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QUARENTENA

Volta às aulas presenciais  
nas escolas do Alto Tietê   

começa a ser discutida
Prefeituras ainda apostam no sistema remoto das escolas da região, mas o tema começa a ganhar força no Alto Tietê

SUZANO

  Inscrições para cursos do Sebrae estão abertas. Cidades, página 4

As secretarias da Educação de 
diversas cidades do Alto Tietê bus-
cam soluções para o dilema da re-
tomada das atividades presenciais 
em escolas públicas e privadas a 
partir desta semana. O questiona-
mento vem após declarações da 
Secretaria de Estado da Educação 
que apontou para hoje a retoma-
da gradual das aulas presenciais na 
rede estadual de ensino. A Câmara 
Técnica do Condemat reiterou que 
cada uma das cidades conta com a 
autonomia para adotar suas regras.  
Cidades, página 5

Oportunidade

Alto Tietê tem 
mais de mil  
vagas de trabalho
Cidades, página 3
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O município possui 20 vagas 
de UTI para o tratamento de pes-
soas com coronavírus, no entanto, 
21 pessoas estão internadas com 
a doença nos leitos de Suzano.  
Cidades, página 3

Suzano

LEITOS DE 
UTI’S ESTÃO 
COM 105% DE 
OCUPAÇÃO

Apesar do número superior à capacidade máxima da UTI, Enfermaria tem ocupação de 73,13%

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

Violência

SUZANO TERÁ 
PROJETO DE  
PREVENÇÃO  
À VIOLÊNCIA

Contra Covid

Guararema 
vacina 157 
professores
Cidades, página 4

IMUNIZAÇÃO

1,5 milhão não 

tomam a  

2ª dose. p7

Mudança vai ocorrer neste sába-
do e, segundo a Prefeitura de Fer-
raz, a alteração busca melhorar a 
circulação e o estacionamento de 
veículos na via. Agente de trânsito 
do município estiveram ontem na 
rua para começar as demarcações 
e, depois, orientar os moradores e 
motoristas que passam pelo local. 
Opinião, página 2

Ferraz

RUA SETE DE 
SETEMBRO 
SERÁ MÃO 
ÚNICA

Cidades, página 4
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A rua Sete de Setembro, no bairro Romanópolis, em Ferraz de Vasconcelos, 
passará a ser mão única no sentido bairro a partir de sábado. A mudança visa 
uma melhora da circulação e estacionamento de veículos no local. Ontem, 
agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram no local para 
realizar as demarcações necessárias e fazer as orientações para moradores e 
motoristas.
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RUA MUDA DE DIREÇÃO EM FERRAZ

 �Promotoras Legais

O nono curso de Promotoras Legais 
Populares, promovido pelo Serviço de 
Ação Social e Projetos Especiais (Sas-
pe), chegou ontem a sua sexta aula 
com o tema “As várias formas da vio-
lência contra a mulher”. O encontro 
virtual tem à frente a advogada Juliana 
Negrão, que tem mais de 30 anos de 
experiência com Direito Civil, focado 
em questões da família. O conteúdo 
pode ser acessado no canal “TV Pre-
feitura de Suzano”, no Youtube (bit.ly/
TVPrefeituradeSuzano).

 � Curso de beleza I

O programa Aprimora Beleza, desen-
volvido para profissionais da área, 
ocorrerá nos dias 19, 20, 22, 26, 27 e 
28 de abril, das 10 horas ao meio-dia, 
de forma online. O curso é totalmente 
gratuito e direcionado a empreendedo-
res da área da beleza como cabeleirei-
ros, manicure e demais profissionais.

 � Curso de beleza II

Serão seis workshops com duas ho-
ras de consultoria, com especialis-
tas para cada participante. As inscri-

ções podem ser realizadas por meio 
do link: http://bit.ly/aprimorabeleza.

 �Sessões retornam

A Câmara de Suzano retoma hoje, às 
14 horas, as sessões legislativas, de-
pois de as atividades terem sido sus-
pensas por 15 dias devido a casos 
entre funcionários e vereadores pelo 
coronavírus (Covid-19). O acesso do 
público à Casa de Leis, porém, con-
tinua fechado, para evitar contágios. 
Os trabalhos da sessão poderão ser 
acompanhados pelo canal TV Câma-
ra Suzano no YouTube: www.youtube.
com/c/TVCâmaraDeSuzano.

 � Crítica ao STF

O vereador de Ferraz de Vasconcelos, 
Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox criticou 
a recente decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que manteve a proi-
bição aos cultos e missas presenciais 
por igrejas evangélicas e católicas. No 
fundo, os ministros reiteraram a au-
tonomia dada a governadores e pre-
feitos, ou seja, que essas autorida-
des podem e devem adotar medidas 
restritivas para conter o avanço da 
pandemia.

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

EDITORIAL

Planejamento emergencial

O 
projeto prioritário encaminhado 
pela Prefeitura de Mogi à Câmara 
Municipal, enfim, foi votado on-
tem em sessão. Trata-se do Auxílio 

Empresarial Mogiano e o Auxílio Emergen-
cial Mogiano, com investimento de R$ 9,7 
milhões. Há quase duas semanas, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) pediu celeridade aos ve-
readores para aprovação, mas emendas do 
Legislativo adiaram o planejamento. 

Na semana passada, Prefeitura e Câmara 
chegaram a um acordo sobre os detalhes e 
emendas dos projetos. O auxílio para co-
merciantes beneficiará mais de 7 mil empre-
sas, de um a cinco funcionários, no valor de  
R$ 300 e R$ 1.500; já o auxílio para pes-
soas de baixa renda inscritas no CadUnico 
irá favorecer 32 mil pessoas, segundo a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. Os 
programas terão duração de três meses. Um 
dos objetivos, no caso do auxílio a empresas, 
é ajudar os trabalhadores de serviços consi-
derados não essenciais, alguns dos setores 
mais afetados com a pandemia.

Em nível federal, o auxílio emergencial 
concedido aos brasileiros a partir de abril do 

ano passado, por três meses e depois prorro-
gado por duas vezes - até dezembro do ano 
passado -, foi de extrema importância para 
evitar que milhões de pessoas fossem empur-
radas à extrema pobreza. Por isso, sua reno-
vação é fundamental para dar uma proteção 
maior à parte da população que se encontra 
em situação de vulnerabilidade. 

É preciso que Mogi e outros municípios 
do Alto Tietê que oferecerem esse benefício à 
população aprendam com algum erros vistos 
ao longo do ano passado e deste. Questões 
burocráticas e estruturais, como atrasos nos 
depósitos, saques/transferências não autori-
zadas e contas que não foram efetivamente 
pagas com o saldo disponível, entre outros, 
prejudicaram muita gente. Diante da inefi-
ciência dos canais de relacionamento digitais, 
quem sofria com alguma dessas questões e 
dependia do dinheiro teve que ir até agên-
cias físicas da Caixa — provocando, assim, 
aglomerações perigosas em meio à pandemia.

O valor não é suficiente para sanar todos 
os problemas financeiros causados durante a 
pandemia, mas, com organização, é possível 
aliviar a situação de muita gente.

De saída, Platão: “O preço 
da passividade do cidadão é, 
pelo menos, a possibilidade 
de ser governado por maus 
governantes.” Pior: passividade 
aliada à ignorância, tem-se o, 
nada apetitoso prato, que se 
saboreia hoje no país.

Governar consiste, afinal, 
um contrato, um pacto táci-
to: se o cidadão não se dá ao 
incômodo de votar, de dis-
cutir, de se informar, de lu-
tar pelo que acha correto ou 
pelos seus interesses, como 
consequência, quem teria o 
poder perde ou não estabelece 
realmente a vinculação com 
ele, e, pasmem, deixa de fa-
zer o que lhe parece bem, ou 
o que seja do seu interesse.

Com isso, de prima: quem 
nunca se “meteu em política” 
perde algo de decisivo em ter-
mos de reclamação. Políticos 

De cidadão um estadista?

ARTIGO
Raul Rodrigues

são pessoas como nós, e ao se 
querer que façam bem, deve-

-se ajudá-los, obrigando que 
a política siga o bom rumo 
desejado, obviamente pela 
nossa ação política, jamais 
por outro e qualquer meio.

A verdade é que a maioria 
peca pela omissão: A. Nun-
ca participaram em nada de 
político, nem sequer nas reu-
niões do condomínio. B. Não 
votam, ou se votam fazem-

-no rotineiramente. C. Não 
pertencem a partidos, ou se 
pertencem, baixam a cabeça 
aos poderes instalados. D. A 
situação atual global, quer 
queiram ou não, obrigaria a 
um repensar abrangente das 
formas de ação política.

Muito se fala em crise, e 
a reboque dela, alterações 
no sistema político. Cremos 
que isto é fundamental. Ou 

tal ocorre, ou virá, mais dia 
menos dia, nova ditadura e 
partido único, sob qualquer 
bandeira, na pior solução, po-
pulista. O próprio presidente 
já ensaiou atiçar a chama an-
tidemocrática, como ocorreu 
noutros tempos.

