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Programa Estradas Vicinais 
inclui Taboão e Volta Fria

Proposta lançada ontem pelo governo de São Paulo prevê investimentos de R$ 37 milhões na recuperação das duas vias

R$ 12 MILHÕES

  Mogi ganha recursos para Educação e Meio Ambiente. Cidades, página 5

O programa Novas Estradas Vici-
nais, do governo do Estado de São 
Paulo, foi lançado na tarde de on-
tem. O evento, que aconteceu no 
Palácio dos Bandeirantes, contou 
com a participação do governador 
João Doria (PSDB), da vice-prefei-
ta de Mogi das Cruzes, Priscila Ya-
magami (Pode) e do deputado es-
tadual Marcos Damasio (PL). No 
pacote anunciado, a cidade será 
beneficiada com a recuperação da 
estrada do Taboão e a pavimenta-
ção da estrada da Volta Fria, que 
serão realizadas pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem (DER). 
A previsão de investimentos nas 
obras é de quase R$ 37 milhões. 
Cidades, página 3

Proteção ao crédito

Mogianos
somam dívida de
R$ 13,7 milhões
Cidades, página 4

FIESP/CIESP

Live debate 
os avanços 
ambientais. p6

A Câmara de Vereadores de Mogi 
das Cruzes aprovou na tarde de 
ontem, por unanimidade, a cria-
ção de uma Comissão Especial de 
Vereadores (CEV) que vai tratar da 
regularização fundiária no municí-
pio, em cooperação com o Execu-
tivo. Na cidade, 99 áreas se encon-
tram sem documentação concluída. 
Cidades, página 4

Mutirão fundiário

CEV QUER 
REGULARIZAR 
99 ÁREAS

Vice-prefeita Priscila participou do lançamento do programa ao lado do governador João Doria
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Conscientização

Segurança no trânsito é objetivo 
do Movimento Maio Amarelo

Atividades da 8ª edição do programa municipal
começam hoje e vão até o final do mês. Cidades, página 5
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MERCADÃO 
Devido ao Dia das Mães, uma das me-

lhores datas para o comércio, a Pre-

feitura de Mogi ampliará o horário de 

funcionamento do Mercado Municipal, 

em caráter excepcional, entre hoje e 

domingo.  A ampliação também tem 

o objetivo de evitar aglomerações. Os 

clientes devem respeitar os protoco-

los sanitários de combate à pande-

mia, como uso de máscara e distan-

ciamento social.

Hoje, o Mercadão funcionará das 8 às 

18 horas; amanhã, das 7 às 18 horas. 

Já no sábado, o estabelecimento fun-

cionará das 7 às 17 horas; e, no domin-

go, o Mercadão abre das 7 às 12 horas.

MAIS INVESTIMENTO
O vereador Clodoaldo de Moraes (PL), 

junto com outros parlamentares, deu 

entrada em uma Comissão Especial 

de Vereadores (CEV) para buscar, jun-

to aos governos federal e estadual, li-

beração de recursos orçamentários da 

União e do Estado de São Paulo para a 

retomada econômica e investimento 

na área da Saúde, Esporte e Educação 

de Mogi das Cruzes. O esporte amador 

na cidade, segundo os próprios atletas, 

nunca foi atendido da maneira neces-

sária e, agora, por conta da pandemia 

e as restrições sanitárias para contro-

lar a Covid-19, a situação ficou ainda 

mais delicada.

ANTIRRÁBICA
As vereadoras Inês Paz (Psol) e Fernan-

da Moreno (MDB) apresentaram uma 

indicação que recebeu destaque na 

sessão da última terça-feira, pedindo 

que o município retome a campanha 

de vacinação contra a raiva em ani-

mais domésticos. As vereadoras orien-

tam que a Prefeitura utilize um siste-

ma semelhante à vacinação contra a 

Covid-19, com o agendamento pela 

internet dos donos dos animais para 

evitar aglomerações nos postos.

PSICÓLOGOS
O líder do governo na Câmara de Mogi, 

vereador Marcos Furlan (DEM), pediu 

destaque à indicação que recomenda 

a redução da jornada de trabalho de 

psicólogos do município de 40 para 30 

horas semanais, sem a diminuição de 

salários. O tema, que vem sendo discu-

tido em esfera federal e estadual, tam-

bém é uma campanha no município.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vicinais: agora vai?
A 

prefeita interina de Mogi, Prisci-
la Yamagami (Podemos), assinou 
ontem o convênio com o gover-
no estadual para a revitalização 

da estrada vicinal Taboão do Parateí. Com 
o prefeito Caio Cunha (Podemos) em Brasí-
lia, buscando recursos para a cidade, ficou a 
cargo da vice a responsabilidade de dar esse 
importante passo para o distrito industrial. 

A recuperação da estrada do Taboão tra-
rá benefícios a moradores e empresas, que 
terão maior facilidade de mobilidade. Com 
previsão de investimento de R$ 18 milhões, 
a revitalização também vai auxiliar direta-
mente a ligação com Santa Isabel.

O governo do Estado também pretende, 
dentro do processo de revitalização de deze-
nas de vicinais em São Paulo, melhorias na 
estrada dos Fernandes, em Suzano, na liga-
ção entre a cidade de Ribeirão Pires e a região 
das Sete Cruzes, totalizando 32 quilômetros 
e com um investimento de R$ 13,2 milhões. 
Também há a possibilidade de serem incluídas 
nesta terceira fase as obras de pavimentação 
da estrada do Sertãozinho, que liga o distrito 
de Biritiba Ussú ao município de Biritiba Mi-

rim. A Prefeitura também continua buscando 
junto ao Departamento de Estradas e Roda-
gens (DER) a recuperação da estrada Velha 
de Sabaúna, uma importante demanda da 
população. Há outras estradas que merecem 
atenção e que estão na mira das autoridades, 
como a estrada da Volta Fria, em Mogi, e as 
estradas dos Neves e do Furuyama, localiza-
das na região norte de Suzano.

Todas elas são demandas antigas, de dé-
cadas, e que agora parecem que serão aten-
didas, com o planejamento saindo do papel. 
Os benefícios são diversos, como a melhoria 
da trafegabilidade, favorecendo o escoamento 
da safra e, principalmente, o meio ambiente. 
Os trabalhos também evitarão a criação de 
buracos e erosão, facilitando o escoamento 
da produção e o fornecimento dos insumos 
às empresas, além do barateamento do trans-
porte de insumos e produção e diminuição 
de manutenção de veículos.

Em período de crise como esse, bom 
mesmo seria se as promessas de governos 
passados para a revitalização das vicinais já 
tivessem sido cumpridas. Fica a confiança 
nessa nova gestão.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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SACOLA DO BEM FAZ ARRECADAÇÃO A FAMÍLIAS

ANDRÉ DINIZ

O Mogi Shopping, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, está 
arrecadando itens que vão contribuir com a manutenção dos hábitos de higiene 
de famílias carentes. Doações de embalagens, produtos de limpeza, insumos de 
saúde e artigos de higiene pessoal podem ser depositadas na Sacola do Bem, 
que está perto do Havanna Café. Para mais informações, o contato do centro de 
compras é (11) 4798-8800.
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No Brasil, a transferência 
da propriedade imobiliária 
ocorre alicerçada num pro-
cedimento bifásico: contrato 
e seu posterior registro. 

