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Excesso de velocidade gera 
86 mil multas nas rodovias 

do Alto Tietê em 2020
Maioria das infrações ocorreu na Mogi-Bertioga (SP-98), que dá acesso ao litoral

 Piaget realiza feirão de vestibular amanhã, em Suzano. Cidades, página 5

Mais de 86 mil multas por ex-
cesso de velocidade foram apli-
cadas nas rodovias do Alto Tietê 
em 2020. De acordo com Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
(DER), a rodovia Mogi-Bertioga 
(SP-98), que passa por Mogi das 
Cruzes e Biritiba Mirim, acumu-
lou o maior número de penali-
dades. Os valores referentes as 
multas aplicadas nas sete rodo-
vias que cruzam a região podem 
ter ultrapassado R$ 11,2 milhões.  
Cidades, página 3

Suzano

319 pessoas 
recebem 2ª dose 
da CoronaVac
Cidades, página 4

BRASILEIRÃO

Tricolor e Verdão 
jogam no 
Morumbi. p8

Somados, os valores das infrações cometidas nas rodovias resultam em mais de R$ 11 milhões
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 �GCM no trânsito

Os agentes da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Poá participaram, anteontem 
de manhã, de uma atualização sobre 
Legislação e Fiscalização de Trânsito 
para atuarem como agentes de trân-
sito, com competência para realizar 
autuações de infração nas vias da ci-
dade. Segundo a secretária de Segu-
rança Urbana, Marlene de Sant’Anna, 
a corporação já estava apta a desem-
penhar esse papel, porém ainda faltava 
a portaria que visa a autorização para 
a nova função.

 �Descentralização

O atendimento oferecido pelo Cadastro 
Único de Programas Sociais, o CadÚ-
nico de Suzano, agora está descentra-
lizado nos cinco Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) existentes 
na cidade. A mudança promovida pela 
Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social visa facilitar o 
acesso a serviços e benefícios. A me-
dida irá garantir atendimento às famí-
lias suzanenses nos quatro cantos do 
município, que conta com as unidades 
Boa Vista, Casa Branca, Gardênia, Pal-
meiras e Centro. 

 �Espaço acolher

A Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) já registrou 46 
atendimentos para mulheres vítimas 
de abuso sexual nas dependências da 
companhia em janeiro, também foram 
presos em flagrantes 18 agressores. 
O suporte é oferecido nos 41 “Espaços 
Acolher” distribuídos em sete linhas. No 
Alto Tietê, as vítimas podem ser aten-
didas nas Linhas 11- Coral e 12-Safira 
que contam com quatro unidades, pre-
sentes nas estações Mogi das Cruzes, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos (Co-
ral) e Itaquaquecetuba (Safira). O su-
porte é dado longe do agressor e feito 
por uma pessoa preparada para lidar 
com a situação. 

 �Câmeras da PM

A Polícia Militar do Estado de São Paulo 
receberá em cerca de 83 dias 2.500 câ-
meras corporais para a gravação auto-
mática de todas as atividades policiais 
durante o turno de trabalho. Os locais 
que receberão estas câmeras ainda 
não foram divulgados pela Secretaria 
de Estado de Segurança Pública, por-
tanto, ainda não se sabe se os bata-
lhões do Alto Tietê serão beneficiados. 

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Planejamento na Saúde

C
omo não deveria deixar de ser, o 
foco da Saúde, desde março do 
ano passado, é o tratamento da Co-
vid-19. Em meio à pandemia sem 

trégua, porém, é preciso que o planejamen-
to para demais atendimentos que tiveram de 
ser paralisados há quase um ano esteja bem 
feito e pronto para ser executado assim que 
a Covid-19 começar a sair de cena.

A realização de exames e cirurgias eletivas 
(sem urgência) voltou a ser assunto nesta se-
mana. Na sessão da Câmara de quarta-feira 
passada, o presidente do Legislativo mogiano, 
Otto Rezende (PSD), apresentou moção pe-
dindo ao governo do Estado a reclassificação 
do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba, para se tornar unidade de 
referência regional para internação e trata-
mento do coronavírus. O objetivo é retomar 
a realização de cirurgias nos hospitais das re-
des municipal e estadual, suspensas desde 
março do ano passado, quando a pandemia 
foi decretada teve início. 

Em setembro do ano passado, a Secreta-
ria Municipal de Saúde retomou os exames 
para cirurgias eletivas, como ultrassonogra-

fia, ressonância e tomografia, prevendo uma 
redução nos casos de internação por coro-
navírus. Pró-Mulher, Santa Casa, Hospital 
Municipal, Posto de Saúde Vila Suissa, Unica 
Fisio; além de unidades estaduais de Saúde, 
retomaram, de forma reduzida, a rotina de 
exames.  Mais de 3 mil exames foram agen-
dados, sendo 2 mil apenas para Ginecolo-
gia. Mas, em novembro do ano passado, o 
aumento de casos de coronavírus obrigou 
a Secretaria de Saúde a suspender as cirur-
gias novamente. A ordem veio do governo 
do Estado, que assinou decreto que proíbe a 
desmobilização de leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e a realização de novos 
agendamentos de cirurgias eletivas. 

Com a chegada da vacina contra a Co-
vid-19, talvez seja o momento de começar 
a reduzir essa imensa fila de pessoas que 
aguardam por cirurgias. Mutirões, com o 
mesmo intuito, também devem ser progra-
mados, como o da catarata, ultrassonogra-
fia, entre outros.

O foco é o coronavírus, mas quando ele 
passar, o trabalho da Saúde continuará ár-
duo, em busca do tempo perdido.

É preciso aproximar nossa 
sociedade de algumas reali-
dades. O que é a amputação? 
É a remoção de uma extre-
midade do corpo. As ampu-
tações se desenvolveram há 
muito tempo, sendo que os 
primeiros relatos datam de 
45 mil anos atrás. 

Desde então a prática evo-
luiu, e com ela surgiram no-
vos métodos e formas de rea-
bilitação física e mental. As 
causas mais comuns são de 
ordem vascular, por tumo-
res e traumas. A decisão ao 
realizar a amputação leva-se 
em consideração a vida da 
pessoa e não o membro am-
putado, e nessa linha torna-se 
imprescindível uma aborda-
gem global do paciente, de 
forma a assegurar o máximo 
de suas potencialidades físi-
cas e psicológicas.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe da Guarda

Entre as causas mais co-
muns de amputação de ór-
gãos inferiores e superiores 
encontramos: vasculopatias 
periféricas, traumáticas, tu-
morais, infecciosas, congêni-
tas e iatrogênicas. Destaca-se 
dentre elas, a vasculopatia 
periférica, que acomete em 
maior número pessoas na fai-
xa etária de mais de 50 anos, 
sendo os membros inferio-
res (dedos, pés e pernas) os 
mais comprometidos. A cau-
sa mais comum nas amputa-
ções provocadas por eventos 
vasculares é a diabetes e o 
tabagismo.

