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Vacinação de pessoas com 
comorbidades e deficiências 
será iniciada na terça-feira

Imunização atenderá gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente de 55 e 59 anos

DIA DAS MÃES

Com a flexibilização, vendas podem crescer até 35%. Cidades, página 5

Após o anúncio do governo do 
Estado, incluindo pessoas com 
comorbidades e deficiências na 
campanha de imunização contra 
o coronavírus, as cidades do Alto 
Tietê se preparam para atender a de-
manda. A vacinação do novo grupo 
será aberta na próxima terça-feira 
e deverá contemplar inicialmente 
gestantes e puérperas com comor-
bidades e pessoas com deficiência 
permanente que têm entre 55 e 59 
anos. Na semana passada, entida-
des que representam os grupos co-
bravam a vacinação destas pessoas, 
que serão atendidas pelo vigésimo 
lote de vacinas, com 35.321 do-
ses, sendo 32.371 da AstraZeneca.  
Cidades, página 5

Total chega a 1.097

Mogi registra 
mais 8 mortes 
por Covid-19
Cidades, página 5
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Alto Tietê

Produtividade policial cresce 
no 1º quadrimestre deste ano

Desde janeiro até o final de abril deste ano, a Polícia 
Militar recuperou 125 automóveis. Cidades, página 6
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O secretário de Esportes e Lazer de 
Mogi das Cruzes, Ewerton Komatsu-
bara, concedeu entrevista exclusiva 
ao grupo Mogi News, falando do 
início do trabalho à frente da Pasta. 
O secretário completa dois meses 
de trabalho neste final de semana.  
O titular da Pasta foi apresentado 
oficialmente em 9 de março pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) e as-
sumiu as funções que eram coor-
denadas pelo secretário-adjunto 
Danilo Luque desde o final de ja-
neiro. Cidades, página 4

Esportes

SECRETÁRIO QUER DEIXAR LEGADO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS

CONTRA A FOME

Entrega de 
cestas começa 
na segunda. p3

Primeiro passo tomado ao assumir foi organizar informações sobre todos os centros desportivos

Ney Sarmento/PMMC
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CONTRA O DESPEJO
Foi enviado às comissões da Câmara de 

Mogi o projeto de lei 54/2021 que tra-

ta da suspensão das medidas de des-

pejo no município durante o período 

de calamidade da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19). A proposta, as-

sinada por cinco membros da Câma-

ra, visa evitar que se repitam episódios 

como a desapropriação no Jardim Pla-

nalto, ocorrida no começo deste ano.

BULLYING
As vereadoras Fernanda Moreno (MDB) 

e Malu Fernandes (SD) protocolaram, 

nesta semana, uma proposta de lei vi-

sando a criação da Semana Municipal 

contra o Bullying. A iniciativa deve ser 

aplicada na rede municipal de ensino, 

com o objetivo de estimular estudan-

tes e ajudar pais e professores a iden-

tificarem sinais de assédio sistemático 

junto aos alunos. 

DEU CANO
A direção do Centro de Estudos e Pes-

quisas Dr. João Amorim (Cejam), orga-

nização social que presta serviços à 

Prefeitura de Mogi das Cruzes na ges-

tão da Saúde, foi oficialmente convo-

cada pela Câmara de Vereadores para 

prestar esclarecimentos sobre os con-

tratos assinados com o município. A 

convocação, proposta pelo presiden-

te da Comissão Permanente de Saúde, 

vereador José Francimário Vieira (PL), 

o Farofa, foi feita anteriormente à dire-

toria do Cejam, mas foi cancelado na 

última hora e não houve remarcação 

de nova data. “Trabalhamos com se-

riedade e, enquanto eu for da Comis-

são de Saúde da Câmara, todos deve-

rão vir aqui e prestar contas à Casa e 

à sociedade”, declarou.

ATENÇÃO ÀS MULHERES
Em recente pesquisa desenvolvida pelo 

departamento de neuropsicologia do 

hospital pertencente à Universidade 

de São Paulo (USP), as mulheres fo-

ram muito afetadas emocionalmente 

pela Covid-19. Cerca de 40,5% das en-

trevistadas apresentaram sintomas de 

depressão; 34,9% sinais de ansiedade; 

e 37,3% de estresse. Segundo pesqui-

sa desenvolvida pela ONU Mulheres, a 

pandemia aumentou o abismo na di-

visão de tarefas domésticas no Brasil 

e em outros 16 países participantes. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Politização da Saúde
E

ra inevitável que o volume de bilhões 
de dólares envolvido nas medidas de 
combate ao coronavírus – seja no tra-
tamento dos pacientes, na compra de 

insumos para abastecer hospitais e nas pes-
quisas e desenvolvimento das vacinas –, trou-
xesse uma série de denúncias sobre superfa-
turamento e desvios de verbas em diversos 
níveis da administração pública. O que não 
se esperava era que a Saúde virasse um imen-
so palco para debates políticos e econômicos.

A ideia da suspensão dos direitos de pro-
priedade intelectual sobre as vacinas contra 
a Covid-19 proposta por países como Índia 
e África do Sul na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), por exemplo, nos dá uma 
visão global do assunto. A proposta traria, di-
retamente, a quebra da patente dos imunizan-
tes a partir da possibilidade da transferência 
de tecnologia para a produção das vacinas.

Assim, os laboratórios americanos e euro-
peus que gastaram rios de dinheiro no de-
senvolvimento dos imunizantes, perderiam a 
exclusividade na produção do medicamento, 
abrindo a possibilidade para que empresas me-
nores, no mundo inteiro, pudessem fabricar a 

vacina contra a Covid-19. Economicamente, 
não há interesse das grandes fabricantes, mas 
a questão da Saúde e a alternativa de ampliar 
a produção para atender principalmente os 
países mais pobres superam a ideia de lucro, o 
que é justo, vislumbrado pelas farmacêuticas.

O governo dos Estados Unidos decidiu 
apoiar a medida, propondo uma quebra tem-
porária das patentes em virtude da gravidade 
do quadro mundial de infecções. Porém, desde 
o ano passado, as fabricantes norte-america-
nas se mostraram contrárias à iniciativa. Na-
ções como Suíça, Japão e Reino Unido tam-
bém indicaram a negativa para a quebra de 
patentes. O Brasil não deu apoio à proposta 
da Índia e da África do Sul.

O que mais preocupa no debate é que alguns 
países estão explorando o tema com finalidade 
política. Os mais pobres, onde atualmente o 
contágio atinge índices elevados, logicamente 
defendem a ideia. Já os mais ricos, que atra-
vessaram o auge da crise e começam a retomar 
a economia, lutam pelos direitos adquiridos. 
No fundo, todos lutam pelos seus interesses, 
mas alguns querem os louros da solução, de 
olho no aumento do poderio político.