Importa pois pensar que 
qualidades teria um bom po-
lítico, que se considera parte 
do Estado e não do governo, 
para que se consiga final-
mente encontrar um escol 
democrático que, repartido 
entre vários partidos, salve o 
pluralismo e a democracia, já 
ameaçados pelo legítimo des-
contentamento, aproveitado 
pelos antidemocratas instala-
dos na primeira esquina de 
nosso descuido.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário.
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O Conselho Tutelar de 
Mogi das Cruzes alerta todos 
os cidadãos para um falso 
atendimento em nome do 
Conselho que vem sendo 
praticado e foi identificado 
pelo órgão. A partir de um 
número de celular e o aplicativo 
Whatsapp, estão entrando 
em contato com munícipes, 
alegando se tratar do Conselho 
Tutelar de Mogi das Cruzes, 
o que não procede.

O Conselho Tutelar afirmou 
que não presta atendimento 
via Whatsapp e pede a aten-
ção de todos os cidadãos, 
para que não respondam 
ou passem qualquer dado 
caso sejam contatados via 
Whatsapp com a alegação 
de se tratar de membro do 
Conselho Tutelar.

Em Mogi das Cruzes, há 
três unidades do Conselho 
Tutelar, no Centro, em Braz 
Cubas e em Jundiapeba, que 
atuam de forma articulada, 
atendendo denúncias em 
casos de suspeita de violação 
de direitos contra crianças e 
adolescentes. Em todas, há 

Conselho Tutelar alerta 
para falso atendimento

Via Whatsapp

telefones fixos, para atendi-
mento de segunda a sexta-feira 
e também celulares, referentes 
ao plantão de atendimento 
24 horas. .

Em função do agravamento 
da pandemia da Covid-19, as 
unidades não estão fazendo 
atendimento presencial sem 
agendamento prévio. É preci-
so, portanto, primeiramente 
fazer contato telefônico. O 
horário de funcionamento 
das unidades físicas também 
foi reduzido neste momento 
e todas operam das 9 às 16 
horas. Em breve a unidade 
de Jundiapeba vai mudar de 
endereço e passará a funcionar 
na rua Dolores de Aquino, 
2090, no prédio do antigo 
CRAS I de Jundiapeba.

O telefone do Conselho 
Tutelar Centro é o 4799-
3973/ 4798-6995 Plantão 
de atendimento 24 horas é o 
99606-6499. Em Braz Cubas 
o telefone é o 4798-6959 e 
o plantão é o 99951-0561

Em Jundiapeba os telefo-
nes 4794-1312 e o plantão 
99897-930.

As cinco cidades mais po-
pulosas da região ofertam mais 
de mil vagas de emprego. As 
informações das prefeituras 
de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos apontam um 
total de 1.256 oportunidades. 
As vagas são atualizadas dia-
riamente e grande parte delas 
ainda pode estar disponível 
ainda hoje.

A relação mais recente de 
vagas colocadas à disposição 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego de Suzano, na 
semana passada, por meio do 
projeto Suzano Mais Emprego, 
somaram 168 oportunidades. 
No campo de cada função há 
instruções específicas sobre 
o processo seletivo.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
4745-2264 Centro Unifica-
do De Serviços (Centrus) e 
4934-5490 (Centrus Norte) 
ou pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.

Em Itaquá, há cerca de 170 
vagas de emprego, de acordo 

Região oferece mil vagas de emprego
Oportunidade

pelas redes sociais, é neces-
sário participar do processo 
seletivo por meio do link 
https://rh.tmktbrasil.com.br/
candidato/login.aspx.

Ferraz de Vasconcelos en-
cerrou a tarde de ontem com 
sete vagas para técnico de 
inspeção veicular, torneiro 
mecânico, costureira indus-
trial, gestor de Marketing e 
mídias sociais, ajudante de 
obras, terapeuta ocupacional 
e mecânico diesel. Os interes-
sados podem enviar currículo 
pelo e-mail empregoagora@
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Por fim, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de Mogi informou que o 
Emprega Mogi oferecia 887 
oportunidades de emprego 
ontem. O maior destaque são 
as 720 vagas para operador de 
call centers abertas em duas 
empresas na cidade.

São mais de 550 candidatos 
participando do processo se-
letivo, enquanto 90 já foram 
efetivados. Emprega Mogi 
também continua o processo 
seletivo para vagas de solda-
dores, pois ainda não foram 
preenchidas as 24 vagas.

da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
no site da Prefeitura. Também 
é possível entrar em contato 
por meio do e-mail: itaqua-
maisemprego@itaquaquece-
tuba.sp.gov.br, incluindo os 
empregadores interessados 
em divulgar suas vagas.

Já em Poá, até a tarde de 
ontem havia três vagas por 
meio do banco de vagas da 
Prefeitura. Além disso, a em-
presa Telemarketing Brasil 
estava ofertando 200 vagas 
para atendimento que, de 
acordo com a divulgação 

com as informações da Prefei-
tura. Em razão da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), o 
atendimento presencial para 
serviços não essenciais continua 
temporariamente suspenso. 
Sendo assim, os candidatos 
interessados em pesquisar ou 
se candidatar para alguma 
das oportunidades do banco 
de vagas municipal devem 
fazê-lo por meio de leitura 
de QRCODE ou acesso ao 
link do Serviço Eletrônico de 
Atendimento aos Trabalhadores 
e às Empresas (Seate)

Ambos disponíveis na página 

Thamires Marcelino

Vagas são para todos os níveis de escolaridade

Mogi News/Arquivo

Ocupação de leitos UTI Covid 
em Suzano ultrapassa os 100%

De acordo com os dados de ontem, cidade marcou 105% de lotação das vagas destinadas a pacientes na UTI

PANDEMIA

Com taxa de ocupação 
de 105% nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) 
para tratamento de pacientes 
com coronavírus (Covid-19), 
Suzano ainda vive um mo-
mento delicado do sistema 
de Saúde. Na atualização de 
ontem da Secretaria Municipal 
de Saúde, os dados sobre os 
leitos exclusivos fornecidos 
pelo município ainda eram 
preocupantes.

Apesar do clima de supe-
ração do segundo pico da 
pandemia ter se espalhado 
pelo Alto Tietê, encorajado 
pelo decreto do governo 
paulista que recoloca a região 
na fase vermelha do Plano 
São Paulo, Suzano está com 
ocupação de 21 das suas 20 
vagas de UTI. Nesta terça-

-feira, a cidade comunicou 
uma taxa de ocupação acima 
o limite de leitos fornecidos 
por suas unidades de Saúde. 
Nos leitos de Enfermaria – 
utilizados para reabilitação 

Nos casos de internações nas enfermarias, taxa ficou em 73,13% de ocupação

de pacientes com sintomas 
menos graves – o quadro é 
mais tranquilo. A ocupação 
desta ala é de 73,13% (49 
de 67 vagas).

Em relação às mortes por 
coronavírus, somente ontem, 
dez pessoas vieram a óbito 
em decorrência da doença, 
foi o pior saldo registrado no 
Alto Tietê nesta terça-feira. 

Por sua vez, Mogi das 
Cruzes marcou mais um 
dia de redução nos leitos 
exclusivos para Covid-19. 
Ontem, a Secretaria Municipal 
de Saúde informou que as 
taxas de ocupação da UTI 
eram 84,5% e na Enfermaria 
73,3%. Em números gerais, 
131 dos 155 leitos de UTI 
estão ocupados e 171 dos 
233 de Enfermaria.

Em Itaquá, a ocupação de 
leitos fornecidos pelo muni-
cípio também foi controlada. 
Até ontem, dos 11 leitos de 
emergência, cinco estavam 
ocupados e dos 35 de Enferma-
ria, 29 reabilitavam pacientes. 

Na vizinha Poá, um dos dois 
leitos de emergência estava 
ocupado e nove dos 22 de 
Enfermaria se encontravam 
indisponíveis.

No hospitais de responsabi-
lidade do governo do Estado 

que atendem o Alto Tietê, as 
taxas de algumas unidades 
reforçam a necessidade de 
manter restrições. No Hos-
pital Regional de Ferraz de 
Vasconcelos, Doutor Osíris 
Florindo Coelho, os 26 leitos 

de UTIs e 26 de Enfermaria 
permanecem ocupados. No 
Santa Marcelina de Itaquá, 
que opera com dez leitos 
de UTI e 20 de Enfermaria 
a ocupação também era de 
100%.

Apenas os regionais em 
Mogi registraram reduções. 
No Hospital Luzia de Pinho 
Melo são 46 leitos de Enfer-
maria com 57% de ocupação 
e 33 de UTI com 85% de 
ocupação. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria com ocupação 
de 60% e os dez leitos de 
UTI com 80% de ocupação.

Mortes
O Alto Tietê registrou on-

tem mais 33 mortes causadas 
pelo coronavírus, informou 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
a nova atualização, a região 
chegou a 3.271 óbitos em 
decorrência da doença

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Paulo Pavione/Secop Suzano

Suzano está com 
ocupação de 21 das 
suas 20 vagas de 
UTI
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Inscrições para cursos  
do Sebrae estão abertas

A Prefeitura de Suzano e o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) estão com 
inscrições abertas para três 
cursos online gratuitos, que 
têm como objetivo capacitar 
os pequenos empresários a 
fortalecerem seus negócios. 