. O objetivo é capacitar o 
paciente ao maior aproveita-
mento de suas potencialida-
des de forma que ele possa 
ser independente nas ativi-
dades diárias da vida.

São mais comuns as próte-

ses em pacientes com mem-
bros inferiores amputados. 
Inicialmente, o paciente uti-
liza uma prótese chamada 
de pilão, com gesso, que é 
para adequar o coto à utili-
zação desse recurso. O pa-
ciente deve fazer um trata-
mento com fisioterapeuta 
para reeducação da marcha 
(uma nova forma de andar) 
e reapreender a caminhar. 
É  fundamental a participa-
ção do amputado nessa fase.

Por isso, torna-se fun-
damental a integração da 
equipe multidisciplinar no 
tratamento dos pacientes 
amputados para identificar, 
em tempo, qualquer sinal 
que possa comprometer o 
resultado do processo de 
reabilitação.

 editor@jornaldat.com.br

Dr. Luiz Felipe da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do Lions 

Clube de Mogi das Cruzes.
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Mais 11 mortes são confirmadas
Nas últimas 24 horas, quatro 

cidades do Alto Tietê confir-
maram 11 mortes causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
os óbitos ocorreram em 
Ferraz de Vasconcelos, Mogi 
das Cruzes, Santa Isabel e 
Suzano, esta última com o 
maior número de mortes 
registradas, sendo quatro 
no total, dois homens e 

Coronavírus

duas mulheres que tinham 
entre 54 e 67 anos.

Em Mogi, três falecimentos 
em decorrência da doença 
foram informados, todas 
as vítimas eram mulheres 
e tinham 66, 76 e 81 anos. 
Ferraz e Santa Isabel regis-
traram o mesmo número de 
óbitos, dois no total. Em 
cada cidade, um homem 

e uma mulher faleceram 
em razão da doença, os 
moradores tinham de 32 
a 77 anos. 

A confirmação dos casos 
foi passada durante a tarde 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).  
No total, a região acumula 
2.204 óbitos pela Covid-19.

Infrações por velocidade acima 
do limite geram 86 mil multas

Números passados pelo DER levam em consideração as vias do Alto Tietê em relação a todo o ano passado

SETE RODOVIAS

Mais de 86 mil multas 
por excesso de velocidade 
foram aplicadas nas rodovias 
do Alto Tietê em 2020. De 
acordo com Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
a rodovia Mogi-Bertioga  
(SP-98), que passa por Mogi 
das Cruzes e Biritiba Mirim, 
na região, acumulou o maior 
número de penalidades entre 
janeiro e dezembro do ano 
passado. Os valores referentes 
as multas aplicadas nas sete 
rodovias que cruzam a re-
gião podem ter ultrapassado  
R$ 11,2 milhões.

Segundo levantamento rea-
lizado pelo Grupo Mogi News 
com dados disponibilizados 
pelo DER, as sete principais 
rodovias que cortam o Alto 
Tietê registraram 86.668 multas 
aplicadas contra motoristas 
que excederam o limite de 
velocidade em 2020.

Uma das infrações mais 
cometidas pelos motoristas, a 
ultrapassagem da velocidade 

pode acarretar consequên-
cias pesadas no Código de 
Trânsito Brasileiro. Para 
infrações médias, quando 
o motoristas supera o limi-
te de velocidade em 20%,  
R$ 130,16 mais 4 pontos 

na carteira são aplicados, já 
para infrações gravíssimas, 
quando o excesso supera 
o limite em 50%, a multa é 
de R$ 880,41 mais 7 pontos. 
Em conjunto com a embria-
guez ao volante, o excesso 

de velocidade responde por 
boa parte dos acidentes de 
trânsito com resultados fatais.

Só na Mogi-Bertioga, entre 
o quilômetros 53 ao 82,4, 
36.070 multas foram emitidas 
por agentes de fiscalização, 

dentro das vias de trans-
porte interurbano de alta 
velocidade do Alto Tietê, o 
caminho para o litoral foi 
a campeão em número de 
infrações.

Em seguida, o Trecho-Leste 
do Rodoanel Mario Covas 
(SP-21), que corta Suzano, 
Poá e Itaquaquecetuba, teve 
24.455 penalidades pela 
infração de excesso foram 
registradas entre os quilô-
metros 101,4 e 129,2. Ainda 
no pódio das rodovias com 
maior número de excessos, a 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
em Mogi e Arujá, alcançou o 

terceiro lugar com um total 
de 19.672 multas entre os 
quilômetros 32 e 106,7.

Com tráfego bem menor 
e, consequentemente, um 
número reduzido de infrações, 
figuram a rodovia Alberto 
Hinoto (SP-56), também 
chamada estrada de Santa 
Isabel, em Itaquá, com 3.265 
multas, rodovia Índio Tibiriçá 
(SP-31) com 1.893 multas, 
rodovia Henrique Eroles 
(SP-66) 1.085 multas e, por 
fim, a rodovia Engenheiro 
Candido do Rego Chaves 
(SP-39), também em Mogi, 
com 228 infrações registradas.

Dada a multiplicidade 
de variações nos casos, o 
DER não forneceu os valores 
totais resultantes da totali-
dade de multas aplicadas 
na região. Ainda assim, é 
possível estimar que os va-
lores tenham ficado entre R$ 
11.280.706,88 considerando 
apenas infrações médias e 
R$ 76.303.373,88 no caso 
de infração gravíssima.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Somente na Mogi-Bertioga, 36,7 mil multas foram emitidas durante o período
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As multas aplicadas 
nas sete rodovias 
que cruzam a 
região podem ter 
ultrapassado  
R$ 11,2 milhões

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.204
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Chuvas elevam o volume 
das represas do Alto Tietê

Com as chuvas que caí-
ram sobre os municípios 
da região nos últimos dias, 
desde a semana anterior, 
quatro das cinco represas 
do Sistema Produtor do 
Alto Tietê (Spat) registraram 
elevação do volume total. A 
única bacia que apresentou 
declínio, ainda assim baixo, 
foi a de Ponte Nova. Nela, 
há uma semana, o total era 
de 75,4%, passando para 
75,3% na manhã de ontem.