A forma mais recomen-
dável de contratar é a escri-
tura pública, pela segurança 
existente em decorrência da 
atuação do tabelião de notas. 
No entanto, a efetiva trans-
missão da propriedade se dá 
somente com o registro pe-
rante o oficial de registro de 
imóveis competente: quem 
não registra não é dono!

Dois são os principais im-
postos oriundos de uma tran-
sação imobiliária: o ITCMD, 
quando a transmissão for 
gratuita ou causa mortis, e 
o ITBI (Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis), o 
qual tem como fato gerador 
alienações a título oneroso. 

ITBI e o STF

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

A competência para fis-
calizar e cobrar o ITBI é dos 
municípios, os quais fixam 
regras em leis. Dentre as re-
gras, existem aquelas ineren-
tes ao fato gerador, as quais 
contemplam, em inúmeros 
casos, a escritura pública e 
até mesmo compromissos 
de venda e compra.

Em recente julgado, o STF 
declarou que a cobrança do 
ITBI só é possível com a efe-
tiva transferência do imóvel. 
Diante disso, fixou a seguin-
te tese de repercussão geral: 

“O fato gerador do imposto 
sobre transmissão inter vi-
vos de bens imóveis (ITBI) 
somente ocorre com a efeti-
va transferência da proprie-
dade imobiliária, que se dá 
mediante o registro”.

Após o citado julgado, dú-
vidas pairam quanto ao tema: 

devo respeitar a lei municipal 
ou o STF? 

Um dos pilares da atuação 
dos tabeliães de notas é a se-
gurança jurídica: quando uma 
pessoa vai ao cartório de notas, 
ela busca a solução para um 
problema, e não uma “dor de 
cabeça”. Mesmo com o jul-
gado do STF, é certo que os 
municípios continuarão in-
terpretando o fato gerador do 
imposto conforme as suas leis, 
e atuar de maneira distinta, 
poderá ensejar consequên-
cias danosas tanto às partes 
como ao tabelião.

Por essa razão, salvo ordem 
judicial expressa para os ca-
sos concretos, recomenda-se 
que os cartórios de notas e 
usuários sigam os preceitos 
da legislação municipal com-
petente, recolhendo-se o ITBI 
nas escrituras públicas

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br
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Condemat não descarta 
aquisição de vacina russa

Mesmo com a rejeição da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não descarta a 
possibilidade de aquisição da 
vacina Sputnik V. Recusado 
pelo órgão regulador por 
falta de dados confiáveis, 
o imunizante russo contra 
o coronavírus (Covid-19) 
está dentro do termo de 
intenções de aquisição de 
doses para o Alto Tietê.

“Respeitamos a decisão 
da Anvisa. No entanto, o 
protocolo de intenções para 
aquisição do imunizante 
Sputnik V segue ativo, caso 
haja reformulação do imuni-
zante e a aprovação da Anvisa, 
bem como a viabilidade da 
vacina”, disse o Condemat 
em nota, acrescentando 
que os demais termos de 
intenções para aquisição de 
imunizantes seguem ativos 
e aguardam disponibilidade 

Rejeitada pela Anvisa

de vacinas.
Na carta de intenção de 

compra, assinada pelos 
municípios do Alto Tietê 
em fevereiro deste ano, a 
região almeja adquirir, pelo 
menos, 300 mil doses, o 
que corresponde a 5% da 
população da região. Além 
da Sputnik V do Instituto 
Gamaleya, estão incluídas 
diversas outras vacinas como 
CoronaVac (Instituto Butan-
tan), Oxford/AstraZeneca 

(Fundação Oswaldo Cruz) e 
Janssen (Johnson & Johnson).

Na época da assinatura do 
termo, o Condemat conside-
rava utilizar as doses como 
reserva técnica, priorizando 
trabalhadores da Educação, 
da Segurança Pública e da 
Assistência Social, grupos que 
só recentemente começaram 
a ser incluídos na lista de 
prioridades da campanha 
de imunização do Estado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Proposta do Condemat é a compra de 300 mil doses

Divulgação

Vacinação de pessoas com 
60 anos ou mais continua

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
prossegue hoje, amanhã e 
sábado com a aplicação 
da primeira dose de va-
cina contra a Covid-19 
para pessoas com 60 anos 
ou mais que efetuaram o 
agendamento online. Ama-
nhã, novas vagas devem ser 
liberadas no sistema por 
meio do site https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/

Diariamente, o municí-
pio tem capacidade para 
atender cerca de 2,5 mil 
pessoas com a imunização 
em horários distribuídos 
ao longo de todo o dia, 
em todos os pontos de 
vacinação. As doses são 
aplicadas em 19 unidades 
de saúde, nos drive-thru 
do Pró-Hiper, no Mogilar, 
e do Bunkyo, na Porteira 
Preta, e também no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro 
Iannuzzi, em Jundiapeba, 
para quem chega a pé.

O agendamento online 
foi adotado com sucesso 

Covid-19

em Mogi das Cruzes e tem 
contribuído para evitar filas 
de espera e aglomerações. 
Desde o final de janeiro, 
quando foi iniciada a va-
cinação contra a Covid-19, 
até ontem, o município já 
aplicou mais de 100 mil 
doses da vacina (64.459 
primeiras doses e 35.949 
segundas doses).

As segundas doses também 

precisam ser agendadas. 
Neste caso, é importante 
observar a data da apli-
cação da primeira dose e 
qual vacina foi utilizada 
(Coronavac/Butantan ou 
Astrazeneca/Fiocruz), in-
formações que constam no 
comprovante de aplicação 
da primeira dose.

Em caso de dúvidas, basta 
acionar o telefone 160.

Doses são aplicadas em 19 unidades de saúde em Mogi

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Taboão e Volta Fria terão obras  
do programa Novas Vicinais

Confirmação ocorreu na tarde de ontem, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo

ESTRADAS

A vice-prefeita Priscila Ya-
magami (Pode) participou 
ontem do lançamento do 
programa Novas Estradas 
Vicinais, do governo do Es-
tado. O evento aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista, e 
contou com a participação 
do governador João Dória 
(PSDB). Mogi das Cruzes será 
beneficiada com a recupera-
ção da estrada do Taboão e a 
pavimentação da estrada da 
Volta Fria, que serão realiza-
das pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER).

“São duas obras muito im-
portantes que acabam com 
cerca de 20 anos de espera. 
Elas vão oferecer mais qua-
lidade para a população e 
trazer mais desenvolvimento 
para o município. São mais 
de R$ 35 milhões em inves-
timentos em nossa cidade”, 
afirmou Priscila, que esteve 
acompanhada do deputado 
estadual Marcos Damásio (PL).

O processo licitatório para 
a recuperação da estrada do 

Envelopes com as empresas interessadas nas obras no Taboão serão abertos hoje

Taboão já está em andamento 
e a previsão é que os enve-
lopes com as propostas das 
empresas interessadas sejam 
abertos hoje. Ao todo, 20 
quilômetros entre o encontro 
com a rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88) e Santa Isabel receberão 
serviços de recuperação, que 
compreende recapeamento, 
reparos na estrutura, restaura-
ção do sistema de drenagem 
e melhorias na sinalização. 
O prazo estimado para as 
obras é de 12 meses e o 
investimento previsto é de 
R$ 18,5 milhões.