A primeira modalidade, 
chamada “Venda melhor 
com técnicas consultivas”, 
irá contextualizar os alunos 
sobre as particularidades 
de cada tipo de venda e o 
perfil e postura esperado de 
um vendedor-consultor. Os 
interessados podem garantir 
sua matrícula até o dia 23 
de abril por meio do link 
(http://bit.ly/Sebrae-consult). 
As aulas têm início no dia 27 
de abril, das 8h30 às 12h30.

O curso “Aprenda a vender 
melhor no varejo” tem a pre-
missa de refletir sobre pontos 
importantes do funcionamento 
de um negócio varejista de 
produtos ou serviços, que vai 
desde sua proposta de valor 
de negócio às etapas finais 

Suzano

de fidelização de um cliente, 
tendo em vista que diversos 
elementos são essenciais para 
se alcançar o sucesso. O curso 
começa no dia 23 de abril, 
das 8h30 às 12h30, e os ca-
dastros podem ser feitos até 
sexta-feira (19/04) na página 
(http://bit.ly/Sebrae-varejo).

Já na modalidade “Empreenda 
Digital”, os participantes terão 
contato com toda a jornada 
do empreendedorismo e o 
funcionamento do mercado. 
Ele funciona em formato de 

Ensino à Distância (EAD), 
portanto o participante tem 
30 dias para acompanhar os 
conteúdos e enviar todas 
as atividades obrigatórias 
devidamente preenchidas. 
Após a entrega, o tutor avalia 
o desempenho e, se o resul-
tado for satisfatório, libera o 
certificado. O início das aulas 
varia de acordo com a turma 
matriculada. Os cadastros 
podem ser feitos até segunda-

-feira por meio do site (http://
bit.ly/Empreenda-digital).

No total, três cursos serão oferecidos em Suzano

Maurício Sordilli/Secop Suzano

‘Monitoramento do Cuidado’ 
será implantado em Suzano

Iniciativa visa fortalecer a prevenção contra violência em grupo de pessoas mais vulneráveis do município

REDE BÁSICA DE SAÚDE

A rede básica de Saúde suza-
nense recebe nesta sexta-feira 
o projeto “Monitoramento 
do Cuidado”, executado pela 
Diretoria de Atenção à Saúde, 
em parceria com a Rede de 
Atenção à Pessoa Vítima de 
Violência Doméstica e Sexual 
(RAPSVDS) e com a Rede 
de Urgência e Emergência. 
A iniciativa tem o objetivo 
de fortalecer a prevenção à 
violência contra segmentos 
populacionais mais vulnerá-
veis, por meio da análise e 
acompanhamento multidis-
ciplinar de cada caso.

O projeto-piloto do “Moni-
toramento do Cuidado” será 
implementado na região norte 
do município, contemplando a 
Unidade de Saúde da Família 
(USF) Eduardo Nakamura, 
no Cidade Miguel Badra, 
e as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) Dr. André Cano 
Garcia, no Boa Vista, Stelina 
Maria Barbosa, no Miguel 
Badra, e Isaack Oguime, no 
Parque Maria Helena. “Esta 
região concentra o maior 

contingente populacional de 
Suzano, mas a ideia é garantir 
a extensão do projeto para 
todas os demais territórios da 
cidade”, afirmou a diretora 
de Atenção à Saúde, Flávia 
Verdugo. 

A iniciativa foi apresenta-
da anteontem ao secretário 
municipal de Governo, Alex 
Santos, durante reunião 
que também contou com a 
presença da diretora da Rede 
de Urgência e Emergência, 
Cíntia Steffens Watanabe, 
além de Magna Barboza 
Damasceno, que é coordena-
dora da RAPSVDS, e Sandra 
Lopes Nogueira, presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos das Mulheres.    

Na oportunidade, o grupo 
pode conhecer detalhes da 
execução do projeto, que 
visa a qualificação e arti-
culação da rede de atenção 
integral, com a implantação 
dos núcleos de prevenção à 
violência e implementação 
de fichas de notificação de 
violências interpessoal ou 

autoprovocada. 
De acordo com a diretora 

Flávia, o “Monitoramen-
to do Cuidado” constitui 
uma interlocução entre os 
equipamentos de urgência e 
emergência, como o Pronto-

-Socorro Municipal (PS), o 
Pronto Atendimento (PA) e 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
que notificam 79% dos casos 
de violência. A partir disso, 
a RAPSVDS que recebe estes 

casos e distribui na rede de 
acordo com o território da 
ocorrência, construiu um 
monitoramento que considera 
o grau de vulnerabilidade e 
a classificação do grau do 
risco de cada caso. 

Por meio deste relatório, 
que sinaliza a urgência e as 
especificidades de cada aten-
dimento, o grupo condutor 
de cada unidade de saúde 
poderá traçar o melhor acom-
panhamento multidisciplinar, 

se atentando a todas as ne-
cessidades da vítima.

“Cada unidade de saúde 
terá um grupo condutor local, 
que irá compor o ‘Núcleo 
de Prevenção à Violência’ 
do território. Esse é um im-
portante passo do município 
em prol do fortalecimento 
das ações para a promoção 
de saúde e cultura da paz”, 
finalizou a diretora.

Já o secretário de Governo, 
Alex Santos, parabenizou a 
equipe de Saúde e reforçou a 
importância do instrumento 
para a comunidade. “O combate 
à violência, sobretudo aquela 

praticada contra grupos mais 
vulneráveis da sociedade, 
como mulheres, idosos e 
crianças, é uma pauta ex-
tremamente urgente. Com o 
monitoramento desses casos, 
vamos conhecer melhor as 
características observadas 
em cada parte da cidade, e 
assim trabalhar diretamente 
na prevenção, além de pres-
tar total respaldo às vítimas 
por meio dos equipamentos 
públicos”, disse.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, também 
lembrou o caráter multidis-
ciplinar da iniciativa. “As 
análises levantadas pelas 
equipes de atendimento 
poderão resultar em dados 
importantes não só para o 
aprimoramento da Saúde, 
mas também para demais 
setores, como a Segurança 
e a Assistência Social. Na 
verdade, esse é um grande 
trabalho em rede, que abre 
possibilidade para a cons-
trução de diferentes políticas 
públicas em Suzano”, avaliou. 

Iniciativa foi apresentada ao secretário de Governo

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

O projeto-piloto do 
“Monitoramento 
do Cuidado” será 
implementado na 
região norte

Guararema deu início on-
tem à vacinação contra o 
cooronavírus (Covid-19) dos 
profissionais da Educação. No 
primeiro dia de imunização, 
157 trabalhadores das escolas 
do município já receberam a 
dose da vacina.

Para dar início à campanha 
dos profissionais da Educação, 
Guararema recebeu, na quinta-

-feira, um novo lote de vacinas, 
com 330 imunizantes da Co-
ronaVac. “A gente espera que 
as doses encaminhadas sejam 
aplicadas o quanto antes. Além 
disso, queremos mais doses 
dedicadas aos profissionais 
da Educação, para imunizar 
toda a categoria”, explicou a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

Todo o processo de cadas-
tramento e validação para 
autorização da imunização 
dos profissionais é realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Educação. Para realizar o 
cadastro é necessário acessar 
o site www.vacinaja.sp.gov.br/
educacao. Após a validação 
do cadastro, será emitido 

157 professores são 
vacinados no 1º dia

Guararema

o comprovante “Vacina Já 
Educação”. É necessário que 
o cadastrado imprima uma 
cópia desse comprovante que 
é enviado por e-mail.

Em posse do comprovante 
“Vacina Já Educação”, o pro-
fissional da Educação deverá 
realizar seu cadastro no site 
oficial da Prefeitura de Guara-
rema (www.guararema.sp.gov.
br) para agendamento do dia 
e horário para aplicação da 
dose da vacina. A imuniza-
ção ocorrerá na Central de 
Vacinação do Coronavírus, 
no Bairro Nogueira. 

No da vacinação é necessário 
levar os seguintes documentos: 
original e cópia do compro-
vante “Vacina Já Educação”; 
documento com foto; e CPF.

Qualquer dificuldade e 
necessidade de informação 
sobre o cadastramento, para 
autorização da vacinação, os 
profissionais da Educação 
devem utilizar os canais da 
Secretaria Estadual de Educação: 
site atendimento.educação.
sp.gov.br ou telefone 0800 
77 000 12.

A elevação da demanda em 
busca de serviços médicos, 
seguindo a tendência existente 
em todos os grandes centros 
hospitalares por causa dos 
números crescentes de casos 
de coronavírus (Covid-19), 
levou o Hospital Santa Maria 
de Suzano a adotar novas 
medidas para aperfeiçoar  o 
atendimento.

Trata-se do programa Posso 
Ajudar?  para disponibilizar 
informações úteis e relevantes 
com rapidez, graças ao treina-
mento contínuo das equipes de 
recepção e multidisciplinares. 

“A demanda no Pronto Aten-
dimento Respiratório cresceu 
muito e, apesar dos esforços 
de todos que vêm trabalhando 
dia e noite nesta verdadeira 
guerra contra a Covid-19, é 
inevitável a elevação do tempo 
de espera para atendimento. 
Vamos concentrar forças para 
reverter esse contexto, atingindo 
resultados cada vez melhores”, 
afirmou a diretoria do hospital.