Também há uma semana, 
as informações da Companhia 
de Saneamento Básico de São 
Paulo (Sabesp) apontaram 
que na represa de Paraitinga 
o volume estava em 38,7% 
da capacidade total. Sete dias 
depois, na manhã de ontem, 
o número subiu para 41,3%.

Outra represa que apre-
sentou aumento do volume 
total foi a de Biritiba, que na 
quinta-feira passada estava 
com 33,2% e passou para 
34,3% na manhã de ontem. A 

Spat

barragem de Jundiaí também 
obteve um aumento, segundo 
os números da companhia. 
Há uma semana, o volume 
total era de 24,9% da capa-
cidade, passando para 25,6% 
na manhã de ontem. Por fim, 
na represa de Taiaçupeba, o 
volume que na quinta-feira 
da semana passada era de 
29,8% passou ontem para 
36,5%. No geral, o volume 
de todas as represas passou 
de 56,8% para 58,1%.

O Spat
De acordo com a Sabesp, 

há 60 anos a construção das 
represas que compõem o 
sistema (Ponte Nova, Jun-
diaí, Taiaçupeba, Paraitinga e 
Biritiba Mirim) tinha o objetivo 
inicial de conter as águas do 
rio Tietê e evitar inundações 
em São Paulo. No entanto, 
com o crescimento da zona 
leste da capital, elas passaram 
a ser vistas como possíveis 
mananciais de abastecimento.

Thamires Marcelino

Sistema subiu de 56,8% para 58,1 % da capacidade

Emanuel Aquilera
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Segunda dose é aplicada 
em 319 pessoas de Suzano

Tanto os profissionais quantos os residentes dos institutos de idosos foram imunizados 

CORONAVAC

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Suzano deu se-
quência à imunização contra 
o coronavírus (Covid-19), 
ontem, aplicando 319 doses 
da CoronaVac. O índice do dia, 
conforme balanço até as 16 
horas, contempla a segunda 
etapa da vacinação em 112 
residentes de Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) e a 168 pro-
fissionais de saúde. Outras 
39 pessoas desses grupos 
prioritários receberam a pri-
meira aplicação porque ainda 
não haviam tomado ainda. 
Até ontem, 11.087 doses 
foram utilizadas em Suzano, 
o que representa 96,2% do 
total de 11.519 recebidas. O 
município aguarda o envio 
de novo lote por parte do 
governo do Estado.

A expectativa é de que a 
campanha siga nos próximos 
dias com as doses restantes da 
vacina do Instituto Butantan, 
garantindo a segunda apli-
cação aos outros 120 idosos 
em ILPIs que receberam a 
primeira no final de janeiro, 
totalizando 232 residentes, 
além dos profissionais de saúde 
atuantes nessas entidades. 

Ao todo, a cidade conta com 
13 entidades que tiveram a 
visita das equipes de saúde: 
Casa de Repouso para Ido-
sos Viva a Vida, Associação 
Beneficente Abrigo Fraternal, 
Associação Nipo Brasileira 
Enkyo, Bem Natural, Casa 
de Repouso Vitória, AADVIS 
Recanto do Girassol, Bem 
Estar Club, Espaço Vida e 
Saúde, Lar das Orquídeas, 
Espaço Vida Viva, Recanto 
dos Idosos Luz Divina, Casa 
São Vicente de Paulo e Re-
sidência Terapêutica.      

A previsão é de que as 
doses ainda contemplem 
a segunda aplicação dos 
profissionais da linha de 
frente da rede privada, bem 
como os trabalhadores do 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 

e outros servidores da rede 
municipal que ainda não 
receberam a segunda etapa 
da imunização. 

Até ontem, Suzano havia 
contabilizado 9.178 pessoas 

imunizadas com a primei-
ra dose da vacina contra 
a Covid-19, sendo 6.473 
trabalhadores da Saúde, 
2.310 idosos acima de 80 
anos, 254 pessoas em ILPIs 

e 141 acamados. Já com a 
segunda dose, o município 
conta com 1.909 imunizados, 
sendo 1.797 trabalhadores 
da saúde e 112 residentes 
em casas de repouso.

Foram 112 residentes  e 168 profissionais vacinados; cidade aguarda novo lote

Wanderley Costa/Secop Suzano

Uma ação coordenada 
pela Secretaria de Segurança 
de Arujá, com apoio da 
Fiscalização de Posturas 
e das equipes do Trânsito, 
ocorrida ontem de manhã,  
notificou a administração 
dos condomínios Arujazinho 
I, II e III para que retire, 
hoje, a cancela instalada na 
estrada dos Índios, sob pena 
das medidas legais cabíveis..  

“Desde 2015, o condomínio 
iniciou um processo admi-
nistrativo na Prefeitura para 
fazer o monitoramento da 
via. Mas, em novembro do 
ano passado, a administração 
do condomínio pediu para 
estudar a ideia do controle 
de acesso e ontem colocaram 
a cancela. Eles tinham uma 
autorização da gestão passada 
para colocar a cancela, desde 
que ela não ultrapassasse dez 
segundos fechada. Só que isso 
não tem como fazer, porque 
a cancela vai ficar mais de 
dez segundos para abrir, vai 
formar trânsito e pode gerar 
acidentes. O monitoramento 
da via já está sendo feito com 
a muralha eletrônica, o radar 
que fiscaliza a passagem dos 
caminhões e várias câmeras 
pela via.”, detalhou o secre-
tário municipal de Segurança 
e que responde também pelo 
trânsito, Washington Luis 
Beolchi Adami.

Arujá notifica 
condomínios 
sobre cancela 
em via da cidade

Estrada dos Índios

Até ontem, 11.087 
doses foram 
utilizadas em 
Suzano, o que 
representa 96,2% 
do total de 11.519 
recebidas
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Reforma das vicinais  
é estudada pelo DER

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), 
acompanhado do secretário 
municipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira, e do deputado 
estadual André do Prado 
(PL), solicitou na tarde de 
ontem ao diretor regional do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), engenheiro 
Mauro Flávio Cardoso, a 
recuperação asfáltica nas 
estradas vicinais da cidade.