Considerando que esta-
mos diante de um mundo em 
transformação e com tantos 
problemas, loucuras, violên-
cias e política sem consciência, 
o que fazer? A melhor opção 
será se recolher em seu lar e 
buscar a paz interior. Como 
se faz isso? Isolar-se em um 
ambiente doméstico e execu-
tar um relaxamento do corpo. 
Após voltar os pensamentos 
para o seu interior e desejar 
que a sua alma interior se 
harmonize com o Deus do 
seu coração ou com a Men-
te Cósmica.

Após, envie pensamentos 
sublimes de paz, amor e ele-
vação das consciências dos 
seres humanos. Lembre-se 
que o amor de um único 
ser neutralizará o ódio de 
milhões. Aliás, já dizia Ma-
bel Collins: “Quando uma 

Buscar a paz interior

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

alma se levanta, levanta o 
mundo”. Como o mundo 
está em constantes mudan-
ças, colabore e ajude a me-
lhorar o planeta e os povos 
de todas as nações. Ignore as 
ideologias, as disputas polí-
ticas, mentiras, violências e 
destruição dos irmãos.

A cada dia surgem novas 
tecnologias, inventos e mo-
dernizações. A internet 5G 
será algo extraordinário, pois 
as comunicações serão de 
alta velocidade. Há cirurgias 
que se faz por meio de robôs, 
consultas médicas a distância, 
ou seja, por meios virtuais.

Neste momento de crise, 
aulas em escolas e universi-
dades estão sendo ministra-
das virtualmente. Pagamen-
tos podem ser efetuados pelo 
celular. Precisa de uma con-
dução, não precisa procurar 

um taxi, basta chamar um 
Uber. Com a pandemia não 
precisa mais ir aos restau-
rantes, os motoboys trarão 
para você os alimentos que 
deseja com muita rapidez. O 
que mais se precisa é respei-
tar a natureza e não devasta-

-la com tanto lixo, sujeiras e 
desrespeito ao planeta que 
todos herdamos.

Diante deste mundo em 
profundas transformações 
agradeça a Deus por tudo 
que possui e desfruta. Ame 
os seus familiares, amigos e 
todos aqueles que te circun-
dam. Eleve a sua consciên-
cia através da meditação. O 
Mestre Jesus ensinou aos seus 
discípulos: “Vos podereis fa-
zer o que faço e muito mais”. 
Então, confie na força inte-
rior que você possui e envie 
bons pensamentos.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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JARDIM SANTOS DUMONT TERÁ MUTIRÃO DE LIMPEZA

ANDRÉ DINIZ

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor universitário, mestre e doutor 
em Direito e Política.

Os bairros Jardim Santos Dumont I, II e III, em Braz Cubas, serão atendidos 
hoje pelo mutirão de limpeza pública, executado pelas equipes da Secretaria 
de Serviços Urbanos. As equipes vão atuar em um amplo perímetro, composto 
por mais de 50 quarteirões, desde as primeiras horas da manhã. O mutirão é 
realizado todos os sábados, para manter os bairros da cidade em boas condições.
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Com 6 mil cadastros, programa
inicia entregas a partir de 2ª

Prefeitura deve ainda efetuar triagem, mas distribuição de alimentos está garantida para famílias vulneráveis

MOGI CONTRA FOME

O projeto Mogi Contra 
Fome, que tem por objetivo 
distribuir alimentos para 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade e atenuar, 
assim, os reflexos da crise 
sanitária, social e econômica 
trazida pela pandemia da 
Covid-19, já tem mais de 6 
mil cadastros em sua base de 
dados. Os registros passam 
por triagem neste momento e 
a previsão é que as entregas 
de alimentos tenham início 
na próxima semana.

Importante destacar que 
este é o número bruto de 
cadastros. Após a triagem, 
que visa eliminar duplici-
dades e situações correlatas, 
o número total deve ter 
diminuição. As pessoas a 
serem beneficiadas serão 
contatadas pelas equipes 
da Prefeitura, com as orien-
tações para o recebimento 
dos alimentos.

O cadastro continua aberto 
e disponível para todos que 
precisem de ajuda com ali-
mentos. Para ser beneficiado, 
é essencial ser morador 
de Mogi das Cruzes e ter 
renda familiar de até três 
salários mínimos. Também 
é importante que apenas 

um membro por família 
se cadastre e que sejam 
fornecidas informações reais 
e atualizadas por parte dos 
cidadãos.

O projeto trabalha com 
outra vertente, que é o re-
cebimento de doações, a 
serem destinadas às pessoas 
cadastradas. Os alimentos 
são a prioridade, porém 
outros itens também podem 
ser doados por qualquer 
pessoa física ou jurídica. 
A frente é comandada pelo 
Comitê Integrado de Apoio 
ao Mogiano (Ciam) e mais 
de 1,7 mil cestas básicas 
já foram recebidas até o 
momento.

Quem puder e quiser 
contribuir para o projeto 
pode enviar um e-mail para 
o querodoar@pmmc.com.
br. O Ciam também tem 
um chamamento público 
aberto, por meio do qual as 
pessoas podem se inscrever 
para fazer doações. Quem 
tiver dificuldades com o 
cadastro online pode entrar 
em contato pelo telefone 
156, da Ouvidoria Geral, 
na opção 8.

Além do fornecimento de 
cestas básicas, a Prefeitura 

também criou e está ope-
racionalizando o Auxílio 
Emergencial Mogiano, que 
visa ajudar cidadãos mogia-
nos em reconhecida situa-
ção de vulnerabilidade. O 
projeto já liberou 31.331 
créditos automáticos em 
contas sociais digitais da 
Caixa Econômica Federal, 
para pessoas previamente 
inscritas no CadÚnico, com 
renda per capita até R$ 178, 

já beneficiadas ou em espera 
para receber o Bolsa Família. 
Ao todo, serão três parcelas 
de R$ 100 pagas a quase 32 
mil pessoas.

Os pagamentos foram 
feitos em todos os dias úteis 
desta semana e a ordem de 
pagamento foi estabelecida 
de acordo com os meses de 

nascimento dos contemplados 
– a cada dia, são creditadas 
as parcelas nas contas de 
nascidos em dois meses do 
ano. Para quem ainda não 
recebe o Bolsa Família, foi 
providenciada a abertura 
das contas sociais digitais 
da Caixa Econômica Federal, 
para que os créditos automá-
ticos possam ser feitos. Até 
o momento, já foram quase 
5,7 mil contas abertas. Neste 
caso, a previsão é que todos 
recebam a primeira parcela 
na próxima segunda-feira, 
independentemente do mês 
de nascimento.