Santa Maria 
adota medidas 
para melhorar 
ao atendimento 

Hospital
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Retorno das aulas presenciais 
entra no radar do Alto Tietê

Cada uma das cidades da região terá autonomia para decidir qual será o melhor momento para a retomada

NA REDE PRIVADA

As secretarias da Educação 
de diversas cidades do Alto 
Tietê buscam soluções para 
o dilema da retomada das 
atividades presenciais em 
escolas públicas e privadas 
a partir desta semana.

O questionamento vem 
após declarações da Secretaria 
de Estado da Educação que 
apontou para hoje a retomada 
gradual das aulas presenciais 
na rede estadual de ensino. 
Procurada pela reportagem, 
a Câmara Técnica do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) reiterou 
que cada uma das cidades 
integrantes conta com a 
autonomia para adotar suas 
regras para a volta às aulas.

Em Mogi das Cruzes, onde 
o prefeito Caio Cunha (Pode) 
chegou a afirmar no final 
de semana que as aulas 
da rede de ensino infantil 
particular voltariam nesta 
semana, o Comitê de Retomada 

Gradativa das Atividades 
Econômicas informou por 
nota que “a questão segue 
neste momento em análise 
intensa por envolver diversos 
fatores complexos a serem 
considerados. As atividades 
das unidades de ensino 
públicas ou privadas obser-
vam o decreto municipal nº 
19.917/2021, mas a Secretaria 
de Educação poderá dispor 
mediante resolução, sobre 
medidas temporárias desti-
nadas à melhor adequação 
das disposições do decreto”.

A Prefeitura de Suzano 
respondeu à reportagem que 
o decreto 9.615/2021 estende 
até o próximo domingo a 
suspensão das atividades 
presenciais de todas as ins-
tituições de ensino, tanto 
públicas quanto privadas. 

“Semanalmente, a Secretaria 
de Educação de Suzano se 
reúne com representantes 
das demais instâncias de 
ensino para a reavaliação 
do cenário e debater ações 
estratégicas competentes 

à área. A Pasta esclarece 
que é de sua competência 
a supervisão das escolas 
particulares de educação 
infantil. Já a supervisão das 

unidades privadas de ensino 
fundamental e ensino mé-
dio é de responsabilidade 
da Diretoria Regional de 
Ensino”, declarou.

Em nota, a Secretaria de 
Educação de Ferraz de Vas-
concelos disse que a volta 
das aulas presenciais da rede 
particular seguirá as diretrizes 

do Plano São Paulo, sendo 
que a fiscalização deverá 
ser feita de forma constante 
pela Prefeitura.

A Prefeitura de Poá, por 
sua vez, explicou que as aulas 
na rede municipal seguem 
desde o início do ano em 
modo remoto sem previsão 
de retorno presencial, e que 
as aulas na rede particular 
foram interrompidas com a 
decretação da Fase Vermelha 
pelo governo do Estado, 
sendo autorizado seu retorno 
com o fim dela.

A administração muni-
cipal de Itaquaquecetuba 
apontou que as atividades 
educacionais seguem remo-
tamente pelo menos até o 
fim desta semana. “Todas 
as unidades educacionais 
devem continuar garantindo 
atividades educacionais e 
aulas remotas por meio das 
tecnologias da informação”, 
ressaltou.

A Prefeitura de Arujá de-
clarou que ainda não há uma 
definição sobre o assunto.

André Diniz

Com o fim da fase emergencial, aulas da rede estadual começam a retornar hoje

Divulgação/PMMC

Cipec é convidado para  
o Comitê Gestor de Mogi

O Comitê Integrador e Par-
ticipativo de Enfrentamento às 
Consequências do Covid-19 
(Cipec) se reuniu virtualmente, 
ontem, com o prefeito Caio 
Cunha (Pode), com a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode) e o secretário municipal 
de Desenvolvimento Gabriel 
Bastianelli, para apresentar as 
propostas de apoio e parceria 
com a administração municipal. 
Durante o encontro, Cunha 
propôs que representantes 
do Cipec sejam incluídos no 
Comitê Gestor do Coronavírus 
da Prefeitura.

A proposta do Cipec é auxiliar 
Mogi na tomada das ações e 
medidas que possam minimizar 
os impactos do coronavírus 
(Covid-19), buscando soluções 
que beneficiem a população e 
os setores econômicos. “Com 
uma só voz queremos apoiar 
e ir ao auxílio da administra-
ção municipal com agilidade. 
Queremos trazer demandas 
que sejam proveitosas para o 
comércio, indústria, agricultura, 
enfim, para todos os setores”, 

Primeira reunião

ressaltou o porta voz do Cipec, 
o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi e 
Região (Sincomércio), Valterli 
Martinez.  

Durante o encontro, o pre-
feito destacou que a união do 
poder público com as entidades 
é importante para encontrar 
soluções. “Em um momento 
tão delicado de administrar 
uma cidade em meio de uma 
pandemia, contar com a boa 
vontade e a disposição de 
quem quer ajudar a discutir 
a cidade, isso para gente é 
muito valoroso”, acrescentou.

“Faz todo o sentido traba-
lhar juntos em prol da nossa 
cidade, acredito que essa é a 
única forma de poder gover-
nar, precisamos unir forças 
e lutar contra esse vírus de 
forma inteligente, estratégica, 
perspicaz e ágil”, reforçou a 
vice-prefeita. 

Ações
O comitê criará um grupo 

técnico, a partir das entidades 
que atuam no grupo, pois 

muitas contam com informa-
ções advindas de federações e 
outros organismos. O objetivo 
é desenvolver uma base com 
dados estatísticos e científicos, 
que auxiliarão na tomada de 
decisões e serão comparti-
lhados com a administração 
municipal.

Pelo perfil das entidades 
que compõem o Cipec, a 
ideia é estender a atuação 
para outras cidades do Alto 
Tietê, pois as características 
da região demandam uma 
ação conjunta para promover 
uma retomada econômica 
regionalizada, além da gestão 
do sistema de saúde.

Nos próximos dias, o comitê 
entrará em contato com as 
prefeituras dos municípios 
vizinhos para apresentar o 
grupo e propor parcerias. 
O Cipec entrou em contato 
com a Câmara de Mogi e 
aguarda uma data para uma 
reunião. Atualmente, o grupo 
conta com a participação de 
15 entidades que atuam em 
Mogi e no Alto Tietê.

Fundo Social convoca 
instituições para cadastro

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes convoca todas as 
instituições sociais do município 
a entrarem em contato com 
o órgão e atualizarem seus 
dados cadastrais ou então 
se cadastrarem no sistema. 
O objetivo desse trabalho é 
traçar um perfil atualizado 
dessas organizações e, a partir 
disso, definir de forma assertiva 
como atendê-las com ações 
e programas adequados à 
realidade de cada uma.

A partir dessa base atuali-
zada de dados, as instituições 
poderão ser contempladas com 
diversas ações, desde doações 
pontuais de mantimentos, por 
exemplo, até a oferta de cursos 
profissionalizantes descentrali-
zados. Por meio deles, o Fundo 
Social oferece gratuitamente o 
profissional, os equipamentos 
e insumos necessários para as 
aulas, enquanto as instituições 
emprestam as dependências 
que têm disponíveis e formam 
turmas com a comunidade 
local interessada.

A atualização cadastral 

Atualização e inscrição

também será útil para traçar 
um diagnóstico das instituições 
sociais ativas no município, 
o que pode embasar ações 
mais de apoio a famílias e 
comunidades de baixa renda.

Neste momento, em função 
do agravamento da pandemia 
do coronavírus, boa parte dos 
projetos do Fundo Social está 
suspensa e o foco tem sido a 

“Este é um trabalho fun-
damental para que o Fundo 
Social possa atuar de forma 
mais estratégica, atendendo 
de fato às necessidades de 
cada instituição e de cada 
bairro ou região da cidade. Já 
vínhamos fazendo uma busca 
ativa nesse sentido, porém este 
é um universo muito amplo, 
então agora pedimos a ajuda 
das próprias instituições, para 
que elas nos procurem e façam 
essa atualização de dados ou 
então se cadastrem”, destacou 
a presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

O Fundo Social atende por 
meio dos telefone 4798-5143 
e também pelo e-mail fun-
dosocial@pmmc.com.br.  O 
atendimento presencial na sede 
do órgão está temporariamente 
suspenso, em atendimento 
às restrições sanitárias para 
o enfrentamento à pandemia. 
A orientação, portanto, é para 
que todos entrem em conta-
to pelos canais eletrônicos 
disponibilizados.

Objetivo é definir 
de forma assertiva 
como atendê-las 
com ações e 
programas 

campanha de arrecadação de 
alimentos, para a prestação de 
auxílio imediato às pessoas 
mais fragilizadas pela crise 
econômica e social trazida 
pela pandemia. Porém, a 
equipe do órgão já está se 
articulando internamente, 
para o momento em que as 
ações presenciais poderão ser 
retomadas.
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“Diálogos sobre a Educação” 
reunirá especialistas da área

Os temas que serão abordados com educadores são políticas públicas, inovação e boas práticas na gestão pública

ONLINE

Um espaço para trocar 
ideias e experiências sobre o 
futuro da educação de Mogi 
das Cruzes é o objetivo da 
série de encontros online 

“Diálogos sobre a Educação de 
Mogi das Cruzes”, organizada 
pela Secretaria de Educação 
e a Escola de Governo. Re-
nomados especialistas da 
área de educação irão falar 
entre hoje e a próxima sexta-

-feira, das 19 às 20h30,  com 
educadores da cidade sobre 
políticas públicas, inovação 
e boas práticas na gestão 
pública. A transmissão será 
pelo canal no Youtube da 
Secretaria de Educação.