A estrada é uma via im-
portante para o recebimento 
de matérias-primas e para o 
escoamento da produção das 
empresas localizadas no Distrito 
Industrial. A obra também 
auxiliará no desenvolvimento 
de Mogi das Cruzes, uma vez 
que o local é a principal área 
da Grande São Paulo para 
receber grandes indústrias 
e empresas.

A região do Taboão tam-
bém receberá melhorias nas 

estradas Yoneji Nakamura e 
Mauro Auriccio, com serviços 
de pavimentação e drenagem, 
uma antiga reivindicação dos 
empresários do distrito. A Pre-
feitura e o DER já celebraram 
um convênio para as obras 

e a administração municipal 
está fazendo a revisão dos 
projetos para a abertura da 
licitação. O investimento nos 
serviços das estradas Yoneji 
Nakamura e Mauro Auriccio 
é de R$ 10,8 milhões.

Volta Fria
Já na estrada da Volta Fria, 

o processo licitatório para a 
recuperação e pavimentação 
deve ser iniciado entre o final 
de maio e o início de junho, 
de acordo com as estimativas 

do DER. A via possui 11,66 
quilômetros e liga a Via Peri-
metral à avenida Guilherme 
George, em Jundiapeba. O 
investimento previsto para a 
pavimentação é de R$ 18,4 
milhões.

O projeto também prevê 
a construção de uma nova 
ponte sobre o rio Tietê, que 
substituiria a atual, que é de 
madeira e permite apenas a 
passagem de um veículo por 
vez. Para esta obra, a previsão 
é de contratação de projeto 
executivo neste ano e início 
de obras para 2022.

Com as obras de recuperação, 
a estrada da Volta Fria deverá 
se tornar uma nova opção de 
ligação para as pessoas que 
trafegam entre a região central 
e Jundiapeba. Além disso, o 
investimento também busca 
a melhoria da qualidade de 
vida da população da região 
da Volta Fria, que sofre com 
dificuldades de mobilidade 
urbana devido às condições 
da via, principalmente em 
períodos de chuva.

Emanuel Aquilera 
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Câmara aprova CEV fundiária
e se coloca contra o pedágio

Vereadores terão 180 dias para viabilizar a normalização de quase cem loteamentos em situação irregular

INTEGRAÇÃO ENTRE PODERES

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes apro-
vou na tarde de ontem, por 
unanimidade, a criação de 
uma Comissão Especial de 
Vereadores (CEV) que vai tratar 
da regularização fundiária no 
município, em cooperação 
com o Executivo.

A proposta de resolução 
06/2021, de autoria do ve-
reador Pedro Komura (PSDB), 
estabelecerá um grupo de 
cinco vereadores que, durante 
os próximos seis meses, irá 
se empenhar na integração 
de esforços entre Câmara 
e Prefeitura, bem como os 
governos estadual e federal, 
na aplicação de medidas que 
estabeleçam a regularização 
em um total de 99 áreas que 
se encontram sem documen-
tação concluída.

Durante a deliberação na 
Ordem do Dia, o vereador 
reforçou que no passado foi 
desenvolvida uma ação seme-
lhante pelos parlamentares, 

que contou com a participação 
da Secretaria de Estado da 
Habitação. “Um em cada 
quatro imóveis da cidade não 
está devidamente documen-
tado e regularizado, temos 
bairros que, nos últimos 40 
anos, estabeleceram-se com 
asfalto, luz, coleta de lixo, 
mas ainda não possuem 
documentos. Acredito que 
a Prefeitura deve dar a es-
trutura adequada para que 
seja agilizado esse processo 
de regularização”, defendeu.

O líder do governo na Câ-
mara, vereador Marcos Furlan 
(DEM), reforçou o impacto 
não apenas na arrecadação 
do município com o Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), mas no orgulho e 
no senso de comunidade da 
população ao ter a escritura 
de sua casa própria.

Na mesma sessão, a Câmara 
aprovou uma moção de apelo 
ao governo do Estado para 
que sejam interrompidas toda 
e qualquer tratativa para a 
criação de um pedágio na 

estrada Mogi-Dutra (SP-88). A 
moção 067/2021 foi assinada 
por todos os parlamentares 
e encaminhada ao gover-
nador João Doria (PSDB) e 
ao secretário de Estado de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi.

A maioria dos vereadores 

falou sobre os diversos pontos 
envolvendo a proposta de 
criação do pedágio. Os ve-
readores Edson Santos (PSD), 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino e Franci-
mário Vieira (PL), o Farofa, 
conclamaram a população a 
aderir ao movimento contra 

a praça de cobrança.
A vereadora Inês Paz (Psol) 

lembrou a bem-sucedida 
campanha contra a instalação 
de um aterro sanitário no 
distrito do Taboão no início 
dos anos 2000, enquanto que 
o vereador Iduigues Martins 
(PT) ressaltou que a proposta 

do governo do Estado visa 
encampar os esforços do 
município em construir a 
via, entregando-a para a 
iniciativa privada.

Serviços urbanos
No período da manhã, a 

Comissão Permanente de 
Obras da Câmara de Mogi se 
encontrou com a secretária de 
Serviços Urbanos do municí-
pio, Camila Souza, para tratar 
da manutenção e zeladoria 
do município. No encontro 
de trabalho, foram tratados 
temas como o asfaltamento 
urbano em ruas e avenidas 
do centro e nos bairros, o 
ritmo das obras no contexto 
da pandemia, indicações 
para roçagem e limpeza de 
canteiros e calçadas, além 
das relações entre a Casa 
de Leis e a Prefeitura para 
os pedidos da população.

Ao final, tanto a secre-
tária quanto os vereadores 
mostraram-se satisfeitos com 
os encaminhamentos e reso-
luções do encontro.

André Diniz

Furlan ressalta arrecadação e senso 
de comunidade dos proprietários

Fotos: Diego Barbieri/CMMC

Mogianos têm mais de  
R$ 13,7 milhões no SCPC

Atualmente, o Serviço Central 
de Proteção ao Crédito (SCPC) 
de Mogi das Cruzes conta 
com 14.247 pessoas inscri-
tas. Comparando o primeiro 
trimestre deste ano, com o 
mesmo período do ano passado, 
foram incluídos R$ 446 mil no 
montante da dívida que hoje 
chega a R$ 13.777.546,73. 
No período, 1.837 novos 
débitos foram incluídos no 
cadastro, número 5% maior 
que de janeiro a março de 
2020, quando 1.742 pessoas 
foram inscritas no serviço. De 
acordo com o diretor do SCPC, 
Carlos Lapique, o cenário de 
endividamento do mogiano 
é agravado pela pandemia de 
Covid-19.  

Mesmo com uma queda de 
10% no número de inscritos 
no SCPC se comparado as 
inscrições do primeiro trimes-
tre de 2020, quando 15.903 
integravam o cadastro, com 
os dados atuais, a dívida total 
cresceu, especialmente, porque 
as pessoas não conseguem 
manter os pagamentos em dia. 