Para os casos de pessoas 
que não apresentaram toda 
a documentação necessária, 
o que inviabiliza a abertura 
das contas e também para as 
pessoas que têm restrições 
no CPF, é preciso fazer a 
regularização até o dia 14 
de maio, para ter direito 
ao auxílio.

Mais de 1,7 mil cestas básicas já foram arrecadadas para atender os beneficiados

Divulgação

Prefeitura libera novo lote 
do Auxílio Empresarial

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes liberou o pagamento 
para 67 empresas aprovadas 
para o Auxílio Empresarial 
Mogiano, iniciativa da ad-
ministração municipal para 
preservar empregos, renda e 
negócios. O valor liberado 
neste lote soma R$ 57,6 mil. 
Até aqui, 93 empresas já fo-
ram beneficiadas, somando 
R$ 78,6 mil em recursos.

O Auxílio Empresarial 
Mogiano destina recursos às 
empresas, sem a necessidade 
de devolução posterior. Até 
aqui, 580 empresas já se 
cadastraram para receber 
o benefício. A iniciativa foi 
planejada dentro do Plano de 
Cooperação Empreendedores 
Mogianos, desenvolvido pela 
administração municipal 
desde o início deste ano. 

O valor do auxílio depende 
do número de funcionários 

Pagamentos

registrados pela empresa, 
com as parcelas variando 
de R$ 300 a R$ 1,5 mil – o 
correspondente ao limite de 
cinco funcionários contra-
tados pelo regime CLT. O 
pagamento deve durar dois 
meses, referentes a abril e maio.  

Para ter acesso ao auxílio, 
empresários de Mogi das 
Cruzes que atuam em áreas 
não essenciais, optantes 
do Simples Nacional e que 
tiveram impactos causados 
pelas medidas de enfrenta-
mento da pandemia podem 
fazer seu cadastro pelo o 
endereço auxilioempresarial.
mogidascruzes.sp.gov.br. O 
interessado deve preencher 
o formulário de solicitação 
e anexar os documentos 
necessários.

Após o cadastramento no 
site, a avaliação da solicitação 
é feita em um prazo de sete a 

dez dias. Para os solicitantes 
aprovados, o depósito do 
valor deverá ser feito em até 
cinco dias, na conta bancária 
da empresa. A resposta da 
solicitação será informada 
por e-mail ao interessado.

Para auxiliar os empreen-
dedores, a Prefeitura dispo-
nibilizou em seu site uma 
cartilha para esclarecer as 
dúvidas, além das princi-
pais informações sobre a 
iniciativa, em formato de 
perguntas e respostas. A 
Prefeitura também mantém 
canais para atendimento 
aos empreendedores para o 
esclarecimento de dúvidas ou 
para mais informações pelo 
e-mail auxilioempresarial@
mogidascruzes.sp.gov.br 
ou por meio dos telefones 
4798-5171 (que também 
tem serviço de WhatsApp), 
4798-5099 e o 4798-5148.

esPEra!
AFOme

nÃO
Contribua com o 

Mogi Contra Fome

Doe alimentos, produtos de 

higiene, medicamentos, 

insumos ou serviços gerais.

saiba mais em:

mogicontrafome.com.br

Para doar, cadastre-se no e-mail:

querodoar@pmmc.com.br
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Secretário quer deixar legado 
de formação de atletas em Mogi

Titular de Esportes e Lazer, Ewerton Komatsubara, completa dois meses à frente da Pasta e ressalta desafios

ENTREVISTA

O secretário de Esportes 
e Lazer de Mogi das Cruzes, 
Ewerton Komatsubara, con-
cedeu entrevista exclusiva ao 
grupo Mogi News, falando do 
início do trabalho à frente da 
Pasta. O secretário completa 
dois meses de trabalho neste 
final de semana. 

O titular da pasta foi apre-
sentado oficialmente em 9 
de março pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) e assumiu as 
funções que eram coordenadas 
pelo secretário-adjunto Danilo 
Luque desde o final de janeiro. 

Komatsubara afirmou que o 
primeiro passo tomado ao assumir 
foi organizar informações sobre 
todos os centros desportivos 
em operação, com o objetivo 
de buscar uma abordagem 
mais moderna e deixar um 
legado de formação de atletas. 

“Precisamos criar um método 
para projetos periódicos, em 
cada um destes locais levando 
em conta seu contexto local. 
O segundo passo foi conversar 
com os clubes amadores para 
entender o modelo que está 

em funcionamento e buscar 
contrapartidas de formação 
e bem-estar social”, afirmou.

Sobre o que ficou e o que 
mudou em relação à última 
gestão, Komatsubara pediu 
da equipe a apresentação não 
apenas dos casos de sucesso, 
mas de soluções para os pro-
blemas. “Não podemos ver 
apenas o lado trágico, mas 
também as boas situações 
que herdamos”.

O contexto da pandemia 

do coronavírus (Covid-19) 
também foi levado em conta 
neste início de trabalho, onde 
afirmou que o estudo do cenário 
pós-pandemia é fundamental 
para a retomada das atividades. 

“Paralelamente, usamos o pe-
ríodo para dar mais atenção 
à infraestrutura. O trabalho é 
diário e os projetos vão sendo 
elaborados”, explicou.

Um dos pontos que fo-
ram tratados na entrevista de 
apresentação foi a retomada 

do futebol profissional no 
município. Questionado so-
bre como seria o trabalho, o 
secretário disse que a busca 
realista de metas para o clube 
é fundamental, assim como 
entender completamente as 
condições da agremiação. 
Quanto ao futebol amador, 
Komatsubara mostrou preocu-
pação especial em solidificar o 
que chamou de “fundações” do 
futebol mogiano. “Precisamos 
ter um novo olhar para estes 
jogadores e seu potencial, mas 
o esporte amador tem que 
ter uma contraparte social, 
que é sua contribuição para 
a comunidade”.

Já a relação do município 
de Mogi das Cruzes com o 
basquete profissional, o titular 
da Pasta mostrou aprovação 
com as intenções da nova 
gestão municipal para a mo-
dalidade. “O prefeito nos 
pediu um projeto dinâmico 
e sustentável. A Adminis-
tração tem o foco principal 
na pandemia e entende as 
limitações principalmente no 
trabalho com a categoria de 
base”, concluiu o secretário. 

André Diniz

Para secretário, esporte amador terá apoio em Mogi

“Sabemos dos problemas causados pela doença”

Nilo: “Podemos melhorar apoio da Prefeitura”Furlan diz que confia no trabalho de Komatsubara

“É preciso mudar estrutura do esporte amador”

PMMC/Divulgação

Divulgação

Mogi News/Arquivo

Diego Barbieri/CMMC

Mogi News/Arquivo

O presidente da Co-
missão Permanente de 
Cultura, Esporte e Turismo 
da Câmara de Mogi das 
Cruzes, vereador Marcos 
Furlan (DEM), afirmou ter 
confiança no trabalho a 
ser desempenhado pelo 
titular da pasta, Ewerton 
Komatsubara.