Nestes 100 primeiros dias 
de trabalho da atual gestão, 
a Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes, responsável 
pelo atendimento de mais de 
47 mil alunos, tem desen-
volvido ações com foco na 
participação e transparência 
para oferecer uma educação 
com equidade e excelência aos 
estudantes. “Estamos reunindo 
nestes três dias, pessoas do 

Brasil inteiro, especialistas 
para falar sobre o futuro da 
educação de Mogi. Vamos 
dialogar com os educadores 
sobre as políticas públicas e 
inovações que podem mudar 
o Brasil a partir de Mogi”, 
observou o Secretário interino 
de Educação, Caio Callegari. 

A abertura do evento será 
hoje com o  tema “A centra-
lidade política da educação 
para o desenvolvimento da 
cidade” e contará com a 
participação de referências 
da educação nacional. O 
diálogo será com o senador 
e ex-Ministro da Educação, 
Cristovam Buarque; Priscila 
Cruz, presidente executiva do 
Todos Pela Educação, organi-
zação da sociedade civil com o 
objetivo de mudar qualidade 
da Educação Básica no Brasil 
e André Stábile, especialista 
em Gestão de Cidades, mem-
bro do Movimento pela Base 
Nacional Comum Curricular 
e ex-Secretário de Educação 
em São Caetano do Sul-SP.

A vice-prefeita Priscila 

Yamagami Kähler será me-
diadora do primeiro encontro. 

“O diálogo é a base deste 
grande projeto de educação 
que estamos construindo 
em nossa cidade. Vamos, 
juntos com os especialistas e 

nossos educadores, construir 
os próximos passos para 
que Mogi das Cruzes seja 
uma referência para o Brasil 
com uma educação forte, 
de qualidade e excelência, 
que prepare nossos alunos 

para os desafios do futuro”, 
disse. O segundo encontro 
será mediado por Ana Julia 
Bernardo Silva, chefe de divi-
são de Projetos Especiais da 
SME Mogi e o terceiro terá 
a mediação do Secretário 

interino de Educação.
O tema de amanhã será 

“O direito à Educação e as 
inovações pedagógicas para 
o Século XXI” com José Pa-
checo, Mestre em Ciências 
da Educação pela Univer-
sidade do Porto (Portugal) 
e fundador da Escola da 
Ponte, em Portugal; José 
Henrique Porto, educador 
especializado em práticas 
pedagógicas inovadoras e 
Sebastião Rocha, educador, 
antropólogo e idealizador do 
Centro Popular de Cultura 
e Desenvolvimento (CPCD).

“Boas práticas de gestão 
para a excelência e equidade 
educacional” será o tema 
do último dia do evento na 
sexta-feira e reunirá Alexan-
dre Schneider, presidente do 
Instituto Singularidades e 
ex-Secretário de Educação de 
São Paulo-SP e uma referência 
na área de educação na região 
do Alto Tietê, a professora 
Maria Geny Borges Avila 
Horle, que foi Secretária de 
Educação de Mogi das Cruzes 

A transmissão será hoje, amanhã e sexta-feira pelo canal no Youtube da Secretaria

Divulgação/PMMC

A pandemia de Covid-19 
pode desencadear uma série 
de problemas emocionais 
como ansiedade, angústia 
e depressão. Para incentivar 
os servidores que se sentirem 
afetados emocionalmente a 
buscar apoio, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes divulga uma 
relação de iniciativas importantes 
que já existem para ajudar as 
pessoas a aliviar o sofrimento 
neste momento de maior crise 
sanitária da história do país, 
em especial os trabalhadores 
da chamada “linha de frente”, 
como profissionais da saúde, 
segurança pública, sepultadores 
e assistentes sociais, entre outros 
que, diariamente, passam por 
situações de tensão e elevado 
estresse.

1)  Serviços de apoio emocional 
Varandas Terapêuticas (Grupo 
online de escuta) - institutogerar.
com.br/clinica-instituto-gerar/
Contato: atende@institutogerar.
com.br. Instituto Gerar oferece 
a experiência de participar 
em grupos mediados por 
psicanalistas.

Centro de Valorização da 

Mogi divulga iniciativas 
de apoio emocional 

Servidores

Vida (CVV) https://www.cvv.
org.br/ ou ligue 188. O Centro 
de Valorização da Vida (CVV) 
realiza apoio emocional e 
prevenção do suicídio.

2)    Serviços de atendimento 
psicológico online. Telepan 
Medicina UFMG- https://
www.medicina.ufmg.br/te-
lepansaude Contato: telepan.
ufmg@gmail.com. O projeto 
oferece consultas médicas, 
psicoterapia individual breve 
de apoio e terapia de grupos 
para profissionais da linha de 
frente no combate à Covid-19. 

Acolhida C-19 - https://
acolhida.reservio.com. O 
projeto se destina a atender 
profissionais da saúde na 
linha de frente no combate 
ao novo coronavírus.

Grupo Creare - https://
sites.google.com/view/gru-
pocreare/. O Grupo Creare 
tem por objetivo acolher e 
oferecer suporte psicológico 
para pessoas em situação de 
sofrimento, angústia e depres-
são. O primeiro atendimento 
é gratuito e emergencial, po-
dendo estender o tratamento.

Além de ouvir os três singles 
já disponíveis no Spotify e 
demais plataformas digitais, 
há outras maneiras de experi-
mentar ‘Vive’, o novo álbum 
do Juliana Rodrigues Trio, 
que será lançado amanhã. 
Está disponível no YouTube a 
minissérie documental ‘Sobre 
Vive’, com depoimentos que 
mostram a sinergia entre os 
integrantes do grupo, Juliana 
Rodrigues (piano), Abner Paul 
(bateria) e João Benjamin 
(baixo). Hoje, ocorrerá uma 
live especial no YouTube com 
músicos convidados para 
celebrar o projeto.

Cinco episódios já estão 
disponíveis. O trio parte da 
explicação sobre o conceito 
geral do disco, que é marcado 
pelos improvisos e acasos da 
vida. Tudo começou quando, 
no palco do ‘Festival Inter-
nacional Jazz Al Este’, no 
Paraguai, eles resolveram 
experimentar a liberdade e 
a criatividade.

Na sequência, há capítulos 
sobre essas faixas, que ganharam 

Juliana Rodrigues trio explica o novo 
disco em minissérie documental

‘Sobre Vive’

em que “era tudo diferente”.
Outro discurso pode ser 

ouvido na impactante ‘Mataram 
Mais Uma de Nós’. Aqui, as 
falas são lamentos de Talíria 
Petrone pelo assassinato de 
Marielle Franco, que também 
tem voz na faixa. É um protesto, 
uma manifestação artística, 
uma declaração política feita 
pelo trio.

O episódio final da minissérie 
documental se debruça sobre 
as “faixas solo”. Há pelo menos 
uma para cada integrante. 
Juliana toca homenagens 
para sua mãe, Roselene, em 
‘Camarim, figurino e cenário’ 
e também em ‘Como se Fosse 
a Cura’; regado à kalimba e 
bateria, Abner Paul faz em 
‘Sol’ um tributo à sua mãe, 
Solange; e em ‘Pro João’, João 
Benjamin exibe uma genuína 
manifestação de amor ao filho.

‘Sobre Vive’ deixa claro que 
o CD é fruto de sentimentos 
muito íntimos e da sinergia 
entre os três artistas, abor-
dando o que “é caro” a eles: 
a relação familiar de cada um.  

duas, ambas emocionantes 
e carregadas de significados 
importantes ao trio; ambas 
inspiradas na técnica ‘Som da 
Aura’, do compositor Hermeto 
Pascoal. São, portanto, falas 
transformadas em melodia.

Em ‘Origem’, que abre 
o disco, o piano de Juliana 
acompanha o discurso de 
sua avó materna, Elisa, que 
conta as dificuldades vividas 
por ela própria, migrante de 
origem humilde nos tempos 

o público antes mesmo de 
serem gravadas em estúdio. 
São elas: ‘Entre as Estrelas e o 
Chão’, homenagem de Juliana 
para o próprio pai, Fábio; 
‘Quatro por Meia Dúzia’, som 
“malemolente” que se prova 
ser um chá-chá-chá e também 

“um latin meio Bolero”; e ‘Afro 
BA’, com atmosfera envolvente, 
complexa e dançante, inspirada 
em ritmos da cultura africana.

Depois, ‘Sobre Vive’ explica 
as “faixas com discurso”. São 

Álbum será lançado na íntegra amanhã no Youtube

Divulgação
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São Paulo registra 18 mil novos casos de Covid-19 e 1,28 mil novos óbitos em 24h

O Estado de São Paulo registrou, entre anteontem e ontem, 18.397 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 1.282 novos 
óbitos pela Covid-19. Desde o início da pandemia causada pelo doença, o Estado marca 2.667.241 casos confirmados e 84.380 mortes pelo 
vírus. Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até anteontem, o Estado registrava um crescimento de 
9,4% em novos casos, 21,5% em novos óbitos e uma queda de 14,9% em novas internações no comparativo semanal entre os sete últimos 
dias e os sete anteriores. Na região metropolitana de São Paulo, casos cresceram 3,1%, óbitos 20,4% e internações caíram 20,7%. (E.C.)