Dívidas

“Com o aumento do desem-
prego e consequentemente da 
renda, muitas pessoas não tem 
conseguido quitar os débitos, 
o que provoca o alongamento 
da dívida e o aumento do seu 
valor”, esclareceu o diretor 
do SCPC.

De janeiro a março deste 
ano, 784 pessoas deixaram o 
SCPC, número 6% menor que 
no mesmo período de 2020, 
quando 840 inadimplentes 
saíram do serviço. As exclusões 
no cadastro são realizadas 
quando os devedores quitam 
os débitos ou após cinco anos 
da inclusão da dívida. Em 
2020, foram excluídas por 
limpeza 4.501 dívida, já neste 
ano, no primeiro trimestre, 
foram 1.153.

“Hoje, 50% das dívidas 
inscritas no SCPC são de 
pessoas que devem até  
R$ 500. Outros 30% se referem 
a débitos de R$ 1 mil, 15% de 
até R$ 2 mil e 5% acima deste 
valor. O importante é negociar 
presencialmente. O agente 
financeiro está ávido por essa 

renegociação, assim, é possível 
saldar esse compromisso com 
um prazo alongado e com 
bastante redução de juros”, 
ressaltou Lapique.

Segundo dados do SCPC, 
aproximadamente 90% dos 
inadimplentes possuem ape-
nas um registro de débito. A 
maioria dos inadimplentes 
são homens, eles represen-
tam cerca de 70% do total 
de inscritos. As faixas etárias 
com maior inadimplência são 
de 26 a 40 anos (45%) e 41 
a 60 anos (40%). 

Para Lapique, neste momento, 
é importante que as famílias 
revejam e cortem os gastos. 
O diretor defende que apenas 
com a vacinação em massa da 
população, a economia poderá 
se recuperar o que aumentará 
as oportunidade de emprego e 
a renda da população. “O mais 
importante neste momento é 
fechar para balanço, evitando 
os gatos que forem possíveis”, 
acrescentou. Os telefones do 
SCPC para informações são 
o 4728-4308 e 4728-4309.

Estudantes retomam as 
atividades no próximo dia 24

Os alunos de 6º ao 9º anos 
devem retornar as aulas pre-
senciais no dia 24 de maio. A 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e o Comitê de Retomada 
Gradativa das Atividades 
Econômicas divulgaram na 
sexta-feira passada o cro-
nograma de retomada das 
atividades presenciais das 
unidades escolares da cidade. 

O planejamento do retorno 
tem sido feito por fases e 
de forma gradativa visando 
a preservação de vidas e o 
desenvolvimento integral 
das crianças.

No dia 24 de maio, retor-
narão as turmas do 6º ao 9º 
anos no Cempre Benedito 
Ferreira Lopes, turmas de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EM Coronel Almeida e Escola 
de Empreendedorismo e Ino-
vação - EEI), além dos cursos 
profissionalizantes oferecidos 
pela EEI e as unidades do 
Crescer, que estejam adequa-
das ao protocolo sanitário. A 
programação continua no dia 
31 com o retorno das turmas 

6º ao 9º anos

de creche e pré-escola, somen-
te nas escolas municipais e 
subvencionadas adequadas 
ao protocolo sanitário.

As turmas do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental das 
escolas municipais deverão 
retornar presencialmente no 
dia 7 de junho. Após essa 
data, a cada semana serão 
abertas novas escolas com 
a condição de que tenham 
cumprido integralmente o 
protocolo sanitário.

A retomada começou no dia 
15 de abril com a reabertura 
das escolas particulares de 
educação infantil. A Secre-
taria Municipal de Educação 
acompanhou o retorno e 
constatou o cumprimento 
integral do protocolo. Não 
foi registrado nenhum caso 
de surto. No dia 26 foi auto-
rizada a retomada gradativa 
dos cursos de ensino superior, 
técnicos, profissionalizantes 
e livres.

Turmas do 1º ao 5º anos devem retornar em 7 de junho

Millena Matos/AIPMI

Komura diz que um em cada quatro 
imóveis não tem documentação



cidadesQuinta-feira, 6 de maio de 2021 5portalnews.com.br

Mogi garante R$ 12 milhões
para Educação e Meio Ambiente

Em Brasília, prefeito Caio Cunha também negocia R$ 50 milhões para a reurbanização do distrito de Jundiapeba

INVESTIMENTOS

Nos dois primeiros dias da 
viagem a Brasília em busca 
de investimentos para Mogi 
das Cruzes, o prefeito Caio 
Cunha (Podemos) assegurou 
o repasse de quase R$ 12 
milhões para as áreas de 
Educação e Meio Ambiente, e 
também iniciou negociações 
para projetos que devem 
garantir mais R$ 50 milhões 
para Jundiapeba.

“Estive no Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
junto com a deputada federal 
Renata Abreu (Podemos), onde 
estamos viabilizando verbas 
para investir na urbanização 
de Jundiapeba. É um projeto 
de aproximadamente R$ 50 
milhões”, afirmou ontem 
o prefeito, que cumpre as 
agendas ao lado do secretário 
municipal de Planejamento 
e Urbanismo, Claudio de 
Faria Rodrigues.

No primeiro compromisso 
da semana, na terça-feira, Caio 
Cunha, Claudio Rodrigues 
e o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) foram recebidos 

pelo ministro do Turismo, 
Gilson Machado. Ficou de-
finido o repasse de R$ 1,8 
milhão para a modernização 
dos parques Centenário, da 
Cidade e Leon Feffer. Ainda 

na terça-feira e também ao 
lado do deputado Bertaiolli, 
o prefeito garantiu mais R$ 
10 milhões de recursos para 
a área da Educação.

O prefeito terá ainda outros 

compromissos em Brasília. 
No Ministério da Agricultura, 
Caio Cunha tratará da revi-
talização de vias na Chácara 
dos Baianos, com o objetivo 
de facilitar o escoamento da 

produção agrícola local – uma 
das mais importantes de 
Mogi das Cruzes e de toda 
a Grande São Paulo.

Além disso, o prefeito 
busca apoio de deputados 

federais com atuação na 
região contra a proposta do 
governo do Estado de insta-
lar um pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

Leon Feffer
Sobre os recursos de  

R$ 1,8 milhão aos parques 
da cidade, o destaque será 
para o Leon Feffer, segundo 
o prefeito mogiano. “Con-
quistamos um investimento 
importante para a reforma 
dos nossos parques, com 
destaque para o Leon Feffer, 
que possui uma extensa 
área verde que merece ser 
melhor aproveitada, além 
de preservada. Teremos mui-
tos compromissos e muitas 
conquistas para Mogi nesses 
dias”, afirmou.

O Parque Leon Feffer pos-
sui 26 hectares de área, está 
inserido na Área de Proteção 
Ambiental da Várzea do Tietê 
e abriga o Viveiro Municipal, 
com cerca de 25 mil mudas, 
além de diversos equipamen-
tos de lazer.

Comitiva mogiana foi recebida na capital federal pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, na terça-feira

Divulgação/PMMC

Atividades do Movimento Maio 
Amarelo são lançadas hoje

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes lança hoje, às 14 horas, 
as atividades da 8ª edição do 
Movimento Maio Amarelo no 
município. Durante todo o 
mês, serão realizadas ações 
voltadas à educação para o 
trânsito, conscientização da 
população e segurança viária. 
O trabalho também tem a 
participação do Observatório 
Nacional de Segurança Viária. 