Segundo o parlamentar, 
um dos pontos tratados por 
ambos em uma reunião 
da comissão foram os 
planos do ponto de vista 
legislativo, que incluem 
no futuro a criação de 

Furlan diz ter confiança 

em Emerson Komatsubara

uma lei de incentivo ao 
esporte no município. 

“Torço para que esta lei, 
assim como a reforma e 
ocupação real dos centros 
desportivos da cidade, 
tornem-se realidade para 
a consolidação do esporte 
em Mogi”, afirmou.

O vereador também 
lembrou que a Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer de Mogi deverá 
apresentar, no mês de 
junho, o balanço das ações 
realizadas nos últimos 
meses. (A.D.)

O boxe amador mogiano 
lutará por medalhas nas 
Olimpíadas de Tóquio 
deste ano com a boxea-
dora Grazieli de Jesus, na 
categoria de até 51 kg.

Seus treinos são coor-
denados por Anderson 
Firmino, que realiza em 
Mogi das Cruzes o projeto 
Academia de Lutas e Fu-
turos Astros (Alfa Boxe), 
no distrito de Jundiapeba. 
A iniciativa foi inaugurada 
em 2013 e teve como foco 
o esporte como inclusão 
social junto aos jovens da 

Firmino pede atenção a novos 
projetos no esporte amador

comunidade.
Procurado pela repor-

tagem, Firmino afirmou 
que espera uma mudança 
de postura da nova gestão 
do Esporte e Lazer em 
Mogi das Cruzes, com 
maior atenção a outros 
projetos. “No primeiro 
momento foi mantida 
a mesma estrutura ao 
esporte amador, e é pre-
ciso mudar. Espero que a 
nova gestão possa ouvir e 
entender as necessidades 
de outras modalidades”, 
concluiu. (A.D.) 

Nilo Martins Guimarães, 
que já foi secretário de 
Esporte e Lazer de Mogi 
e comanda atualmente o 
Mogi Basquete, reforça que 
o relacionamento entre 
a equipe e a administra-
ção municipal segue sem 
mudanças, mesmo no 
período de encerramento 
e renovação de contratos.

Dentre os pontos res-
saltados pelo dirigente da 
equipe mogiana, estão a 
organização em torno da 
bolha sanitária para o time 

Mogi Basquete crê em 

parceria com Prefeitura
disputar o Novo Basquete 
Brasil (NBB), que contou 
com o apoio da Prefeitura.

Questionado sobre o 
trabalho junto às equipes 
de base, Nilo explicou que 
a pandemia acabou por 
interromper o trabalho 
com os jovens, mas que 
será retomado assim que 
as condições sanitárias 
forem favoráveis. “Temos 
a base, e podemos abrir 
ainda mais com o apoio da 
Prefeitura, e isso é possível”, 
afirmou. (A.D.)

O coordenador da equipe 
masculina de judô nos 
Jogos Regionais por Mogi 
das Cruzes, Joji Kimura, 
também aprovou a nova 
proposta de trabalho do 
secretário de Esportes e 
Lazer, Ewerton Komatsubara.

“Tivemos uma conversa 
boa e produtiva, e sabemos 
dos problemas causados 
pela pandemia da Covid-19 
para a realização de eventos 
e o desenvolvimento de 
políticas públicas. Mas o 

Kimura acredita em mudança 
positiva na condução do Judô

que nos foi apresentado tem 
muito potencial”, afirmou.

O coordenador acredita 
que, após a pandemia, 
tanto as atividades quanto 
o trabalho para a criação 
de uma lei voltada ao 
incentivo dos esportes 
poderá dar um novo fô-
lego ao esporte amador 
no município. “Sabemos 
que neste momento a 
prioridade é o comba-
te à doença”, finalizou  
Kimura. (A.D.) 
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Flexibilizações podem 
aumentar as vendas em 35% 

Com a flexibilização do 
comércio, as vendas do Dia das 
Mães podem crescer até 35%, 
avaliam entidades comerciais 
de Mogi das Cruzes. Neste 
feriado, os estabelecimentos 
poderão funcionar em dois 
horários diferentes, entre 
às 6 e 20 horas ou das 8 às 
22 horas. A determinação 
do governo do Estado, por 
meio da fase de transição do 
Plano São Paulo, visa mitigar 
possíveis aglomerações e dar 
fôlego aos comerciantes em 
uma das datas mais impor-
tantes para a categoria.

Para o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio), a 
expectativa é de um aumento 
entre 25 a 35% referente a 
2020, porém inferior a 2019 
em aproximadamente 50% 
a 55% pela perda de poder 
aquisitivo e o alto nível de 
desemprego.

No ano passado, o Dia 
das Mães foi amargo para 
os lojistas pois não puderam 
abrir as portas em razão 

Dia das Mães

da pandemia da Covid-19. 
Agora, ainda que os números 
de internações e óbitos pela 
doença sejam superiores ao 
registrado no mesmo período 
do ano passado, a permissão 
de abertura será o diferencial. 
Mas poderia ser melhor, se o 
pagamento do Auxílio Emer-
gencial do governo Federal 
fosse mais generoso, avaliou 
o presidente do Sincomércio, 
Valterli Martinez.

“Não acreditamos que o 
benefício seja um fator de 
aumento de vendas. Como o 
Auxílio Emergencial deste ano 
tem um valor reduzido, para 
muitos, o destino da renda 
deverá ser com alimentação 
e contas essenciais”, explicou 
o dirigente do sindicato.

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
prevê um crescimento menor, 
de até 20% nas vendas se 
comparado com o mesmo 
período de 2020. “Essa é a 
segunda data mais importante 
para o comércio mogiano. 
A opção de operar em dois 

horários é essencial para 
iniciar a recuperação das 
vendas. É importante que 
todas as pessoas continuem 
seguindo os protocolos sani-
tários”, ressaltou a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman.

Todas as regras dos pro-
tocolos sanitários seguem 
ativas e atenção deverá ser 
redobrada com a possibilidade 
de aglomerações, tais como 
ocorreram no Dia das Crianças 
e Natal. O distanciamento 
social deve ser observado 
e, para garantir o compor-
tamento, a ocupação dos 
estabelecimentos está limitada 
em 25% da capacidade.

Suzano
A Associação Comercial 

e Empresarial de Suzano 
(ACE) calcula crescimento 
semelhante as demais enti-
dades. Neste ano, as vendas 
na cidade podem crescer até 
30% e serão impulsionadas 
pela liberação no horário de 
funcionamento a partir de 
hoje. (L.K.)