Quase três quintos dos 
domicílios brasileiros (59,4%) 
apresentaram algum grau de 
insegurança alimentar no 
último quadrimestre do ano 
passado. Outro dois quintos 
diminuíram o consumo de 
alimentos importantes, como 
carnes e frutas. 

A situação mais grave está 
no Nordeste. Lá, 73,1% das 
casas registraram insegurança 
alimentar no período. Os nú-
meros constam de estudo de 
pesquisadores da Universidade 
Livre de Berlim, na Alemanha, 
em parceria com a Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e com a Universidade 

Seis em cada dez vivem 
insegurança alimentar

Residências brasileiras

de Brasília (UnB).
A pesquisa, cujos resultados 

foram divulgados ontem foi feita 
entre novembro e dezembro 
de 2020. As duas mil pessoas 
que compuseram a amostra 
consideraram sua situação de 
segurança alimentar a partir 
de agosto. É considerado em 
insegurança alimentar um do-
micílio com incerteza quanto 
o acesso à comida no futuro 
ou que já apresenta redução 
de quantidade ou qualidade 
dos alimentos consumidos.

Considerando os números 
totais, 31,7% relatou insegu-
rança leve, 12,7% moderada, 
e 15% grave.  (E.C.)

Saúde: 1,5 milhão não 
voltaram para 2ª dose

Pasta deve elaborar uma lista com dados detalhados de pessoas que 
descumpriram o intervalo entre as doses do imunizante em cada Estado

VACINAÇÃO CONTRA A COVID

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, informou ontem 
que 1,5 milhão de pessoas 
não voltaram para tomar a 
segunda dose da vacina da 
Covid-19 dentro do prazo 
estipulado pelo Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI). A Pasta deve elabo-
rar uma lista com dados 
detalhados de pessoas que 
descumpriram o intervalo 
entre as doses em cada Estado.

Sem dar detalhes, Queiroga 
também disse à imprensa 
que a Saúde prepara novas 
orientações para evitar a 
circulação do vírus, principal-
mente no transporte urbano. 
O ministro voltou a se opor 
à adoção de medidas mais 
duras, como um lockdown.

Segundo a coordenadora 
do PNI, Francieli Fontana, 
mesmo fora do prazo, to-
dos devem retornar para 
tomar a segunda dose. Ela 
afirmou que o ministério 
irá conversar com Estados 
e municípios para traçar 
formas de ir atrás de quem 
está com a segunda dose 

atrasada. Francieli Fontana 
será nomeada chefe da se-
cretaria que tratará apenas 
de assuntos da Covid dentro 
do ministério, área que ainda 
depende da publicação de 
uma medida provisória para 
ser criada.

As vacinas de Oxford/
AstraZeneca e a CoronaVac, 
distribuídas até agora no 

Brasil, são aplicadas em duas 
doses, com intervalos distin-
tos. Para alcançar a eficácia 
observada em estudos, o 
esquema vacinal precisa ser 
seguido à risca. O número 
de pessoas vacinadas com 
ao menos uma dose contra 
a Covid-19 no Brasil chegou 
anteontem a 23.847.792, o 
equivalente a 11,26% da 

população total, segundo 
dados do consórcio formado 
por veículos de imprensa.

O ministro disse que não 
há previsão de quando grupos 
prioritários (cerca de 77,2 
milhões de pessoas) serão 
vacinados. “Com as doses 
que tenho aí, não tem ainda 
condições de estabelecer 
prazo”, disse Queiroga.

Para alcançar eficácia, esquema vacinal contra a Covid precisa ser seguido à risca

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

 O ministro Marco Aurélio 
Mello, decano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deu 
15 dias para que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
envie, caso queira, explicações 
sobre uma declaração dada em 
março, quando defendeu o 
uso das Forças Armadas para 
a manutenção da liberdade 
na pandemia da Covid-19.

“Notifiquem o requerido 
[Bolsonaro] para, querendo, 
apresentar manifestação no 
prazo de 15 dias”, escreveu 
o ministro em despacho 
na quinta-feira passada. O 
presidente não é obrigado 
a responder ao pedido de 
explicações.

Na ocasião, em discurso 
aos apoiadores no Palácio do 
Planalto, Bolsonaro afirmou 
que ‘tiranos tolhem a liberdade 
das pessoas’, em referência 
a governadores e prefeitos 

Se quiser, Bolsonaro tem 
15 dias para se explicar

Uso das Forças Armadas

que impuseram restrições à 
circulação de pessoas para 
frear o avanço do coronavírus.

“Alguns tiranetes ou tiranos 
tolhem a liberdade de muitos 
de vocês. Pode ter certeza, o 
nosso Exército é o verde oliva 
e é vocês também. Contem 
com as Forças Armadas pela 
democracia e pela liberdade”, 
disse. “Estão esticando a corda, 
faço qualquer coisa pelo meu 
povo. Esse qualquer coisa é 
o que está na nossa Cons-
tituição, nossa democracia 
e nosso direito de ir e vir”, 
prosseguiu.

Bolsonaro foi chamado a 
se manifestar em uma petição 
movida pelo deputado federal 
Elias Vaz Andrade (PSB). O 
parlamentar afirmou que o 
presidente sugestiona a prática 
de atos criminosos e acusa 
as autoridades públicas de 
forma ambígua. (E.C.)

Presidente não é obrigado a responder o pedido

Marcello Casal JrAgência Brasil

15% da população sofrem com a falta de alimento

Reprodução
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Turquia anuncia bloqueio 
parcial durante Ramadã

O presidente da Turquia, 
Recep Tayyip Erdogan, anun-
ciou ontem o bloqueio parcial 
nas primeiras duas semanas 
do mês sagrado islâmico do 
Ramadã para conter o aumento 
das infecções por coronavírus. 
As novas medidas entrarão em 
vigor na noite de hoje e serão 
reavaliadas em duas semanas.

De acordo com o anúncio, 
serão implementadas limitações 
nas viagens intermunicipais 
e no transporte público. Er-
dogan proibiu ainda todos os 
eventos em espaços fechados 
até depois do Ramadã. O mi-
nistro da saúde turco, Harsh 
Vardhan, alertou anteontem 
para um “terceiro pico” da 
pandemia no país.

A Índia afirmou que está 
acelerando as aprovações 
de emergência para vacinas 
Covid-19 que foram autoriza-
das pelos países ocidentais e 
pelo Japão, abrindo caminho 
para possíveis importações 
de vacinas Pfizer, Johnson & 
Johnson, Novavax e Moderna.

A mudança, que eliminará 

Primeiras semanas

a necessidade de as empresas 
fazerem pequenos testes locais 
de segurança, ocorreu após 
o maior aumento mundial 
de casos no país neste mês, 
reportou a Reuters.

Vacinas autorizadas pela 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) ou autoridades 
nos Estados Unidos, Europa, 
Reino Unido e Japão “podem 
receber aprovação de uso de 
emergência na Índia, exigindo 
um ensaio clínico paralelo 
pós-aprovação”, disse o Mi-
nistério da Saúde indiano. “Os 
primeiros 100 beneficiários de 
tais vacinas estrangeiras serão 
avaliados por sete dias antes de 
serem lançados resultados de 
segurança”, informou o órgão.

O país ultrapassou anteontem 
novamente o Brasil no número 
de casos de Covid-19. Ontem, 
a Índia acumulava mais de 13 
milhões de infecções, aponta 
levantamento da Universidade 
Johns Hopkins.

A Anistia Internacional 
pediu uma distribuição mais 
equitativa de vacinas pelos 

governos do sul da Ásia. “À 
medida que as campanhas 
de vacinação foram lançadas, 
os grupos marginalizados 
em todo o sul da Ásia foram 
efetivamente bloqueados por 
barreiras práticas”, declarou 
Yamini Mishra, diretora da 
Anistia Internacional para a 
Ásia-Pacífico. “Os governos 
do Sul da Ásia devem garantir 
o acesso justo e equitativo às 
vacinas para todos, indepen-
dentemente da casta, condição 
socioeconômica ou outra, raça 
ou nacionalidade”.

De acordo com Mishra, “a 
falta de acesso ao fornecimento 
de vacinas na região é uma 
preocupação real que precisa 
ser tratada com urgência”. A 
Anistia Internacional menciona 
especificamente moradores 
de favelas, dalits, minorias 
étnicas e trabalhadores. “A 
cooperação internacional é 
fundamental para conter a 
disseminação do vírus e tornar 
a vacina universalmente dispo-
nível o mais rápido possível”, 
afirmou. (E.C.)

Morte de jovem negro provoca 2ª
noite de tensão em Minneapolis

Dezenas de manifestantes se reuniram para uma vigília no local onde Daunte Wright, de 20 anos, foi morto

ESTADOS UNIDOS

 Mesmo após a determinação 
de toque de recolher a partir 
das 19 horas Minneapolis teve 
anteontem a segunda noite de 
protestos em decorrência da 
morte supostamente acidental 
de um jovem negro em uma 
ação policial. A morte de 
Daunte Wright, de 20 anos, 
elevou a tensão que já era 
registrada nas ruas da cidade 
do norte dos Estados Unidos 
em meio ao julgamento do 
ex-policial acusado pela morte 
de George Floyd.