Neste ano, o tema do 
Maio Amarelo é “Respeito e 
Responsabilidade: Pratique 
no Trânsito”. O objetivo é 
que, com base nestes valores, 
motoristas, motociclistas e 
pedestres se coloquem no 
lugar do outro e pratiquem a 
empatia, colaborando assim 
para um trânsito mais seguro.

”O Movimento tem como 
proposta chamar a atenção 
da sociedade para o índice de 
mortes e feridos no trânsito. 
Em Mogi, vão ser realizadas 
ações para alertar as pessoas 
sobre a importância de um 
comportamento seguro nas 
vias, que é responsabilidade 

Trânsito

de todos”, afirmou a secretária 
de Transportes, Cristiane Ayres.

A fachada do prédio da 
Prefeitura receberá um laço 
amarelo para marcar a iniciativa. 
O prédio também receberá 
iluminação amarela, o que 
também será feito em outros 
espaços, como a sede do 
CPAM-12, o Ginásio Municipal 
de Esportes Professor Hugo 
Ramos, o prédio do Corpo de 
Bombeiros, o Mogi Shopping, 
o Mercado do Produtor e 
monumentos da cidade.

Está prevista ainda a distri-
buição de máscaras e mudas 
de árvores cujas flores são 
amarelas. Entre os locais que 
receberão a distribuição de 
materiais estão a praça Saca-
dura Cabral, o largo Prefeito 
Francisco Ribeiro Nogueira, os 
Terminais Central e Estudan-
tes e cruzamentos na região 
central, no bairro do Socorro 
e nos distritos de Braz Cubas 
e Jundiapeba. Também serão 
disponibilizadas mensagens em 
ônibus do sistema municipal 
de transporte coletivo, que 

também terão a apresentação 
de mídias no sistema interno 
dos veículos. Faixas também 
serão colocadas em locais 
de grande movimentação 
na cidade.

Outro destaque da pro-
gramação será a premiação 
do Concurso Mobilidade e 
Educação “Caminho Seguro 
para a Escola”, uma iniciativa 
da Prefeitura, por meio de uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Transportes e 
de Educação, voltada para 
alunos das redes municipal, 
estadual e particular. O evento 
fechará a programação do Maio 
Amarelo, no dia 31.

O concurso tem como 
objetivo incentivar a criação 
de material educativo, com 
a participação dos estudan-
tes, a fim de que os alunos 
possam assimilar conceitos 
relacionados à mobilidade, 
sustentabilidade, segurança, 
acessibilidade, inclusão social, 
cidadania e o retorno às aulas, 
seguindo os protocolos de 
segurança sanitária.

Cidadãos podem solicitar 
troca de lâmpadas online

Os mogianos podem solicitar 
a troca de lâmpadas queimadas 
por meio de um link no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
onde é possível apontar com 
precisão a rua e o poste com 
problema, ou então pelos 
canais de solicitação de ser-
viços disponíveis ao cidadão 
(telefone 156, opção 5). 

A rede de iluminação pú-
blica é de responsabilidade da 
empresa EDP, que fornece a 
energia e o sistema de trans-
missão. A Prefeitura responde 
pelo trabalho de manutenção 
de lâmpadas e de braços (troca 
de peças queimadas e reparos 
nos suportes). Para isso, a Ad-
ministração Municipal possui 
uma empresa contratada que 
realiza todo o serviço de campo.

O trabalho de manutenção 
é realizado a partir de rondas 
feitas pelas equipes técnicas 
da empresa, além das solici-
tações abertas pelos cidadãos 
a partir do site da Prefeitura e 
dos pedidos de manutenção 
registrados na Ouvidoria.

Mogi das Cruzes possui 

Iluminação pública

45,6 mil pontos de ilumina-
ção pública. Mensalmente, 
os pedidos de manutenção 
giram em torno de 3% a 4% 
do total de pontos da rede. Em 
janeiro deste ano, foram 1.404 
ordens de serviço cumpridas. 
Já em fevereiro, o número 
foi de 1.277 manutenções e 
em março, o balanço aponta 
1.503 ações de reparo.

Modernização
A rede de iluminação pública 

vem sendo modernizada cons-
tantemente pela Secretaria 
Municipal de Obras. Este ano, 
por exemplo, foi realizado um 
trabalho de substituição de 
lâmpadas de vapor de sódio 
por modelos LED no Mogilar 
e no Rodeio. No total, foram 
substituídas 514 luminárias 
nas avenidas Lothar Waldemar 
Hoehne, José Meloni, Manoel 
de Oliveira, Carlos Baratino, 
Yoshiteru Onishi e Carlos 
Ferreira Lopes.

Trabalho substitui lâmpadas de vapor de sódio por LED 

Divulgação/PMMC
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Inscrições para vagas em 
creches terminam hoje

Termina hoje, às 17 horas, 
o prazo de inscrições para 
creche de período integral de 
Mogi das Cruzes. As vagas 
são destinadas a crianças 
de 0 a 5 anos de idade. A 
inscrição pode ser feita 
pela internet, por meio 
do Portal da Secretaria 
Municipal de Educação 
portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelo aplicativo 
Educa+Mogi. É só seguir as 
orientações na tela.

Para fazer a inscrição, o 
responsável pelo aluno de-
verá preencher o formulário 
online, além de inserir os 
documentos obrigatórios 
em formato de arquivo 
de imagem (Certidão de 
Nascimento, Caderneta de 
Vacinação, comprovante 
de residência e documen-
to com foto dos pais ou 
responsáveis). Em caso de 
acesso ao formulário por 
meio de celular ou outro 
dispositivo móvel, deve se 
escolher a opção “Versão 
para Computador” para 

Educação

melhor visualização da tela.
Para quem tiver dificul-

dades com a internet, é 
possível realizar a inscrição 
na creche municipal mais 
próxima, mediante agenda-
mento feito diretamente na 
unidade – caso o morador 
não tenha o telefone da 
creche, é possível consultar 
as unidades, endereço e de-
mais informações no portal 
da Secretaria Municipal de 

Educação.
Aqueles que já se inscre-

veram em edições anteriores 
não precisam refazer o 
processo. Se for necessário 
atualizar os dados do aluno, 
o contato pode ser feito 
com a secretaria.

Mais informações por 
meio do telefone 4798-5086, 
mensagens pelo Whatsapp 
99866-8734, ou pelo e-mail 
cmu@se-pmmc.com.br.

Vagas são destinadas a crianças de 0 a 5 anos

Guilherme Berti/PMMC

Alto Tietê expõe os avanços 
ambientais em live do Ciesp

Evento ocorreu durante o dia de ontem e contou com representantes da região, como empresários e prefeitos

GESTÃO

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) expôs 
as principais ações e avanços 
da Câmara Técnica de Ges-
tão Ambiental do consórcio 
durante participação em live 
sobre a Gestão Ambiental nos 
Municípios, realizada ontem 
pela Federação e o Centro 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp/Ciesp).