O pleito busca a recupe-
ração funcional de toda a 
estrada dos Fernandes, o que 
representa 12,8 quilômetros 
e um investimento previsto 
de R$ 12,6 milhões, bem 
como a extensão da estrada 
de Santa Mônica, sendo um 
pouco mais de 1,6 quilômetro. 
No caso da primeira vicinal, 
o projeto já está pronto e 
segue para análise executiva. 
Já a segunda contará com 
vistoria técnica na próxima 
semana da autarquia junto 
à prefeitura, com o objeti-
vo de elaborar o projeto e 

Suzano

posterior manutenção.
“São duas importantes vias 

da cidade e que precisam 
receber melhorias. Nosso 
pedido é que haja a manu-
tenção asfáltica completa, 
uma vez que ambas contam 
com grande circulação de 
pessoas, com tráfego intenso. 
Superadas as etapas, espe-
ramos que o DER comece 
a promover os serviços nas 
localidades”, disse Ashiuchi.

Além das duas vias, as 
autoridades pediram aten-
ção para manutenção das 
estradas do Pau-a-Pique, 
Fazenda Viaduto, Furuyama, 
das Neves, do Caulim, do 
Samuel e Portão do Honda. 

“No caso da Furuyama, o 
projeto executivo está sendo 
revisado pelo DER enquanto 
que na do Caulim e na do 
Portão do Honda, a pre-
feitura está elaborando os 
novos documentos. Todas 
já estão em análise e os 
pedidos foram entregues 
pessoalmente ao governo 
do Estado. Esperamos tão 

logo um retorno positivo”, 
detalhou Oliveira.

Segundo o deputado 
estadual, entre fevereiro e 
março, uma lista de novas 
vicinais contempladas será 
apresentada, inclusive com 
as demandas de Suzano. “O 
encontro serviu para apre-
sentarmos todas as necessi-
dades de manutenção. Agora 
aguardamos o anúncio de 
quais estradas começarão a 
receber as obras e a ordem 
cronológica”, informou André 
do Prado.

De acordo com o diretor 
regional do DER, todas as 
demandas foram acolhidas 
e seguirão para análise, mas, 
de antemão, ele adiantou que 
o departamento está com 
um grande planejamento 
para realização das obras. 

“Vamos analisar pedido a 
pedido, vistoriar os locais 
e também acolher os pro-
jetos técnicos da prefeitura. 
Esperamos poder atender o 
maior número de vicinais”, 
finalizou Cardoso.

Feirão da Piaget tem matrícula 
e duas mensalidades gratuitas

Iniciativa vai acontecer entre as 9 e 15 horas, no campus de Suzano; as aulas dos calouros começam na segunda

VESTIBULAR OCORRE AMANHÃ

A Faculdade Piaget de 
Suzano realizará amanhã o 

“Feirão do Vestibular”, com 
matrícula e duas mensalidades 
gratuitas em qualquer um 
dos 15 cursos de graduação 
da instituição. Será das 9 
às 15 horas, no campus.  É 
a reta final do período de 
ingresso de novos alunos e a 
última chance para começar 
a estudar já. As aulas dos 
calouros começam nesta 
segunda-feira.

No dia, é possível fazer 
a prova para ingresso ou 
mesmo concluir a matrícula 
para candidatos já aprovados 
e que ainda estavam em dú-
vida sobre iniciar os estudos 
nesse semestre. Candidatos 
com nota acima de 450 na 
redação de qualquer edi-
ção do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) não 
precisam fazer o vestibular, 
pois a matrícula é direta no 
curso escolhido.

No “Feirão do Vestibular”, 
o visitante faz a prova, sem 
pagar nada, e enquanto sai 

o resultado, visita o campus 
e conhece a estrutura da 
faculdade. Tudo seguindo 
protocolos das autoridades 
médicas e sanitárias, com 
toda a segurança.

Na volta, com a aprovação, 
o ingressante pode apro-
veitar a promoção, válida 
somente para o sábado, de 
matrícula e segunda e terceira 
mensalidades gratuitas; e, 
para facilitar ainda mais, a 
quarta mensalidade poderá 
ser parcelada em até três 
vezes o cartão sem juros. 
Além de cartão, o pagamento 
também poderá ser feito pelo 
PIX, nova forma de trans-
ferência bancária. Uma vez 
feita a matrícula, os novos 
ingressantes já saem com a 

carteirinha de aluno.
Para facilitar o atendimento, 

a faculdade orienta que o 
visitante leve os seguintes 
documentos para a matrícula: 

cópia e original do histórico 
do Ensino Médio ou decla-
ração de conclusão, RG, CPF, 
comprovante de residência 
e uma foto 3x4. A equipe do 

vestibular estará a postos para 
atender a todos e também 
tirar dúvidas.

Durante o “Feirão do Ves-
tibular”, toda a estrutura da 

Faculdade Piaget estará aberta 
para visitas. É a oportunidade 
de conhecer a estrutura que 
a instituição coloca à dispo-
sição de sua comunidade 
acadêmica, ainda mais agora 
com a previsão de retomada 
das aulas presenciais a partir 
de 1º de março.

A Faculdade Piaget tem 
vagas em todos os seus cur-
sos, nos períodos manhã e 
noite. São eles: Engenharia 
Civil, Engenharia Ambien-
tal, Administração, Gestão 
de RH, Logística, Ciências 
Contábeis, Direito, Pedagogia, 
Educação Física (bacharelado 
e licenciatura), Nutrição, Far-
mácia, Enfermagem, Estética 
e Cosmética e Fisioterapia. A 
Piaget fica na avenida Mogi 
das Cruzes, 1.001, no bairro 
Jardim Imperador, próximo 
do Sesi e do shopping, com 
transporte fácil, com ponto 
em frente e ônibus a cada 20 
minutos. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4746-7090 ou 
pelo Whatsapp 96840-3438.

Candidato não terá custo com vestibular e após a aprovação já pode se matricular

Divulgação

É a reta final do 
período de ingresso 
de novos alunos e a 
última chance para 
começara estudar já

Prefeitura realiza ação para

controle de caramujos africanos
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, por meio do Centro 
de Controle de Zoonoses, ini-
ciou nesta semana uma ação 
de vigilância e controle do 
Achatina fulica, popularmente 
conhecido como caramujo 
gigante africano. Os técnicos 
estão trabalhando na coleta 
manual desses moluscos, 
atendendo às demandas e 
orientando a população sobre 
os cuidados necessários. 

No primeiro local visita-
do, no Alto Ipiranga, foram 
removidos 13 quilos do mo-
lusco. Três unidades serão 
encaminhadas para análise no 
Instituto Adolfo Lutz (IAL), 
em São Paulo. “O IAL nos 
propôs uma parceria para 
ampliarmos os estudos sobre 
essa espécie na cidade, visando 
o controle e a prevenção de 
doenças”, explica a veterinária 
Débora Murakami, que atua 
na coordenação do Núcleo 
de Controle e Prevenção de 
Arboviroses. 

A principal medida de con-
trole é a catação e o descarte. 