Na noite desta segunda, 
dezenas de manifestantes se 
reuniram para uma vigília 
no local da morte de Wright. 
Uma escultura de punho 
fechado foi levada para o 
local, transferida da área onde 
Floyd foi assassinado. Os 
manifestantes gritaram frases 
contra o racismo diante da 
delegacia de Brooklyn Center, 
o subúrbio onde o jovem foi 
morto no domingo passado.

No final da noite de anteontem, 

apenas algumas dezenas de 
manifestantes permaneciam no 
local. Quarenta pessoas foram 
presas na noite de segunda-

-feira no protesto do Brooklyn 
Center, disse o coronel Matt 
Langer, da Patrulha Estadual 
de Minnesota, em entrevista 
coletiva na ontem.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, classificou a morte 
como “trágica”, mas adver-
tiu contra qualquer possível 
manifestação violenta. “Não 
há absolutamente nenhuma 
justificativa para saques”, disse 
o democrata.

Além do toque de reco-
lher, mil soldados da Guarda 
Nacional foram mobilizados 
para evitar novos tumultos 
entre manifestantes e policiais. 
Ignorando a ordem da Prefei-
tura, dezenas de manifestantes 
continuaram agitando cartazes 
com frases como “Prendam 
todos os policiais assassinos 
racistas”; “Eu sou o próximo”; 
e “Sem justiça não há paz” e 
cantando palavras de ordem 
em frente à delegacia.

A polícia usou gás lacrimo-
gêneo em vários momentos e 
ordenou a dispersão dos ma-
nifestantes. Quarenta pessoas 
foram detidas e integrantes 
das forças de segurança so-
freram ferimentos leves, de 
acordo com fontes policiais 
informaram à AFP.

Wright morreu ao ser atingido 
por um tiro da polícia quando 
dirigia ao lado da namorada. 
Durante uma ação de trânsito, 
uma agente “sacou a arma de 
fogo ao invés do taser”, uma 
pistola elétrica para imobi-
lização, e atirou, afirmou o 
comandante da polícia da 

localidade, Tim Gannon. “Foi 
um tiro acidental que resultou 
na trágica morte” de Wright, 
disse Gannon.

Em comunicado, as auto-
ridades judiciais do Estado 
de Minnesota publicaram a 
identidade da agente envolvida: 
Kimberly Potter, policial de 

Brooklyn Center há 26 anos. 
No vídeo do incidente, regis-
trado pela câmera da policial, 
os agentes retiram o jovem 
do veículo e tentam algemá-

-lo. Mas ele resiste e volta a 
sentar o carro. É possível ouvir 
a policial gritar “Taser, taser”. 
Mas o que se ouve é um tiro. 

“Que merda, eu atirei nele”, 
afirmou a oficial, enquanto 
Wright, ferido, avança com 
o carro, que bateu adiante.

George Floyd
A nova morte reacendeu 

o trauma de uma cidade que 
sofreu várias noites de tensão 
e incidentes após a morte de 
George Floyd, em 25 de maio 
de 2020. Após os incidentes, 
a defesa do ex-agente acusado 
pela morte de Floyd, Derek 
Chauvin, pediu ao juiz que 
conduz o processo que iso-
lasse o júri, preocupado que 
as manifestações pudessem 
influenciar sua decisão. Mas 
tanto a Promotoria quanto 
o juiz se recusaram a acatar 
o pedido.

Estadão Conteúdo

Vídeo: Agentes retiram o jovem do carro, mas ele resiste; é possível ouvir um tiro

Divulgação

A Austrália registrou on-
tem a primeira morte por 
Covid-19 no país em 2021. A 
informação foi confirmada por 
autoridades de saúde do estado 
australiano de Queensland. 
A vítima, um homem de 80 
anos, chegou a ser levada ao 
hospital, mas não resistiu e 
morreu anteontem. Até então, 
o último óbito registrado no 
país datava de 28 de dezembro 
de 2020.

De acordo com a chefe do 
Escritório Médico de Queens-
land, Jeanette Young, o idoso 
contraiu a doença nas Filipinas 
e recebeu o diagnóstico em 25 
de março, enquanto cumpria a 
quarentena obrigatória a todas 
as pessoas, australianas ou não, 
que chegam de outros países.

Segundo Jeanette Young, 
o risco de transmissão da 
Covid-19 no Estado está con-
trolado porque todas as pessoas 
que estavam no mesmo voo 
desse idoso já cumpriram 
a quarentena obrigatória e, 
portanto, não transmitem mais 
o vírus. Ela reforçou o pedido 
para que todos apresentando 

Austrália registra o 
primeiro óbito em 2021

Covid-19

qualquer sintoma façam o 
teste da Covid-19.

No fim de março, a maior 
cidade de Queensland, Brisbane, 
e parte do Estado entraram em 
lockdown após as autoridades 
registrarem casos da doença 
entre um grupo de pessoas que 
já estavam sob quarentena. O 
isolamento forçado durou três 
dias. A partir de então, outras 
restrições de circulação têm 
sido paulatinamente retiradas.

Apesar da morte e de dois 
novos casos terem sido re-
gistrados em Queensland, 
as medidas de combate ao 
coronavírus serão totalmente 
retiradas a partir da próxima 
quinta. Máscaras não serão mais 
obrigatórias em locais públicos, 
e reuniões entre pessoas não 
terão mais restrições.

Desde o início da pandemia, 
910 pessoas morreram na 
Austrália por coronavírus. A 
maioria ocorreu durante um 
pico entre agosto e setembro, 
quando a média móvel de 
novas vítimas chegou a 56 por 
dia. O país tem cerca de 25,3 
milhões de habitantes. (E.C.)

O epidemiologista Anthony 
Fauci, assessor médico chefe 
do presidente americano, Joe 
Biden, minimizou ontem o 
pedido de suspensão da vacina 
da Covid-19 da Johnson & 
Johnson. A solicitação foi 
feita ontem pelo FDA, a 
agência reguladora americana, 
e pelo Centro de Controle 
de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) após relatos de 
casos de trombose com 
uso do imunizante. “Não 
podemos parar a vacinação 
por coisas mínimas, que 
muito provavelmente não 
têm a ver com a vacina”, 
disse Fauci, em coletiva de 
imprensa.

Pela manhã de ontem, a 
J&J emitiu nota chamando 
os casos de coágulos de 
sangue de “extremamente 
raros” em pessoas que re-
ceberam o profilático. Com 
mais de 6,8 milhões de 
doses aplicadas, apenas seis 
pessoas relataram a possível 
complicação. (E.C.)

Fauci: Não 
podemos parar 
vacinação por 
coisas mínimas

Suspensão da J&J
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Com reservas, São Paulo
encara hoje o Guarani

Embalado pelos 100% de 
aproveitamento nos dois jogos 
que realizou no intervalo de 
48 horas, o São Paulo que 
enfrenta hoje o Guarani, às 
21h30, no Morumbi, deve 
ser composto praticamente 
por jogadores reservas a fim 
de suportar essa avalanche 
de partidas na retomada do 
calendário do Paulista. Vai ser 
o terceiro confronto da equipe 
são-paulina em quatro dias 
e o técnico Hernán Crespo 
espera, assim, recuperar parte 
dos atletas que foram utiliza-
dos diante do São Caetano e 
Red Bull Bragantino.

Apesar da realidade de jogar 
dia sim, dia não, a chance 
de o zagueiro Miranda fazer 
a sua reestreia no São Paulo 
não está garantida. Arboleda, 
Bruno Alves e Léo ficaram 
em campo durante os 180 
minutos dos dois jogos an-
teriores, uma alteração na 
linha defensiva é quase certa. 
Mas Crespo não quer acelerar 

Paulistão

o processo para recolocar o 
veterano jogador em campo. 
Em entrevista, o técnico 
argentino disse que Miranda 
vem treinando bem, mas não 
dá como certa a sua entrada. 
Para o setor, ele também 
tem Rodrigo Freitas e Diego 
Costa. Tiago Volpi e Daniel 
Alves, que estão no mesmo 
caso do trio defensivo titular, 
podem ser poupados. (E.C.)

Palmeiras quer título para se 
recuperar do vice no domingo

Com placar de 2 a 1 no jogo de ida, equipe pretende bater o Defensa y Justicia e esquecer derrota para o Flamengo

RECOPA SUL-AMERICANA

O Palmeiras nem teve 
tempo de lamentar o vice 
da Supercopa do Brasil no 
domingo e hoje já tem a 
chance de se recuperar e 
garantir mais um título. A 
equipe alviverde recebe em 
Brasília, a partir das 21h30, 
o Defensa y Justicia, da Ar-
gentina, pela partida de volta 
da decisão da Recopa Sul-

-Americana. Para melhorar 
ainda mais, o time paulista 
joga por um empate.

A equipe continuou em 
Brasília depois da derrota 
nos pênaltis para o Flamengo 
e se apegou justamente à 
proximidade com uma outra 
final para superar a decepção 
vivida no fim de semana. O 
título da Supercopa escapou 
por pouco, porém o time 
alviverde sabe que é o favo-
rito para ser o campeão do 
torneio diante do adversário 
argentino. A vantagem de 2 
a 1 obtida em Buenos Aires 
ajuda a dar tranquilidade.