26 óbitos são registrados
O Alto Tietê fecha a semana 

com a confirmação de mais 26 
óbitos causados pelo corona-
vírus (Covid-19). As mortes 
ocorreram em Biritiba Mirim, 
Ferraz de Vasconcelos, Guara-
rema, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Poá e Santa Isabel. 
Os números mais recentes 

Coronavírus

foram liberados ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios do Alto Tietê. 
Com essas confirmações, a 
região chega à marca de 3.747 
falecimentos.

Itaquá foi a cidade que 
registrou o maior número de 
mortes, nove no total, seguida 

de Mogi, que afirmou a ocor-
rência de oito. Ferraz, por sua 
vez, revelou que três pessoas 
não resistiram ao avanço do 
vírus, ao passo que em Gua-
rarema e Poá, duas pessoas 
em cada cidade morreram por 
causa. Santa Isabel e Biritiba 
informara uma morte cada.

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.721
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Vacinação para novo público 
tem início nesta terça-feira

Pessoas com deficiência e comorbidades entrarão no calendário de vacinação contra Covid na semana que vem

NOVO GRUPO

Após o anúncio do go-
verno do Estado, incluindo 
pessoas com comorbidades 
e deficiências na campanha 
de imunização contra o co-
ronavírus (Covid-19), o Alto 
Tietê se prepara para receber a 
demanda. A vacinação do novo 
grupo terá inicio na terça-feira 
e deverá atender inicialmente 
gestantes e puérperas com 
comorbidades e pessoas com 
deficiência permanente que 
têm entre 55 e 59 anos.

Ontem, um novo lote de 
vacinas com as primeiras do-
ses destinadas este grupo foi 
enviada. O vigésimo lote de 
vacinas contempla 35.321 do-
ses, sendo 32.371 doses da 
vacina AstraZeneca, destinadas 
para a primeira aplicação 
em pessoas com deficiência 
e comorbidades. A remessa 
tem outras 2.950 doses da 
vacina CoronaVac, destinadas 
para a segunda aplicação nos 
trabalhadores da Educação 
acima dos 47 anos.

Foram enviados 35.321 doses para todo o Alto Tietê

Considerando o tamanho 
populacional, é em Mogi das 
Cruzes que a maior parte do 
novo público alvo no Alto 
Tietê será atendido. Alinhada 
com as novas determinações, 
a Prefeitura comunicou que 
para receber a dose, a pessoa 
precisa ter mais de 18 anos 
e entregar, no momento da 
vacinação, uma carta ou decla-
ração médica com diagnóstico 
que comprove sua condição 
de acordo com os critérios 

definidos pelo Ministério da 
Saúde. Também é obrigatória 
apresentação de documento 
pessoal com foto, CPF e com-
provante de residência.

Em 10 de maio, um dia 
antes da inclusão do grupo 
principal determinado pelo 
governo do Estado, a adminis-
tração municipal adiantou que 
também começará a vacinação 
de portadores de Síndrome de 
Down, pacientes transplantados 
imunossuprimidos e pacientes 

renais crônicos em diálise e 
hemodiálise. No entanto, o 
município ainda aguarda o 
envio das doses relacionadas.

Em relação aos cadastros, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde liberou, ontem, novas 
vagas de agendamento para 
aplicação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
pessoas com 60 anos ou mais. 
Para agendar basta acessar o 
sistema https://vacina.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/ .

As vagas serão liberadas 
para segunda e terça-feira. 
Hoje, prossegue a aplicação 
de primeira dose para pessoas 
com 60 anos ou mais que já 
efetuaram o agendamento 
online.

Na vizinha Suzano, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
informou que toda a estrutura 
e todas as equipes já utilizadas 
para a campanha de vacinação 
contra a Covid-19 na cidade 
serão mantidas para o aten-
dimento dos futuros grupos 
prioritários.

“Ou seja, os polos de imu-
nização continuarão sendo: 
Parque Max Feffer/Arena 
Suzano, Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(Jardim Gardênia Azul/região 
norte) e Escola Municipal 
Odário Ferreira da Silva (Jardim 
Belém/distrito de Palmeiras)”, 
detalhou a Pasta. A Prefeitura 
também aguarda comunicação 
do governo estadual sobre o 
envio de doses de vacinas 
para os novos públicos-alvo.

Ainda desalinhada com as 

novas diretrizes da campanha 
de imunização, a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba não deu de-
talhes sobre a preparação para 
vacinação dos novos grupo e 
disse que ainda não recebeu 
informe técnico do Estado 
sobre o envio de doses para 
esse público. A reportagem 
também questionou as prefei-
turas de Ferraz de Vasconcelos 
e Poá sobre o planejamento do 
esquema vacinal nas cidades, 
mas não obteve retorno até 
o fechamento desta edição.

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*
Emanuel Aquilera

Vacina para Profissionais da Saúde e 

Pessoas com deficiência e comorbidades 
Arujá:    200 / 1815
Biritiba Mirim:   50 / 666
Ferraz de Vasconcelos:  290 / 3562
Guararema:   80 / 624
Itaquaquecetuba:   520 / 6784
Mogi das Cruzes:   820 / 9648
Poá:    230 / 2328
Salesópolis:   30 / 369
Santa Isabel:   110 / 1165
Suzano:    620 / 5410
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Produtividade policial cresce 
no 1º quadrimestre deste ano

De acordo com o comando regional da Polícia Militar, apenas a apreensão de veículos foi menor do que 2020

CPA/M-12

Os quatro primeiros meses 
deste ano foram marcados 
pelo crescimento dos números 
relacionados à produtividade 
policial em Mogi das Cruzes. 
As informações divulgadas 
nesta semana pelo Comando 
de Policiamento de Área Me-
tropolitana Doze (CPA/M-12) 
apontam que, entre os dados 
solicitados, apenas a quantidade 
de veículos recuperados foi 
inferior neste ano em relação 
ao ano passado.

Desde o mês de janeiro até 
o final de abril deste ano, a 
Polícia Militar recuperou 125 
automóveis. No mesmo perío-
do de 2020 a produtividade 
das autoridades resultou em 
142 veículos localizados. No 
entanto, o número de armas 
de fogo e drogas apreendidas, 
além de menores de idade, 
aumentou.

“Somente de janeiro a abril 
do ano passado, as equipes 
apreenderam em Mogi das 
Cruzes um total de 11 armas 

de fogo. Por outro lado, no 
mesmo período deste ano o 
número quase dobrou, foram 
somadas 21 armas”, explicou 
o CPA/M-12 nesta semana.