Infestação

A coleta deve ser manual, 
utilizando luvas de borracha 
ou sacolas plásticas nas mãos. 

“Uma alternativa viável para 
o descarte é mergulhar os 
caramujos por 24 horas em 
uma solução de água e hipo-
clorito e em seguida quebrar 
as cascas, ensacar e jogar no 
lixo ou enterrar com uma 
camada de cal por conta do 
cheiro”, ensina a veterinária. 

 É preciso descartar tudo, 
principalmente as conchas, que 

podem servir de reservatório 
para proliferação de mosquitos 
como o Aedes aegypti.

Outros cuidados são manter 
terrenos e quintais limpos, 
eliminando lixo e entulho, e 
não amontoar folhas mortas, 
frutas caídas ou restos de 
capinação.

As denúncias ou notifica-
ções de infestações podem 
ser registradas por meio do 
telefone 162 ou no eouve.
com.br

No primeiro local foram removidos 13 quilos do molusco

Divulgação/PMMC
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O programa Suzano Mais 
Emprego tem 69 vagas de 
trabalho disponíveis nesta 
semana para os ramos imo-
biliário e automotivo. As 
informações completas podem 
ser encontradas no site oficial 
da prefeitura (www.suzano.
sp.gov.br/web/desenvolvi-
mento-economico-e-geracao-

-de-emprego/suzano-mais-
-emprego). Entre as funções 
com mais oportunidades 
estão corretor de imóveis, 
gerente comercial, mecânico 
de veículos movidos a diesel 
e eletricista automotivo.

Em razão da pandemia do 
de coronavírus (Covid-19), 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego está 
recebendo preferencialmente 
os currículos por e-mail, no 
endereço eletrônico suzano.
vagas@gmail.com. No entanto, 
quem desejar se candidatar 
presencialmente, pode ir a 
uma das unidades do Centro 
Unificado de Serviços, o 
Centrus: uma fica na avenida 

Quase 70 oportunidades são oferecidas 
pelo projeto Suzano Mais Emprego

Vagas de trabalho

interessado deverá estar mu-
nido de seus documentos 
originais, como RG, CPF e 
carteira de trabalho”, explicou 
o secretário André Loducca.

PCDs
Além disso, o programa 

conta ainda com três vagas 
para Pessoas com Deficiência 
(PCDs), sendo uma para 
auxiliar de loja e duas para 
promotor de vendas. Em rela-
ção à primeira oportunidade, 
os pré-requisitos são: ensino 
médio completo, residir em 
Suzano e ter pelo menos seis 
meses de experiência, com 
comprovação em carteira. Já 
as outras duas vagas exigem 
ensino fundamental completo 
e o candidato deve morar no 
Alto Tietê.

Os interessados podem 
se candidatar enviando o 
currículo e laudo médico 
para o e-mail suzano.vagas@
gmail.com. Mais informações 
podem ser obtidas pelos tele-
fones  4745-2264 (Centrus) e 
4934-5490 (Centrus Norte).

comercial – ramo imobiliário 
(20), mecânico de veículos 
movidos a diesel (10), eletricista 
automotivo (11), funileiro 
(2), pintor automotivo (2), 
mecânico de motos (1), auxi-
liar de oficina (1), mecânico 
automotivo (1) e supervisor 
de manutenção mecânica (1).

“No caso da entrega de 
currículo presencial, cada 

Paulo Portela, 210, na região 
central, e outra no número 
2.301 da avenida Francisco 
Marengo, no Jardim Dona 
Benta, na região norte (no 
Supermercado Nagumo). 
O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

As vagas são para corretor 
de imóveis (20), gerente 

Currículos podem ser entregues no Centrus

Wanderley Costa/Secop Suzano

Como forma de ampliar o 
diagnóstico do coronavíirus 
(Covid-19) em Itaquaquecetuba 
e aprimorar o monitoramento 
da curva de transmissão, 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, está 
realizando a testagem em 
alguns locais.

Na segunda-feira passada, 
56 funcionários do Poupa-
tempo, fizeram o exame. Na 
próxima segunda e terça-feira 
será a vez dos 49 internos da 
Fundação Casa, localizada 
no Jardim América.

“Vamos testar para ver quem 
contraiu ou não o vírus e ter 
um comparativo junto com 
a vacinação para saber qual 
é o índice de infecção das 
pessoas já contaminadas 
junto com as imunizadas”, 
explicou o secretário de 
Saúde Edson Rodrigues.  

“Testar a população é essen-
cial para se ter um controle 
do vírus em nossa cidade”, 
acrescentou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Itaquaquecetuba 
intensifica a 
testagem contra 
o coronavírus

Diagnóstico

A Secretaria de Educação 
de Ferraz de Vasconcelos es-
tipulou a segunda semana de 
março como a provável data 
de retorno às aulas presenciais. 
O anúncio foi feito ontem 
pela secretária Cecília Cruz.

Ela afirmou que o retorno 
se dará apenas quando todas 
as unidades estiverem devida-
mente equipadas para receber 
profissionais e alunos. “Não 
podemos precisar uma data 
oficial, mas será quando toda 
estrutura estiver pronta para 
receber professores e alunos 
com segurança”.

Os pais dos alunos rece-
berão um formulário para 
responder sobre a intenção 
de mandar a criança para a 
escola. Aqueles que preferirem 
continuar de forma remota, 
terão a responsabilidade de 
entregar as tarefas nos prazos 
estipulados.

Sobre a alimentação, a 
Prefeitura entregará um kit 
lanche para os alunos e os pais 
poderão retirar nas unidades.

Volta às escolas 
deve ocorrer na 
segunda semana 
de março

Ferraz

Professores alertam para risco
da volta às aulas presenciais

Docentes pedem mais transparência na divulgação dos casos de Covid-19 registrados nas escolas estaduais

GREVE SANITÁRIA

O Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp) rea-
lizou uma carreata contra o 
retorno das aulas presenciais 
nas escolas. A manifestação 
ocorreu ontem pelas ruas de 
Mogi das Cruzes e culminou 
em um protesto em frente 
ao prédio da Diretoria de 
Ensino. Em greve sanitária 
desde o início das aulas 
presenciais, em 8 de feve-
reiro, os professores clamam 
por mais transparência na 
divulgação dos casos de 
coronavírus (Covid-19) 
que surgiram nas escolas 
da região nos últimos dias.