O evento, que reuniu mais 
de 150 participantes entre 
consultores do Sistema Fiesp/
Ciesp, empresários e repre-
sentantes de prefeituras do 
Alto Tietê e Vale do Paraíba, 
teve como objetivo discutir 
as responsabilidades das 
administrações públicas 
na adoção de práticas que 
visam a sustentabilidade 
nos municípios, bem como 
implantação de instrumentos 
de gestão ambiental e busca 
por recursos financeiros para 
projetos da área.

O terceiro vice-presidente 
do Ciesp, Rafael Cervone 
Netto, abriu o evento com 

Projetos da Fehidro na região foram destacados

um alerta das consequências 
ambientais decorrentes da 
urbanização acelerada, bem 
como o aumento das respon-
sabilidades dos municípios. 

“Mesmo com a pandemia, 
vivenciamos um aumento 
da urbanização, o que traz 
grandes desafios e uma longa 
jornada aos municípios na 
gestão ambiental e promoção 
da sustentabilidade, o que 
torna a articulação regional 
de grande importância para 
mitigar os efeitos”, disse.

O presidente do Condemat 
e prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), destacou a 
importância da união das 
entidades junto ao poder 
público para a retomada 
econômica pós-pandemia 
com foco na sustentabilidade. 

“A construção de práticas de 
impacto positivo na gestão 
ambiental nos municípios 
se faz com debates e com 
a soma de experiências de 
instituições que têm credi-
bilidade e que farão toda a 
diferença na retomada gradual 

econômica, com geração de 
empregos e desenvolvimento 
sustentável”, pontuou.

As conquistas do Conde-
mat na obtenção de recursos 
junto ao Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro) 
para o desenvolvimento de 
dois projetos foram destacadas 
durante o evento pela coor-
denadora adjunta da Câmara 
Técnica de Gestão Ambiental, 
Solange Wuo. “Desde 2017 
trabalhamos fortemente em 

várias frentes e temos muitos 
resultados positivos, como 
o financiamento de dois 
projetos com recursos do 
Fehidro, sendo o primei-
ro deles de compensação 
financeira aos municípios 
produtores de água, que 
servirá de parâmetro para 
todos os municípios do Esta-
do. Outro ponto importante 
a se destacar é a conquista 
estendida a todos os consór-
cios públicos, que a partir 

da nossa atuação e gestão 
passaram a ser dispensados 
da contrapartida na obten-
ção de recursos”, detalhou 
Solange, que também falou 
sobre o avanço no licencia-
mento municipal. “Em 2019, 
realizamos uma capacitação 
para incentivar os municípios 
e hoje, dentro de nossa área 
de abrangência, temos cinco 
municípios licenciadores e 
estamos articulando junto 
à técnicos do Estado para 
trabalhar no licenciamento 
consorciado”.

Ciesp regional
O diretor do Ciesp Alto 

Tietê, José Francisco Caseiro, 
destacou o momento opor-
tuno para a discussão da 
questão ambiental. “O Alto 
Tietê, em especial, mesmo 
no meio da mancha urbana 
da Grande São Paulo, possui 
mais de 20% de cobertura 
vegetal no seu território e é 
uma das grandes produtoras 
de água do Estado. O que é 
uma dádiva ao mesmo tempo 

que aumenta as nossas res-
ponsabilidades. A indústria 
tem sido, nos últimos anos, 
uma importante contribuinte 
do controle da poluição e 
uso consciente dos recursos 
naturais, que favorecem a 
preservação ambiental. E 
temos total interesse em 
apoiar as ações das prefei-
turas”, disse.

Juliano Abe, diretor adjunto 
do Departamento para Ações 
Regionais da Fiesp, ressaltou 
que o evento mostrou o 
compromisso dos gestores 
públicos com a retomada 
econômica num viés ambiental 
e sustentável, o que é muito 
louvável. “Também mostrou 
a liderança e engajamento 
técnico e político do Conde-
mat, além da credibilidade 
com que pautas e agendas 
tão importantes são trata-
das pela entidade que hoje 
tenho a honra de integrar”, 
concluiu após apresentar 
na live as alternativas para 
o financiamento de projetos 
ambientais.

Mogi News/Arquivo

Alto Tietê confirma 20 óbitos
Itaquaquecetuba, Mogi 

das Cruzes, Poá e Suzano 
foram as cidades que confir-
mara mortes por coronavírus 
(Covid-19) ontem. No total, 
20 óbitos ocorreram nestes 
municípios, informou o Con-
sórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios do Alto Tietê 

Por coronavírus

(Condemat).
Em Mogi foi revelada a 

maioria das mortes, dez no 
total, na sequência surge Su-
zano, com seis. Poá, com três, 
e Itaquá, com uma, fecham 
os óbitos confirmados ontem.

Na soma dos óbitos, desde 
março do ano passado, a 

região tem 3.682 falecimentos 
confirmados por Covid-19.

Em todo o Estado de São 
Paulo são 2.956.210 casos e 
98.710 óbitos por Covid-19 
desde o início da pandemia.

Entre o total de casos, 
2.641.113 tiveram a doença 
e já estão recuperados.

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.682
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Corinthians vai ao Peru brigar
pela sobrevivência no torneio

Time tem uma derrota e um empate em dois jogos; novo resultado negativo pode comprometer a classificação

SUL-AMERICANA

Depois de um empate e 
uma derrota, o Corinthians 
vai em busca da primeira 
vitória na atual edição da 
Copa Sul-Americana. Hoje, 
às 21h30, o time paulista 
enfrenta o Sport Huancayo, 
no Estádio Nacional, em Lima, 
no Peru, pela terceira rodada 
do Grupo E. O adversário 
é o lanterna da chave, com 
duas derrotas.

A delegação alvinegra viajou 
em voo fretado por causa da 
pandemia e chega otimista 
depois da boa apresentação 
no duelo com o São Paulo 
pelo Campeonato Paulista.

Desfalque no clássico por 
suspensão, Cantillo seguirá 
fora por causa de uma lesão 
no músculo posterior da 
coxa esquerda. Além dele, 
o técnico Vagner Mancini 
não poderá contar com o 
volante Xavier, que sofreu 
uma entorse no tornozelo 
esquerdo no treino de sábado.

Os veteranos Fábio Santos e 

Zagueiro Gil deve compor o trio defensivo para aumentar a experiência do Timão

Jô devem continuar na reserva. 
Gil pode voltar após ficar na 
reserva na última partida 
para dar mais experiência à 
zaga. “Todos os atletas que 
saíram deram força àqueles 
que foram entrando. Eu te-
nho como hábito conversar 
com diversos jogadores ao 
longo da semana, eu fiz isso 
olhando no olho”, comentou 
Mancini.

Por ser um jogo fora de 
casa e uma derrota complicar 

ainda mais a situação do 
Corinthians, o treinador não 
descarta manter a formação 
com três zagueiros. O modelo 
tático foi utilizado pela pri-
meira vez no jogo com o São 
Paulo e elogiado por Mancini.