Também no ano passa-
do, nesta mesma época, os 

policiais apreenderam 53,803 
quilos de entorpecentes, mas 
de janeiro a abril deste ano 
já foram somados 158,233 
quilos. Outro número que 
cresceu consideravelmente 
foi o de apreensão de pessoas 

menores de idade em Mogi.
“Os menores infratores es-

tão envolvidos geralmente 
em crimes de roubo e furto. 
O crime mais comum pra-
ticado entre estes jovens é 
o tráfico de drogas, casos 
que resultam em diversas 
apreensões”, apontou a PM 
Regional. A produtividade de 
janeiro a abril de 2020 somou 
20 apreensões, aumentando 
para 32 no mesmo período 
deste ano.

Desde o mês de janeiro até 
o final de abril deste ano, a 
Polícia Militar recuperou 61 
automóveis em Poá, sendo que 
no mesmo período de 2020 a 
produtividade das autorida-
des resultou em 54 veículos 
localizados. No município, 
a quantidade aumentou em 
todos os indicadores.

A apreensão de armas de 
fogo também aumentou de 
um ano ao outro na cidade, 
passando de três para quatro. 

A quantidade de entorpecentes 
apreendidos foi ainda maior, 
porque no início do ano anterior 
a polícia militar não apreendeu 
nada e de janeiro a abril deste 
ano já soma-se 1,902 quilos . 
O número de pessoas menores 
de idade apreendidas sobrou 
de três para seis de um ano 
para o outro.

Nas demais cidades da 
região, os números oscilaram 
e em Suzano, por exemplo, 
houve apenas quedas.

Thamires Marcelino

CPA/M-12 é responsável pelos batalhões da região

Mogi News/Arquivo

O Procon de Mogi das 
Cruzes está orientando os 
consumidores sobre o can-
celamento ou adiamento de 
voos devido à pandemia da 
Covid-19. Somente entre 
janeiro e março deste ano, 
151 mogianos fizeram recla-
mações do setor de viagens 
e turismo junto ao órgão e 
na plataforma consumidor.
gov.br. Segundo último le-
vantamento da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), o número de 
reclamações do setor teve 
um aumento de 427% em 
2020, em comparação a 2019.

Muitos consumidores que 
tinham viagens agendadas 
para 2020 e remarcaram 
para 2021 ou adquiriram 
novas passagens no período 
atual, não contavam que as 
restrições sanitárias perma-
neceriam. Com a impossi-
bilidade de cumprimento 
dos serviços pelas empresas 
devido à pandemia e diante 
da queda no faturamento, 
o governo Federal editou 

Procon orienta sobre o 
cancelamento de viagens

Pandemia

o crédito e a sua validade 
deverão ser informados ao 
passageiro por escrito em 
meio físico ou eletrônico. 
Deverá, ainda, ser assegu-
rada sua livre utilização, 
inclusive para a aquisição 
de passagem aérea para 
terceiros.

Cancelamentos
Caso o consumidor real-

mente queira o cancelamen-
to da viagem aérea com a 
devolução do valor pago 
estará sujeito à multa por 
rescisão. É preciso se in-
formar claramente sobre 
o valor a ser descontado e, 
especialmente, estar ciente 
de que as companhias têm 
o prazo de até 12 meses da 
data do voo cancelado para 
fazer a devolução do valor 
corrigido monetariamente. 

.  O atendimento do Procon 
de Mogi das Cruzes está 
sendo feito pelo telefone 
4798- 5090 e pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.
com.br

medida provisória (MP 
1024/2020) para expandir 
o período em que os voos 
terão regras especiais. 

De acordo com a medida, 
no caso das passagens aéreas 
adquiridas entre 19 de março 
de 2020 e 31 de outubro 
de 2021, os passageiros que 
decidirem adiar a sua viagem 
ficam isentos da cobrança 
de multa contratual com o 
direito de remarcação nas 
mesmas condições propostas 
até 12 meses da data original 
do voo. 

Uma alternativa é o de-
pósito em créditos pelas 
companhias do valor da 
passagem e taxas de embar-
que.  “Nesse caso, o negócio 
é desfeito e o consumidor 
recebe os créditos. No en-
tanto pode ser que ele não 
consiga comprar a mesma 
viagem nas condições an-
teriormente contratadas”, 
observou a coordenadora 
do Procon de Mogi das 
Cruzes, Fabiana Bava.  

O Procon orienta que 

Educação cria Brigada 
da Pandemia na Escola

A Secretaria Municipal 
da Educação de Mogi das 
Cruzes instituiu a Brigada da 
Pandemia na Escola, com o 
objetivo de garantir o efetivo 
cumprimento das medidas 
previstas no Protocolo de Se-
gurança Sanitária na retomada 
das atividades educacionais 
presenciais. A brigada foi 
instituída por resolução pu-
blicada na terça-feira passada.

A instituição da Brigada em 
cada escola já havia sido apon-
tada, em reuniões anteriores, 
como uma ação fundamental 
para garantir o retorno seguro. 
Para a formação mais densa 
dos servidores em relação 
aos protocolos sanitários, a 
Secretaria apontou a necessi-
dade de que cada escola tenha 
pelo menos três servidores 
na brigada indicados até a 
próxima sexta-feira.

Cada unidade pode definir 
mais servidores para essa 
composição. “Precisaremos ter 
pelo menos um ‘agente moni-
tor’, um ‘ponto focal interno’ 
e um ‘ponto focal externo’, 

Monitoramento

nos termos da resolução”, 
explicou o secretário-adjunto 
Caio Callegari. “Apontamos 
a importância de instituir 
tais grupos até sexta-feira 
da semana que vem, para 
que possamos realizar as 
formações na semana do 
dia 17 de maio”, completou.

Com isso, a formação da 
Brigada da Pandemia nas 
Escolas conforme a legislação 
vigente passa a ser dever das 
unidades escolares municipais 
para o retorno presencial. 

Ela deve ter, em sua com-
posição, pelo menos um ser-
vidor designado como agente 
monitor, para acompanhar 
e garantir o cumprimento 

do protocolo sanitário para 
a educação; um servidor 
para atuar como ponto fo-
cal Interno, na função de 
orientar os profissionais e os 
alunos quanto aos protocolos 
e as medidas necessárias de 
isolamento, quando identi-
ficados casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19; 
e um servidor para atuar 
como ponto focal externo, 
a fim de comunicar-se com 
as famílias e reportar ações 
aos equipamentos de saúde.

A Brigada atuará na orga-
nização, monitoramento e 
planejamento de retomada 
das atividades presenciais, 
considerando o distanciamento 
social, a higiene pessoal, a 
limpeza e higienização dos 
ambientes; a comunicação 
entre familiares e respon-
sáveis sobre o Protocolo e 
procedimentos da retomada; 
o monitoramento das con-
dições de saúde e ausência 
dos alunos; a notificação de 
casos suspeitos e os cuidados 
especiais no transporte escolar.