Com o objetivo de chamar 
a atenção do Poder Público 
para os riscos do retorno pre-
sencial nas escolas estaduais 
de Mogi e região, a subsede 
da Apeoesp estabelecida no 
município está promoven-
do uma série de ações. De 
acordo com os professores, 
a Diretoria de Ensino da 

cidade está sendo omissa 
diante do surgimento de 
novos casos da doença nas 
escolas. A atitude também 
ignora recomendações de 
fechamento completo das 
escolas após detecções de 
casos confirmados.

“O sindicato vai entrar 
com representação jurídica 
contra a dirigente devido a 
este comportamento omisso 
em relação aos professores, 
funcionários e alunos”, in-
formou a vereadora de Mogi 
e conselheira estadual licen-
ciada da Apeoesp, Inês Paz 
(Psol). “Além disso, estamos 
visitando as escolas e durante 
as vistorias verificamos uma 
série de irregularidades 
em relação aos protocolos 

exigidos”, completou Inês.
A coordenadora da subsede 

da Apeoesp em Mogi, Vania 
Pereira da Silva, também pro-
testou contra o que chamou 
de “tentativa de maquiar” 

o real número de casos da 
Covid-19 nas escolas. “Os 
números precisam se tornar 
públicos. É uma questão de 
utilidade pública e a omissão 
acaba trazendo a sensação 

de normalidade, quando 
enfrentamos uma alta de 
casos”, lamentou.

Para a coordenadora do 
sindicato em Mogi, a Prefeitura 
também tem se mostrado 

ausente diante do tema. 
“A Secretaria Municipal de 
Saúde e a Vigilância Sani-
tária precisam se envolver, 
os casos estão surgindo nas 
escolas estaduais, mas os 
atendimentos e internações 
serão registrados pelo sis-
tema municipal de saúde”, 
lamentou Vania.

A Prefeitura, por sua vez, 
alega que a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por meio do 
Departamento de Vigilância 
Sanitária, tem feito vistorias 
em escolas da cidade. O tra-
balho é realizado em atenção 
a denúncias ou processos. 
As denúncias podem ser 
feitas pelo telefone 162 ou 
no eouve.com.br.

Na sexta-feira da semana 
passada, em assembleia, a 
Apeoesp decidiu pela con-
tinuidade da greve sanitária 
considerando a importância 
do movimento diante da falta 
de preparo das escolas na 
promoção de um retorno 
com segurança.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Apeoesp usou carro de som para chamar a atenção das pessoas sobre o problema

Divulgação

Carreata para 
sensibilizar as 
autoridades 
terminou na 
Diretoria de Ensino
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Vacina da Pfizer é 93% eficaz após duas semanas com apenas uma dose

Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose do imunizante é 93% eficaz após duas semanas. Diante dos novos dados, a 

farmacêutica estuda a mudança na política da vacina de duas doses para apenas uma única dosagem. Na corrida pelos 

imunizantes, um estudo de laboratório sugere que a variante sul-africana do coronavírus pode reduzir a proteção de anticorpos 

das vacinas da Pfizer e BioNTech em dois terços. Segundo a pesquisa, não está claro se a injeção será eficaz contra a mutação. O 

estudo apontou que a vacina é capaz de neutralizar o vírus, mas não há evidências de que a variante reduz a proteção do imunizante. 

O senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) reassumiu o man-
dato ontem. O parlamentar, 
que estava licenciado após ter 
sido flagrado com dinheiro na 
cueca, é acusado de desviar 
recursos da Covid-19. Ele 
nega a acusação. A licença 
do senador terminou an-
teontem, quando o ministro 
Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), liberou o retorno ao 
cargo. O sistema do Senado 
colocou Rodrigues como 
parlamentar “em exercício”. 
Ele pode pedir um novo 
período fora do cargo, o que 
não ocorreu até o momento.

Chico Rodrigues 
reassume mandato

Senado

De acordo com a Constitui-
ção e o regimento interno do 
Senado, um parlamentar não 
pode se licenciar do mandato 
por mais de 120 dias a cada 
ano. Como a licença foi dada 
em outubro, Rodrigues pode 
ficar por mais dois meses e 
meio longe dos holofotes.

O senador foi afastado do 
cargo há quatro meses por 
decisão de Barroso, após uma 
operação de busca e apreensão 
da Polícia Federal. Rodrigues 
tentou esconder o dinheiro 
dos agentes da PF, mas não 
obteve sucesso. O senador é 
alvo de uma representação 
no Conselho. (E.C.)

Prisão de Daniel 
Silveira é mantida

Deputado federal foi detido na terça-feira passada após publicar vídeo com 
apologia à ditadura militar e com discurso de ódio contra integrantes do STF

DECISÃO

O juiz Aírton Vieira, que 
atua no gabinete do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu ontem manter 
preso o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ), de-
tido na terça-feira passada 
após publicar vídeo com 
apologia à ditadura militar e 
com discurso de ódio contra 
integrantes da Corte. 

Por 11 a 0, o plenário do 
Supremo confirmou a decisão 
do ministro de prender o 
deputado bolsonarista por 
ataques a ministros do STF, 
como forma de impedir no-
vos ataques à democracia. A 
palavra final sobre a situação 
do parlamentar, no entanto, 
será da Câmara.

Daniel Silveira deverá ser 
transferido para o Batalhão 
da Polícia Militar, que tem 
melhores condições carcerárias. 
Conforme determinado por 
Moraes, Aírton Vieira presidiu 
a audiência de custódia.

Segundo o Estadão apurou, 
o representante do Ministério 
Público Federal (MPF) alegou 

na audiência que a prisão 
foi regular.

Após o julgamento, a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) denunciou 
Daniel Silveira por grave 
ameaça e incitar a animosidade 
entre o tribunal e as Forças 
Armadas. A peça assinada 
pelo vice-procurador-geral 
Humberto Jacques de Medeiros 

lista três vídeos recentes em 
que o parlamentar praticou 
agressões verbais e graves 
ameaças contra ministros 
do Supremo.

Segundo o vice-procurador-
-geral da República, desde que 
entrou na mira de inquéritos 
do Supremo, Daniel Silveira 
usou a estratégia de praticar 
agressões verbais e graves 

ameaças contra os integrantes 
da Corte, tentando intimidá-los.

A PGR define o parlamentar 
como “ex-soldado da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro, ins-
tituição na qual se notabilizou 
pelo mau comportamento, 
faltas, atrasos e, sobretudo, 
a gravação e postagem de 
vídeos ofensivos” nas redes 
sociais.