“Não tenha dúvida de que 
a avaliação é altamente po-
sitiva. Não é uma tarefa 
fácil, mas acima de tudo foi 
uma tarefa bem executada 
Essa dificuldade foi imposta 
porque no começo de jogo o 

São Paulo foi bem agressivo 
na marcação e a gente não 
estava conseguindo uma 
estabilização que toda equipe 
precisa numa mudança de 
sistema de jogo”, analisou. 
A escalação, no entanto, é 

uma incógnita. Por causa da 
pandemia, os jornalistas não 
acompanham os treinos da 
equipe há mais de um ano.

A partida marcará mais um 
feito do goleiro Cássio, um 
dos atletas com mais títulos 
da história corintiana. Ele vai 
atingir uma marca curiosa, 
a de completar viagens por 
todos os países da América 
do Sul. Faltava apenas o Peru.

“Feliz, né? Que bom que o 
Corinthians pode estar dis-
putando esses campeonatos. 
São os maiores. Libertadores 
e Sul-Americana. Que possa 
estar sempre viajando e 
voltando em vários e vários 
países. Que a gente consiga a 
vitória para ter a classificação 
e continuar viajando. Feliz! 
Temos atingido marcas legais. 
Agradeço por ser lembrado, 
prefiro assim. Tudo que 
construí foi passo a passo. 
Feliz por ser o primeiro 
jogador do Corinthians a 
conquistar essa marca”, disse 
o goleiro, que está no clube 
desde 2012.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Corinthians

SPORT HUANCAYO 
Ángel Zamudio; 
Giancarlo Carmona, 
Víctor Balta, 
Jimmy Valoyes e 
Luis Benítes; 
Óscar Barreto, 
Marcio Valverde, 
Marcos Lliuya, 
Alexis Rojas e 
Moisés Velásquez; 
Liliu. 
Técnico: 
Wilmar Valência.

CORINTHIANS 
Cássio; 
João Victor, 
Gil e 
Raul Gustavo; 
Fagner, 
Gabriel, 
Ramiro e 
Lucas Piton; 
Luan, 
Mateus Vital e 
Cauê. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SPORT HUANCAYO 
CORINTHIANS

ÁRBITRO - Jhon Ospina (Colômbia)
HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).
LOCAL - Estádio Nacional de Lima, Peru. 

RACING-ARG 0 
SÃO PAULO 0

RACING-ARG - Arias; Cáceres, Sigali, 
Nery Domínguez e Mena; Novillo (Fértoli), 
Martínez, Leonel Miranda e Piatti (Moreno); 
Maggi (Cvitanich) e Lovera (Godoy). 
Técnico: Juan Antonio Pizzi
SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, 
Miranda e Bruno Alves (Léo); Dani Alves 
(Igor Vinícius), Luan (William), Liziero, 
Benítez (Eder) e Reinaldo; Luciano (Gabriel 
Sara) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.
CARTÕES AMARELOS - Cáceres, Novillo, 
Luan, Bruno Alves, Leonel Miranda, 
Reinaldo, Igor Vinícius, Crespo.
CARTÃO VERMELHO - William.
ÁRBITRO - Piero Mazza (Chile).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Estádio El Cilindro, em Buenos 
Aires, na Argentina.

O São Paulo manteve on-
tem a liderança do Grupo E 
da Copa Libertadores, mas 
deixou de ser 100%. Empa-
tou por 0 a 0 com o Racing, 
em Buenos Aires, numa 
partida em que o time teve 
dificuldade de impor seu 
jogo e demonstrou cansaço. 
Após três rodadas, a equipe 
brasileira tem sete pontos 
na chave, contra cinco dos 
argentinos.

Ontem, o São Paulo apre-
sentou problemas que não 
costuma ter sob o comando 
de Hernán Crespo. Errou 
passes em demasia e teve 
muita dificuldade para criar 
jogadas. O time deu sinais 
de cansaço em consequência 
da maratona de jogos. E a 
saída de Luciano e de Dani 
Alves no segundo tempo por 
sentirem dores musculares 
exemplifica bem a situação.

O jogo consolidou o expe-
riente Miranda como titular 
na equipe de Crespo. Ele 
entrou no time contra o 
uruguaio Rentistas porque 
Léo estava suspenso, foi 
escalado no clássico contra o 
Corinthians pelo Paulistão e 

São Paulo empata e mantém ponta
Libertadores

cartões, Crespo optou por 
tirar Bruno Alves e Luan, 
que estavam “amarelados”, 
para evitar o risco de expul-
são. Não deu certo, porque 
William foi expulso menos 
de 10 minutos depois de 
entrar, num lance em que o 
juiz errou, pois o volante não 
atingiu o adversário como 
ele considerou. Com um a 
menos, o São Paulo tratou de 
segurar o empate. Graças a 
Volpi, que fez grande defesa 
aos 49 minutos, num lance 
cara a cara com Godoy. (E.C.)

A bola bateu no travessão e 
bateu em cima da linha, para 
sorte do São Paulo.

A segunda etapa começou 
com os times cometendo 
muitas faltas, algumas bas-
tante duras, a exemplo do 
que ocorreu no primeiro 
tempo. E o São Paulo, pelo 
menos, passou a tentar con-
trolar a falta de paciência na 
construção das jogadas que 
caracterizou a atuação do 
time nos 48 minutos iniciais.

O Racing passou a pres-
sionar com mais afinco e, 
como o jogo estava ríspido 
e o juiz distribuía vários 

ontem foi mantido na equipe.
A primeira investida do 

São Paulo mostrou como 
a ofensividade dos alas é 
importante no time de Cres-
po. Reinaldo avançou pela 
esquerda e cruzou para Dani 
Alves, que estava na grande 
área mas chegou atrasado.

O Racing tinha preocu-
pações defensivas, mas não 
abdicava de tentar o gol. E 
quase conseguiu aos 15 mi-
nutos. Após bola levantada na 
pequena área, os atacantes do 
time argentino fizeram tabela 
de cabeça, Pizatti tocou na 
direção de Sigali, que chutou. 

Miranda ganhou a posição de titular na zaga tricolor

Divulgação/SPFC

O Campeonato Inglês, o 
mais rico do mundo, vai ter 
dois representantes na final 
da Liga dos Campeões, no 
dia 29, em Istambul. Ontem, 
o Chelsea derrotou o Real 
Madrid, por 2 a 0, em Lon-
dres, e se classificou para a 
decisão diante do Manches-
ter City, vitorioso no duelo 
com o Paris Saint-Germain, 
dos brasileiros Neymar e 
Marquinhos.

O Chelsea, finalista em 
2008 e campeão em 2012, 
vai disputar o principal troféu 
europeu pela terceira vez. 
O técnico Thomas Tuchel 
chega pela segunda vez na 
final - após ser vice na tem-
porada passada pelo PSG, 
derrotado pelo Bayern de 
Munique - assim como o 
zagueiro Thiago Silva. Já o 
City, do técnico Pep Guardiola, 
vai jogar pela primeira vez 
pelo título.

Na partida de ontem, o 
primeiro tempo começou 
com o Real com mais posse 
de bola. Chegou a ter 76%, 
mas tinha problemas para 

City e Chelsea decidem
a Liga dos Campeões

Duelo inglês

entrar na muito bem postada 
zaga do Chelsea. Com isso, a 
solução foi tentar os chutes 
de fora da área, com Kroos e 
Hazard, mas aí o obstáculo foi 
o goleiro Mendy, que mostrou 
segurança e fez linda defesa 
em arremate de Benzema.