Objetivo é garantir 
retorno presencial 
seguro cumprindo 
todas as medidas 
previstas

Produtividade policial por cidade
Apreensões  2020  Suzano  Ferraz         Poá        Itaquá           Mogi 

Armas de fogo  22   13      3 19     11

Drogas                      7,214 Kg      18,939 Kg    0       45,212 Kg     53,803 Kg

Veículos                     102              108               54          337                142

Menores                     13                13                 3            41                   20

Apreensões  2021 Suzano  Ferraz         Poá             Itaquá           Mogi 

Armas de fogo           14                   9                   4                 25                 21

Drogas                     3,736 Kg         4,409 Kg     1,902 Kg    23,650 Kg    158,233 Kg

Veículos                      92                  128              61               229               125

Menores                     7                     14                6                 23                  32

 

Fonte: Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12)
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Aneel multa ONS em R$ 5,7 milhões por apagão no Amapá

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou em R$ 5,7 milhões o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por conta do apagão 
que deixou grande parte do Amapá às escuras em novembro do ano passado. As falhas no fornecimento começaram após um incêndio em 
uma subestação. O ONS poderá recorrer da decisão no prazo de dez dias. No auto de infração, assinado anteontem a agência reguladora 
justificou a penalidade pela infração caracterizada por “provocar, dar causa ou permitir a propagação de distúrbio que ocasione o desligamento e 
consumidores ou usuários em decorrência de falha de planejamento ou de execução da manutenção ou operação de suas instalações.” (E.C.)

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), pediu ao procurador-

-geral da República, Augusto 
Aras, uma investigação sobre 
operação policial contra trafi-
cantes de drogas na favela do 
Jacarezinho, no Rio de Janeiro, 
que deixou 25 pessoas mortas, 
incluindo um policial. Fachin 
viu indícios de “execução 
arbitrária” no episódio. O 
plenário do STF determinou 
no ano passado a suspensão 
das operações policiais em 
comunidades do Rio durante 
a pandemia, referendando 
liminar proferida por Fachin.

“Os fatos relatados parecem 

Fachin pede a Aras 
apuração em operação

Jacarezinho

graves e, em um dos vídeos, há 
indícios de atos que, em tese, 
poderiam configurar execução 
arbitrária. Certo de que Vossa 
Excelência, como representante 
máximo de uma das mais 
prestigiadas instituições de 
nossa Constituição cidadã, 
adotará as providências de-
vidas, solicito que mantenha 
este Relator informado das 
medidas tomadas e, eventual-
mente, da responsabilização 
dos envolvidos nos fatos”, 
escreveu Fachin, em ofício 
assinado anteontem

Um ofício semelhante foi 
enviado ao procurador-geral 
de Justiça do Estado. (E.C.)

Ausência de Pazuello
é avaliada por senador

Carvalho disse que, se o ex-ministro não apresentar o exame positivo 
para Covid-19, terá utilizado uma manobra para não prestar depoimento

CPI DA COVID

 O senador e membro da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid 
Rogério Carvalho (PT) ava-
liou que, se o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello não 
apresentar o exame positivo 
para Covid-19, ele terá utiliza-
do uma “manobra” para não 
prestar depoimento à comis-
são, marcado originalmente 
na quarta-feira passada. O 
senador, no entanto, lamenta 
a ausência do ex-ministro pois, 
em sua visão, não sabe como 
ele vai conseguir se preparar 
melhor “porque ninguém vai 
conseguir mudar a realidade”.

Na terça-feira passada, 
véspera de seu depoimento 
na CPI, Pazuello informou 
que estava com suspeita de 
Covid-19 e, por isso, não 
poderia comparecer presen-
cialmente ao Senado. A fala 
do general foi adiada para o 
dia 19, após as duas semanas 
mecessárias para a quarentena. 
Porém, anteontem, o Estadão 
noticiou que o ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência, 
Onyx Lorenzoni, teria visitado 

Eduardo Pazuello.
Em entrevista à CNN Brasil, 

Carvalho disse não ter dú-
vidas de que o general está 
sendo treinado e orientado 
a dar respostas que não o 
comprometam. “Mas é muito 
difícil, num interrogatório 
que deve durar 8, 10 horas, 
alguém resistir às perguntas 
e evidências”, pontuou. Para 
Carvalho, durante o depoimento, 

o mais difícil é responder da 
mesma forma uma pergunta 
que é repetida várias vezes. 
Em sua visão, Pazuello não vai 
conseguir sustentar o mesmo 
discurso durante o período.

O senador ainda alertou que 
entrevistar Pazuello não deve 
ser visto como um confronto 
com o Exército, muito menos 
que essa interpretação seja uti-
lizada a favor do general. “Vai 

ser entrevistado um general que 
vestiu roupa civil”, esclareceu. 
Segundo ele, o ex-ministro 
não poderá ir com farda do 
Exército pois “ele não foi ao 
Ministério vestido de uniforme 
do Exército” “Que ele não abuse 
e que ele não tente intimidar 
a comissão trazendo consigo 
a representação do Exército 
brasileiro, porque isso não vai 
funcionar”, reforçou o petista.

Pazuello informou a suspeita de Covid-19 e que não poderia comparecer ao Senado

Euzivaldo Queiroz/Especial MS

Estadão Conteúdo

O governo federal avalia 
comprar mais 100 milhões 
de doses da vacina contra 
Covid-19 da Pfizer a US$ 12 
a unidade - 20% mais caro do 
que o negociado no primei-
ro contrato da farmacêutica 
americana com o Ministério 
da Saúde, em que foi ad-
quirida quantidade igual do 
imunizante. Ao todo, a oferta 
para nova compra fica perto 
de R$ 6,6 bilhões, cerca de 
R$ 1 bilhão a mais do que o 
valor anterior.

As informações sobre o preço 
global e o valor por dose cons-
tam em nota técnica assinada 
por Laurício Cruz, diretor do 
Departamento de Imunização 
e Doenças Transmissíveis da 
Pasta, e obtida pelo Estadão. 
O governo publicou ontem 
em edição extra do Diário 
Oficial da União extrato de 
dispensa de licitação, com 

Pfizer cobra R$ 1 bilhão
a mais por novas doses

Vacina

valor global de R$ 6,6 bilhões. 
Na CPI da Covid, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
afirmou que a Pasta estava 
na “iminência de fechar novo 
acordo com a Pfizer de cem 
milhões de doses”.

No fim de 2020 e no início 
do ano, porém, a gestão Jair 
Bolsonaro tinha outra postura 
em relação à empresa. O go-
verno acusou a farmacêutica 
de incluir cláusulas “leoninas” 
na proposta, travou a nego-
ciação e perdeu lugar na fila. 
Bolsonaro reclamava que a 
empresa não queria assumir 
o risco de possíveis efeitos 
colaterais da vacina.