Parlamentar será transferido para o batalhão da PM, que tem melhores condições

Divulgação
Estadão Conteúdo

 O Senado vai pautar a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) para destravar 
o auxílio emergencial na pró-
xima quinta-feira, conforme 
o Broadcast Político (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado) antecipou. 
A agenda foi confirmada 
pela assessoria do presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

Em coletiva de imprensa, 
ele se comprometeu a votar a 
medida na próxima semana.

“Tratamos do encaminha-
mento do auxílio emergencial 
e de uma contrapartida, não 
como condição, mas de uma 
sinalização de que o Congresso 
tem responsabilidade fiscal”, 
afirmou Pacheco, após reunião 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL) e o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

Senado pautará PEC 
para destravar o auxílio

Congresso

O relator da PEC emer-
gencial e do orçamento de 
2021, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC) e a presidente da 
Comissão Mista de Orçamen-
to (CMO), deputada Flávia 
Arruda (PL-DF) também 
participaram do encontro, 
assim como o ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos.

Segundo Lira, foi uma re-
união simbólica para mostrar 
o caráter de prioridades da 
Câmara e do Senado: as PECs 
que tramitam nas duas casas, o 
auxílio emergencial, as vacinas 
e as medidas relacionadas à 
pandemia da Covid-19. “Todos 
os outros assuntos são laterais. 
Nossa democracia é forjada 
em firmeza de instituições e 
damos uma demonstração 
clara para a população de que 
enfrentaremos os problemas’, 
declarou Lira. (E.C.)

Agenda foi confirmada pela assessoria de Pacheco

Senador foi afastado após esconder dinheiro na cueca

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação
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Mancini ainda acredita em 
vaga na Copa Libertadores

O Corinthians tem uma 
situação complicada na briga 
por uma vaga na próxima 
edição da Copa Libertadores, 
mas o técnico Vagner Man-
cini mantém a esperança de 
disputar a próxima edição 
do torneio continental. Em 
entrevista coletiva depois da 
derrota para o Santos na Vila 
Belmiro por 1 a 0, o treinador 
ressaltou que o time seguirá 
lutando enquanto for possível.

“Eu acredito ainda, são seis 
pontos em disputa. Assim 
como o Corinthians, Santos 
e Athletico-PR têm jogos 
difíceis. Nesta fase, todo 
mundo briga por alguma 
coisa”, disse Mancini. “Nos 
últimos jogos, desperdiçamos 
pontos importantes por erros 
da nossa equipe, alguns erros 
técnicos, estruturais, erros 
táticos, dentro destes detalhes 
que a gente precisa ser mais 
efetivo. Acabou faltando num 
momento em que a gente 
precisava decidir algumas 
partidas e isso acabou nos 
custando pontos importantes”, 

Corinthians

completou o treinador.
Em nove jogos em 2021, 

o Corinthians venceu três, 
empatou um e perdeu cinco. 
Com os resultados, a situação 
do Corinthians para conseguir 
uma vaga na Libertadores 
se complicou muito. Para 
entrar no G-8, a equipe 
precisa vencer seus últimos 
dois jogos, torcer para que o 
Santos não vença nenhum dos 
dois e para que o Athletico-

-PR tropece ao menos uma 
vez. Nas últimas rodadas, o 

Corinthians enfrenta Vasco, 
em casa, e Internacional, 
fora. O Santos recebe o Flu-
minense e visita o Bahia. E 
o Athletico-PR joga com o 
Grêmio, em Porto Alegre, e 
o Sport, em Curitiba.

Independentemente de 
conquistar a vaga ou não, 
o Corinthians deverá ter 
mudanças no elenco após 
o término da temporada 
2020. Contudo, quais mu-
danças serão feitas ainda 
depende da definição se o 
time jogará a Libertadores 
ou a Sul-Americana.

“Daqui a sete dias encer-
ramos o Brasileiro e em dez 
entramos em campo para 
outro campeonato (Paulistão). 
Decisões serão tomadas, não 
só no Corinthians, mas em 
todas as equipes. É impor-
tante que neste término de 
temporada, mesmo sendo 
fevereiro, que algumas coisas 
aconteçam, você oxigene 
seu elenco, seu clube, para 
que algumas coisas sejam 
melhores”, indicou Mancini.

Mogi intensifica treinos 
para a reta final do NBB

Após o descanso no Car-
naval, o Mogi das Cruzes 
Basquete retomou os treina-
mentos para a sequência do 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
trabalhando intensamente a 
parte física e tática. O foco 
do time é o duelo contra o 
Cerrado, na próxima quarta-

-feira, às 20 horas, no Ginásio 
Hugo Ramos, com transmissão 
ao vivo pela plataforma de 
streaming Dazn.

No sábado passado, a equi-
pe realizou uma boa partida 
e venceu o Franca, por 87 
a 75, consolidando a sexta 
colocação no campeonato, 
com 11 vitórias em 20 jogos O 
grupo teve uma merecida 
folga de três dias e voltou 
aos trabalhos na quarta-feira, 
com testes para Covid-19 
e um treino técnico/tático. 
Além dos brasilienses, os 
mogianos ainda enfrentarão 
o Cearense, no dia 26, às 20 
horas, e o Unifacisa, no dia 
28, às 16 horas.

“O foco é o crescimento 
da equipe. Teremos uma 

Basquete

semana para trabalhar in-
tensamente para essas três 
partidas decisivas em casa. 
Esse período, para nós, está 
sendo ótimo para voltarmos 
a jogar forte, trabalhar a parte 
física e tática e estar em uma 
evolução constante”, desta-
cou o técnico Jorge Guerra, 
o Guerrinha.

O Cerrado está na 12º 
posição, com sete triunfos 
em 21 jogos. No primeiro 
turno a vitória foi mogiana 

pelo placar de 81 a 75.
Mais uma vez na tem-

porada, o Ginásio Hugo 
Ramos, será sede de jogos 
do NBB. Desta vez, receberá 
13 partidas pelo segundo 
turno, com oito equipes em 
quadra, incluindo a da casa, 
do dia 24 de fevereiro a 6 de 
março. Estarão em quadra o 
Corinthians, Pinheiros, Caxias 
do Sul, Cerrado Basquete, 
Cearense, Unifacisa, Brasília 
e o Mogi Basquete.

Mogi Basquete se prepara para jogo contra o Cerrado

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

São Paulo e Palmeiras duelam 
com objetivos bem diferentes

Tricolor ainda sonha com o título nacional, enquanto o alviverde prepara o time para as finais da Copa do Brasil

BRASILEIRÃO

Com o calendário do fu-
tebol encavalado por conta 
da pandemia do coronavírus, 
sobrou para hoje, às 21h30, 
no Morumbi, a disputa do 
clássico entre São Paulo e 
Palmeiras, em jogo atrasado 
da 34ª rodada do Brasileirão. 
Para os mandantes, a partida 
será mais uma na tentativa 
de reestruturação da equipe 
para a temporada 2021, na 
qual terá o argentino Hernán 
Crespo como treinador - ele 
assistirá o jogo dos camarotes 
do estádio. Já para os visi-
tantes, o duelo servirá como 
preparação para a disputa 
do título da Copa do Brasil.