O regulamento da Reco-
pa prevê que em caso de 
empate no saldo de gols, a 

decisão será na prorrogação e 
depois nos pênaltis. Não há 
critério de desempate pelo 
gol marcado fora de casa. 
Por isso, caso o Defensa Y 
Justicia vença por 1 a 0, o 
placar será suficiente para 
deixar a decisão indefinida.

“A chance de comemorar 
um título três dias depois de 
perder uma final foi bastante 
valorizada pelos jogadores. 
Infelizmente o título (da 
Supercopa) não veio. Mas 
já temos a oportunidade de 
disputar outra decisão. Ficamos 
felizes de na sequência ter a 

chance de uma outra grande 
conquista. Queremos sair de 
Brasília já campeões”, disse 
o goleiro Weverton.

A conquista vale para o 
Palmeiras R$ 7 milhões em 
premiação e o orgulho de 
ter levantado três taças no 
intervalo de apenas dois 
meses e meio. Desde a final 
da Libertadores, em 30 de 
janeiro, a equipe ganhou 
a Copa do Brasil e teve a 
chance de disputar também 
o Mundial de Clubes e a 
Supercopa do Brasil. Acos-
tumado a grandes decisões, 
o elenco está preparado. “É 
mais uma decisão, um jogo 
importante. Vamos enfrentar 
uma equipe difícil. Nosso 
time tem jogado bem, com 
todos empenhados. Tem tudo 
para dar certo”, comentou o 
meia Raphael Veiga.

A principal novidade para 
o jogo deve ser o retorno do 
atacante Luiz Adriano. O 
jogador foi afastado porque 
testou positivo para Covid-19. 
No entanto, em vez de estar 
isolado, na semana passada 
ele descumpriu a quarentena 
e ao sair de casa para levar a 

mãe ao supermercado, atro-
pelou um ciclista.

Pela desobediência, o 
atacante foi punido com o 
pagamento de cestas básicas. 
Luiz Adriano se recuperou da 
doença só viajou até Brasília 
no último domingo, quando 
se juntou ao elenco.

Estadão Conteúdo

Após ficar afastado por ter testado positivo para Covid-19, Luiz Adriano está de volta

Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gómez e 
Viña; 
Felipe Melo, 
Zé Rafael e 
Raphael Veiga; 
Wesley, 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA 
Unsain; 
Rodríguez, 
Frías, 
Meza e 
Benítez; 
Loaiza, 
Enzo Fernández, 
Pizzini e 
Rotondi; 
Romero e 
Walter Bou. 
Técnico: Sebastián 
Beccacece.

PALMEIRAS 
DEFENSA Y JUSTICIA

ÁRBITRO - Leodán González (Uruguai).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Diego Costa, 
Miranda 
e Rodrigo; 
Galeano, 
Luan, 
Igor Gomes, 
Benitez e 
Wellington; 
Rojas (Eder) e 
Pablo
Técnico: 
Hernán Crespo.

GUARANI 
Gabriel; 
Eder Sciola, 
Romercio, 
Airton e 
Bidu; 
Indio, 
Renanzinho e 
Regis; 
Julio Cesar, 
Andrigo e 
Bruno Sávio. 
Técnico: 
Allan Aal.

SÃO PAULO  
GUARANI

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Morumbi, São Paulo.

Equatoriano Cazares vai 

de intocável a negociável

Cazares chegou ao Co-
rinthians em setembro pro-
metendo resolver dentro de 
campo e se comportar fora 
das quatro linhas. Pouco 
mais de seis meses depois, 
o equatoriano sai em débito 
com o clube e a torcida. O 
jogador está sendo negociado 
com o Fluminense e, apesar 
do status de bom jogador, 
não deixa saudades.

Cazares tem vínculo com 
o Corinthians até o final de 
junho do ano que vem. No 
entanto, seu baixo rendimento 
e o seu alto salário (estimado 
em pouco menos de R$ 400 
mil) acabaram culminando 
com a provável saída. Além de 
aliviar a folha de pagamento 
do departamento de futebol, 
a ausência do atleta vai ser 
um problema a menos para 
o treinador Vagner Mancini. 
Em entrevistas, o comandante 
já havia mandado recado para 
os atletas experientes que não 
estavam correspondendo.

Corinthians

Apesar da posição tranquila 
no Campeonato Paulista, o 
técnico alvinegro por diversas 
vezes reclamou do baixo nível 
técnico apresentado em cam-
po. E a sofrida classificação 
na Copa do Brasil diante do 
Retrô, de Pernambuco, fez 
essa pressão aumentar sobre 
os atletas considerados caros 
e que não estavam dentro 
do grau de exigência da 
comissão técnica.

Em pouquíssimo tempo, 
o equatoriano deixou de 
ser titular absoluto para ser 
negociado sem qualquer 
resistência da diretoria. Na 
prática, o ex-camisa 10 já 
estava fora dos planos. Das 
oito partidas do Corinthians 
até aqui na temporada 2021, 
ele foi titular apenas em 
duas. A demora em recu-
perar a forma física após se 
recuperar de lesão foi outro 
fator que ajudou a diminuir 
o seu prestígio no Parque 
São Jorge. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
O garoto fi ca triste por não saber que estava sendo fi lmado. Cris conta 

para Vivi que Samuca está apaixonado por ela. Vivi diz para a amiga que 

não havia percebido, fi ca preocupada e não sabe como agir, pois gosta de 

Samuca apenas como amigo. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca afi rma para Dalva que abandonará a investigação sobre a ex-namorada 

de Alan. Heideguer repreende Lobão pelo susto em Duca. Cobra provoca 

Nat ao notar que a menina observa uma foto de Alan. Dandara aconselha 

Mari a conversar com os pais. Heideguer culpa Lobão por Duca desistir de 

procurar a ex-namorada de Alan.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ina agradece a Laudelino pela surpresa que preparou para ela. Vitoria nao 

deixa Marcos falar sobre separacao. Alice e Manuela entram na livraria em 

que Vitoria esta com a familia, e a treinadora se enfurece. Marcos descobre 

que sua esposa teve uma fi lha quando era mais nova.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra e Alexia conseguem se esconder de Renzo e Dominique. Luna pede a 

Zezinho e Ermelinda para continuar com eles. Petra reclama das gravações 

da novela com a produtora. Zezinho e Ermelinda se arrependem e vão atrás 

de Luna, com Alexia e Kyra. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Joaquina afi rma a José Alfredo que irá ajudá-lo a construir seu império. 

José Alfredo e Maria Marta pensam na construção de sua mansão e na 

inauguração de sua nova empresa. Eliane ganha um quiosque no camelódromo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão não gosta do convite feito pelo Faraó à Sarai. Ela é levada para o 

harém do rei egípcio. Sarai se sente constrangida diante das esposas do 

faraó. Abrão é consolado por Ló. Abrão fi ca indignado com as palavras de 

Lúcifer. Sarai avisa que o bebê de Khen está prestes a nascer.

 Você não pode ver 
o futuro. Você não 
pode ver o que lhe 
vai acontecer hoje e 
nem amanhã. Mas 
você pode olhar para 
trás, olhar para os 
anos que passaram, 
e para tudo que lhe 
aconteceu, desde 
as pequenas coisas 
até os grandes 
acontecimentos. 
Pode ser que fique 
absolutamente 
perplexo se prestar 
atenção à quantidade 

MOMENTO
especial

Agradeça pela vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 Aos aniversariantes muita saúde, paz e felicidades...

Feliz Aniversário!

 Nem todo dia é bom, mas sempre tem 
algo bom todo dia.”

 cultura@jornaldat.com.br

de coisas que você já 
viveu e aprendeu.

Tudo que aconteceu 
em sua vida pode ter 
lhe trazido grandes 
aprendizados, e pode 
fazer o seu presente 
e o seu futuro serem 
maravilhosos. 
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Hoje rendo espaço para mais um pujante evento em estilo Black Tie que marcou tempo 
no Alto Tietê . “Uma Noite em Las Vegas” foi marcada por uma decoração despojada 
onde uma iluminação especial deu contornos exuberantes ao salão social do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes. Festa onde o requinte dos trajes dos nossos convidados foi 
um dos pontos altos deste encontro. Nem me recordo da Banda que contratei na época 
mais foi super produção desde a estrutura, ao repertório, a musicalidade , em especial 
os figurinos do Ballet que causaram frisson nos habitués que lá estiveram para conferir . 
Na oportunidade homenageei vários nomes que receberam um lindo troféu inspirado 
no tema do evento. Com certeza passaram das 500 pessoas que memoravelmente cur-
tiram boa comida, bebidas de procedência, conforto, animação, atendimento perfeito 
de Buffet, cadeiras Dior, e um clima de harmonia e de felicidade e por que não dizer 
também de muita amizade . Assim sempre foram nossos projetos e por isso e com 
isso reedito algumas fotos assinadas por Monique Adriane para aqui relembrarmos.

Fabiana Nakashima

Nathália Costa

Ieda Boucalt Talita Otoni

Dirceu e Núria do Valle Edina e Maurimar Chiasso
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 Jamal e Toni Rachid