A nota do ministério agora 
pede que a entrega desse novo 
lote seja em duas etapas. A 
primeira, de 30 milhões de 
doses, deve chegar ao País 
entre 1.º de julho e 30 de 
setembro. (E.C.)

Governo avalia comprar mais 100 milhões de doses

Fachin viu indícios de “execução arbitrária” no episódio

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Divulgação
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Planejamento da seleção para 
2022 sofre com a pandemia

Suspensão de torneios apertou o calendário e várias competições serão realizadas em curto espaço de tempo

ACÚMULO DE JOGOS

Sem atuar há quase seis 
meses, a seleção brasileira 
volta a se reunir no fim deste 
mês visando duas disputas 
distintas: as Eliminatórias 
da Copa do Mundo do Ca-
tar e a Copa América, que 
será disputada em junho 
na Colômbia e na Argen-
tina. E, com o calendário 
fortemente afetado pela 
pandemia do coronavírus, 
a comissão técnica terá de 
se desdobrar para montar o 
grupo e readequar o próprio 
planejamento.

Após o fracasso na Copa da 
Rússia, quando o time caiu 
nas quartas de final diante 
da Bélgica, Tite e o então 
coordenador de seleções, 
Edu Gaspar, elaboraram 
uma estratégia de longo 
prazo visando a renovação 
do grupo. Assim, o plane-
jamento até o Mundial do 

próximo ano foi dividido 
em três etapas.

A ideia inicial da comissão 
técnica era aproveitar o pe-
ríodo sem jogos oficiais no 
segundo semestre de 2018 
para testar novos atletas. No 
médio prazo, o time seria 
mais cascudo, formado por 
jogadores de confiança do 
treinador e por jovens que 
vinham bem. A intenção era 
vencer a Copa América de 
2019, disputada no Brasil. 
E o título da competição, 
que não vinha havia 12 
anos, foi conquistado.

A parte mais importante do 
planejamento, porém, viria 
na sequência. O início das 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo e o seu andamento, 
com as datas-Fifa espalhadas 
regularmente ao longo do 
ano, serviria para o Brasil 
consolidar uma seleção 
para a busca do hexa. Só 
que aí veio a pandemia. O 

calendário foi suspenso e 
campeonatos continentais, 
como a Eurocopa e a Copa 
América, foram adiados em um 
ano. No fim, a regularidade 

das datas-Fifa foi por água 
abaixo, assim como o pla-
nejamento inicial.

Agora, faltando um ano e 
meio para a Copa do Mundo, 

Tite se vê em situação se-
melhante à de quando assu-
miu a equipe, no segundo 
semestre de 2016. Naquela 
época, porém, o treinador 
precisou montar seu gru-
po a partir do zero e sem 
nenhuma experiência de 
seleção. Agora, conta com 
cinco anos e uma Copa de 
lastro.

Convocação
Tite tem até o domingo 

da semana que vem, dia 16, 
para notificar os clubes sobre 
os atletas que defenderão o 
Brasil nos duelos diante do 
Equador, dia 4 de junho, 
em Porto Alegre, e Paraguai, 
quatro dias mais tarde, em 
Assunção. Por isso, é provável 
que a lista de convocados 
para as Eliminatórias seja 
anunciada na próxima sexta.

Até lá, o treinador terá 
de definir se a convocação 
valerá também para a dis-
puta da Copa América. A 

competição começa em 11 
de junho. Caso o técnico 
opte por levar o mesmo 
grupo de jogadores para 
as duas disputas, os clubes 
que cederem atletas poderão 
ficar desfalcados por mais 
de 40 dias.

Outra preocupação diz 
respeito aos Jogos Olímpicos 
no Japão. O time olímpico é 
treinado por André Jardine 
e deverá contar com três 
atletas acima de 23 anos. 
Neymar poderá estar entre 
eles. A competição acontecerá 
em julho, depois da Copa 
América. Ocorre que os 
clubes não são obrigados 
a liberar seus atletas - e é 
possível que alguns que sejam 
chamados por Tite tenham 
idade para estar também na 
equipe de André Jardine. 
Para resolver essa equação, 
a CBF terá de negociar com 
cada clube a liberação dos 
jogadores.

Estadão Conteúdo

Tite deve convocar jogadores na semana que vem

Lucas Figueiredo/CBF
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SBT, 21H00

Chiquititas

Carmen e as Damas da Caridade vão ao Café Boutique e se incomodam 

com o ambiente lotado de jovens. Paçoca e dois de seus amigos veem a 

movimentação no Café e decidem entrar na loja. Os trombadinhas roubam 

as carteiras das Damas da Caridade sem que elas percebam. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Julia fi ca timida na presenca de Ana. Celina desconfi a de que Lucio esteja 

interessado em Ana. Julia faz diversas perguntas sobre Ana para Rodrigo. 

Ana nao permite que Alice fale sobre Manuela. Celina confessa a Nanda que 

fi cou abalada com o encontro que teve com Lourenco.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra uma pessoa especial que 

conheceu. Micaela convoca Bruno para a inauguração do restaurante. Kyra/

Cleyde desconfi a de que esteja gostando de Alan. Téo e Luna/Fiona fi cam 

preocupados com a chuva forte, sem possibilidade de voltarem para São Paulo. 

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas e Maria Marta fazem as pazes e Silviano se emociona. José Alfredo 

deixa o hospital. Fernando procura Cristina. Fernando decide falar com Cora 

sobre Cristina. José Alfredo e Maria Marta se enfrentam. José Pedro e Maria 

Clara repreendem os pais pela discussão.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 A imensidão do 
mar, muito tem a nos 
ensinar. Ora, a vida 
não é mais do que 
navegar! Muitas vezes 
ficamos à deriva, sem 
saber que direção 
seguir e deixando 
o vento nos levar. 
Outras vezes, lutamos 
contra as ondas 
mesmo correndo 
o risco de o barco 
afundar.

Nos momentos em 
que o mar está mais 
calmo, tranquilo, 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: VITTORIO DI BELLO

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

trazendo equilíbrio e sabedoria que lhe darão a receita 

ideal para viver a vida, aproveitando o melhor que ela tem 

a oferecer. Muita saúde, amor, paz, fé, esperança, alegria e 

prosperidade. Feliz aniversário! 

Reconheça as coisas boas da sua vida 
hoje!”

 cultura@jornaldat.com.br

silencioso, e quase 
estático como uma 
imagem, é quando 
melhor podemos 
contemplar o fundo 
do mar, ver as pedras, 
os peixes e as algas 
a moverem-se com 
clareza e nitidez.
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