Quarto colocado no Cam-
peonato Brasileiro com 62 
pontos, sete abaixo do líder 
Internacional, o São Paulo 
ainda tem chances de termi-
nar o torneio com a taça de 
campeão. Para isso, além de 
vencer o Palmeiras, precisará 
também dos três pontos contra 
Botafogo e Flamengo, suas 

últimas duas partidas, além de 
torcer por uma combinação 
de resultados.

Para a partida, o interino 
Marcos Vizolli terá à disposição 
o lateral-direito Juanfran, o 
meia Igor Gomes e o atacante 
Pablo, que estavam suspen-
sos e não jogaram contra o 
Grêmio. Gabriel Sara, com 
lesão na coxa, ainda é dúvida. 
Igor Vinícius está fora - ele 
cumprirá suspensão auto-
mática por ter recebido o 

terceiro cartão amarelo.
Com apenas 1% de proba-

bilidade de título, o time já 
negocia a chegada de reforços 
e quer definir quem fica no 
elenco para a temporada. O 
primeiro a chegar foi Bruno 
Rodrigues, atacante que estava 

na Ponte Preta.
Crespo já trabalha e iniciou 

sua avaliação do elenco. Para 
o jogo de hoje, Vizolli seguirá 
como treinador de campo, 
enquanto o argentino finaliza 
processos burocráticos para 
ser liberado a exercer sua 

profissão. Deve estrear só 
no Paulistão.

Do outro lado do clássico, 
o Palmeiras segue com a sua 
insana maratona. O time, 
que no domingo enfrentou 
o Fortaleza e quarta enca-
rou o Coritiba, tem hoje 

pela frente o São Paulo, o 
Atlético-GO na segunda-feira 
e o Atlético-MG na próxima 
quinta, terminando assim a 
disputa do Brasileirão. No 
domingo seguinte, dia 28, 
vai a Porto Alegre para jogar 
a primeira decisão da Copa 
do Brasil, contra o Grêmio.

Depois de atuar com ti-
mes mistos nos últimos dois 
compromissos, o técnico 
Abel Ferreira deverá mandar 
a campo os titulares. “Nossa 
programação não tem que ser 
feita jogo a jogo, mas naquilo 
que é presente e futuro, a 
Copa do Brasil. Todos os 
jogos servem de preparação 
e avaliação de todos, eu e 
jogadores. Sabemos que é 
um jogo diferente e especial”, 
disse o português.

Além de Kuscevic, suspenso 
por ter sido expulso contra 
o Coritiba, o Palmeiras não 
terá Gabriel Menino. O meia 
torceu o tornozelo direito no 
Paraná e já está em tratamento, 
de olho nas finais da Copa 
do Brasil.

Estadão Conteúdo

Atletas do São Paulo precisam da vitória para manter chances de conquistar título

Divulgação/São Paulo FC

SÃO PAULO 
Volpi; 
Juanfran, 
Arboleda, 
Bruno Alves e 
Reinaldo; 
Luan, 
Daniel Alves, 
Tchê Tchê e 
Igor Gomes; 
Luciano e 
Carneiro. 
Técnico: 
Marcos Vizolli

PALMEIRAS  
Weverton; 
Mayke, 
Luan, Gustavo 
Gómez e 
Matías Viña; 
Felipe Melo, 
Patrick de Paula 
e Raphael Veiga; 
Breno Lopes, 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico:
 Abel Ferreira.

SÃO PAULO 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Morumbi, em São Paulo (SP).

Mancini quer mudanças 
para próxima temporada

Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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SBT, 21H00

Chiquititas
Eduarda vai até a mansão dos Almeida Campos insistir que Junior reate o 

namoro com Maria Cecília. Junior enfatiza que ele não irá voltar com Maria 

Cecília. As chiquititas vão até a casa de JP arrumar a casa para a festa de 

aniversario surpresa. Renata faz questão de dar indiretas em Mili.

GLOBO, 17H55

Malhação
João é hostil com René. Jeff inventa para Lincoln que está namorando Mari. 

Dandara e René conversam com João. Duca recebe seu primeiro salário 

como professor da academia. Mari conta para Jeff que tem um namorado no 

interior. Edgard e Lucrécia anunciam o Show de Talentos na Ribalta. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, parecendo sofrer uma alucinação. 

Manolo avisa a Samuel que Aurora conseguiu instalar o aparelho de escuta 

no telefone de Dionísio. Na mina, Cassiano e Duque acreditam estar ricos.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem decidirá sobre a guarda de Carol 

e os irmãos. Giovanni se assusta com o descontrole de Bruna. Francesca 

procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Tancinha fi ca 

arrasada quando Adônis lhe diz que Apolo e Tamara fi carão noivos.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando Silvana para de respondê-la. Dantas 

assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se 

surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre 

seus dois casamentos. 

RECORD, 21H

Gênesis
Amat ameaça Terá e Nadi. Danina discorda de Aya. Terá tenta controlar a 

esposa. Harã e Abrão invadem o palácio. Sunuabum descobre que o irmão 

foi capturado. Diante de Ekur, Enlila nega que Dnin-Sim seja fi lho do general. 

Às vezes a vida nos 
leva por caminhos 
difíceis e de grande 
sofrimento, e é 
quase impossível 
não sentir desânimo 
ou desespero. Mas 
lembre-se que são 
esses caminhos mais 
complicados que 
levam aos melhores 
destinos.

Por muito duro que 
possa ser continuar, 
não desista, pois no 
final você receberá a 
merecida recompensa 

MOMENTO
especial

Sua vida irá melhorar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: TEREZINHA CARDOSO MOURÃO, 
ROBERTO RODRIGUES LEAL E RENATO DE ALVARENGA 
MIRANDA

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 
por todo o ano. Feliz aniversário! 

 Solto tudo o que me prende, para me 
prender em tudo o que me liberta.”

 cultura@jornaldat.com.br

que fará todo 
sofrimento valer a 
pena. Não pense que 
sua vida é difícil, mas 
antes encare-a como 
desafiadora e use 
seu espírito guerreiro 
para vencer todos os 
obstáculos que ela lhe 
colocar. 
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