O Chelsea, por sua vez, 
apesar de atuar em casa, pre-
feriu usar os contra-ataques. 
E foi exatamente desta forma 
que os ingleses abriram o 
placar, aos 28 minutos. Kanté 
tabelou com Werner e rolou 
para Havertz, que tentou a 
cavadinha, mas acertou o 
travessão. Werner, que já 
havia tido um gol anulado, 
só teve o trabalho de escorar 
para dentro do gol.

A segunda etapa começou 
e a esperada blitz do Real 
Madrid em busca de pelo 
menos o empate não ocorreu. 
Pior para o time espanhol, 
que viu o adversário marcar o 
segundo gol aos 40 minutos. 
Kanté roubou mais uma bola 
e tocou para Pulisic cruzar 
na medida para Mount fazer 
2 a 0. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
No torneio de Artes Marciais da escola, o time dos chiquititos é fi nalista ao 

lado do time dos meninos encrenqueiros. As duas equipes fi nalistas terminam 

empatadas e Fábio é escalado pelos chiquititos e Janjão pelos encrenqueiros 

para o último combate. Fábio vence e a equipe dos chiquititos também.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat desconfi a do perfi l de Scorpio. Marcelo tenta se explicar para Roberta. 

Karina conta para Bianca que viu Nat na casa de Duca. Duca veste Nat como 

Alan, e Cobra fotografa os dois. Cobra envia as fotos que fez de Duca e Nat 

para Heideguer. João tem uma ideia para ajudar Karina e Pedro. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana passa mal quando Manuela confi rma que esta casada com Rodrigo. 

Lucio repreende Eva pela forma como falou com Ana. Alice nao gosta dos 

comentarios de Cicero e Suzana sobre Renato. Ina pede que Lucio ajude a 

aproximar Manuela e Ana. Renato convida Alice para sair.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra concorda com a permanência de Alexia na Labrador. Graziela diz a Alan 

que Ignácio não está bem. Isaac pede para Tarantino convencer Bia a competir. 

Bruno diz a Verônica que deu um vexame na frente de Micaela. Micaela 

avisa a Helena que Hugo está desconfi ado das saídas misteriosas da mãe. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo intimida Cora. Cláudio confessa a Beatriz que teme a rejeição 
de Enrico. Maria Marta entra no quarto de José Alfredo sem que ele perceba. 
Kelly teme ser expulsa da casa de Maria Ísis. Vicente convida Victor e Cristina 
para sair e Xana percebe o interesse do rapaz pela amiga.

RECORD, 21H

Gênesis
Quedorlaomer é surpreendido por Maresca. Ló agradece a ajuda de Abrão. 

Mila discute com Michal e passa mal. Lúcifer tenta prejudicá-la. Abrão e seus 

homens comemoram a vitória. A caravana encontra com Melquisedeque. 

Ayla é pega roubando.

 Todo mundo 
merece ser feliz! 
cada um do seu 
jeito, mas todos 
estamos destinados 
a encontrar a alegria. 
Por um minuto ou 
por uma vida inteira, 
todos devemos estar 
de bem com a vida.

Mas para isso 
acontecer é necessário 
que cada um se ame 
verdadeiramente! 
O sentimento que 
as outras pessoas 
têm por nós é muito 

MOMENTO
especial

Ouse viver e não sobreviver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARIA ESTELA FERNANDES MARTINS 

FARIA

Parabéns! Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, 

trazendo equilíbrio e sabedoria que lhe darão a receita 

ideal para viver a vida.

Sonhar, viver e todo dia agradecer!”

 cultura@jornaldat.com.br

importante, mas 
nada se aproxima do 
verdadeiro poder do 
amor próprio.
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Através das imagens, busco resgatar os bons tempos das boas festas que o Alto 
Tietê viveu até antes da pandemia. São com esses flashes assinados pelo querido 
José Carlos Cipullo que a coluna se enfeita, desfilando o bom gosto e elegância 
dos evidenciados. No evento de aniversário de colunismo social onde trouxe o 
tema Studio 54 , o qual foi uma balada chique , muitas de nossas convidadas 
capricharam no traje onde o esporte fino era pedido. Quase 100% dos presentes 
usaram as cores pedidas que eram o preto, branco , dourado e prata fazendo 
assim uma alusão a época da “Disco Music”. Na oportunidade a banda Junkie 
Box que arrasa no segmento, proporcionou um tremendo show na segunda 
parte do evento. A pista ficou congestionada e esta realização foi coroada de 
sucesso . Como todos dizem , propagar a alegria , o carinho, a amizade em 
simples gestos fazem nossos dias melhores . Com isso e por isso vamos reviver 
bons momentos e compartilhar a esperança e fé em dias melhores . 

de Boas Festas 
Bons Tempos 

Neusa Marialva

Silmara Cintra

Cidinha Menichelli

Nádia Montes 

Mara Bertaioli

Ju Rocha Higa

o
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Marilei Schiavi

Infelizmente o Brasil perdeu na última terça-feira um dos 
maiores talentos do cinema, teatro e da televisão. O ator 
Paulo Gustavo após cerca de 52 dias lutando contra o 
Covid 19 veio a falecer . Um ser humano de luz e de muita 
bondade que nos deixou aos 42 anos de idade. Ficou sim 
um legado não só na sua carreira artística mas também 
na sua postura como cidadão. O nosso país acordou mais 
triste não só porque era ele famoso, mas sim pela sua 
história e biografia . Sei o que é perder entes queridos 
para esse vírus . Sei o que é lutar contra essa malignidade. 
Desta forma , registro com muito respeito a sua ida para 
outro plano . Descanse em paz e que muitos se espelhem 
em sua alegria, na sua simplicidade, na sua caridade e 
principalmente nas atitudes com o seu próximo. Deus 
conforte a todos da família , amigos e a nós que tivemos 
a graça de apreciar sua passagem por esta vida . Paulo 
Gustavo nosso muito obrigado, você foi guerreiro. 

Bom demais ver aos poucos os restau-
rantes, padarias e vários outros tipos de 
atividades comerciais voltando a abrir 
e atender o público. Chega a ser cruel 
tantos empreendedores vendo seus 
negócios irem a banca rota. Devem sim 
todos terem os protocolos sanitários e 
poderem trabalhar , pois a economia é 
vital para o sustento de todos . Que Deus 
nos proteja e possamos retomar nosso 
trabalho com segurança e responsabilidade 
e que as autoridades façam o seu melhor 
quanto aos decretos que sabemos que 
devem preservar a vida mas também a 
possibilidade de podermos trabalhar. 
Tudo com equilíbrio fica melhor !!!

Uma grande perda

Comércio

Amanda Correa, Gabriela Rachid, Andrea 

Pomares, Mari Abe Yamazaki, Ana Emilia 

Cavalli e Rosana Caetano 

Sexta-feira 

Nereida M. Lozano, Tullio Rodrigues da 

Cunha, Darcy Branco, Dinalva Fernandes 

, Valéria Pacheco Coelho, Maria Luiza 

Bozollo, Graziela Gallo, Marcos Damasio, 

João Mello, Silvana Sartori, Karolyne 

Hebert Rodrigues .

ANIVERSARIANTES
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