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Câmara de Mogi entra na 
briga contra o pedágio

Vereadores decidiram unir forças com outras entidades para tentar impedir o posto de cobrança na Mogi-Dutra

MEIO AMBIENTE

Núcleo Ambiental da Ilha Marabá e o Parque 
Centenário receberão afrescos produzidos 
pelo artista Guilherme Couto, que comandou 
workshop ontem. Cidades, página 6

A Câmara de Vereadores de Mogi 
das Cruzes começou na tarde de 
ontem mais uma articulação para 
impedir a instalação de uma praça 
de pedágio na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), com o envio às comissões 
do projeto de Decreto Legislati-
vo que cria a Frente Parlamentar 
Contra o Pedágio em Mogi. A ini-
ciativa foi assinada por um grupo 
de vereadores descontentes com 
a retomada do governo do Estado 
em privatizar a rodovia que é de 
responsabilidade do município.  
Cidades, página 5

Proposta da Artesp é instalar uma praça de pedágio no km 45

Mariana Acioli/PMMC
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Moradias irregulares

Três em cada quatro moradores 
na ocupação não são da cidade

A Secretaria de Assistência Social realizou um 
estudo social na área da Vila São Francisco, que 
foi invadida em março deste ano. Levantamento 
apontou 291 barracos. Cidades, página 4
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Estações esperam

CPTM alega não 
ter recursos 
para reformas
Cidades, página 6

SEM PÚBLICO

Festa do 
Divino divulga 
programa. p4

Determinação do Estado

Vacina contra a Covid-19
em grávidas está suspensa

COM GOLEADA

Corinthians 
é o primeiro 
semifinalista
do Paulistão. p9

Em cumprimento à decisão do Estado em 
suspender a imunização contra a Covid-19 em 
grávidas, as cidades da região aguardam novas 
informações para retomar a vacinação deste 
público. A determinação ocorreu de forma 
preventiva por recomendação da Agência de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Cidades, página 3
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ORQUESTRA SINFÔNICA I
A Série Virtual iniciada em abril e 
realizada pela Associação Orques-
tra Sinfônica de Mogi das Cruzes, 
chega ao fim com a exibição do con-
certo Dançando pelo Mundo, segun-
da participação da Banda Sinfônica 
de Mogi das Cruzes na programa-
ção Concertos Matinais da Funda-
ção Osesp. O público poderá con-
ferir, hoje, no Canal do Youtube da 
Sinfônica, às 20 horas, material iné-
dito do concerto realizado na Sala 
São Paulo no último dia 27 de feve-
reiro de 2021.

ORQUESTRA SINFÔNICA II
Sob a regência do maestro Lelis Ger-
son, a banda recebeu como convida-
dos especiais os solistas Amarildo 
Nascimento (trompete) e Carlinhos 
Freitas (trombone). O repertório re-
uniu músicas espanholas, armênias, 
americanas, cubanas e, em espe-
cial, a Suíte Nordestina, composição 
brasileira que comemora 50 anos 
desde seu lançamento, cuja Banda 
Sinfônica rende homenagens ao seu 
compositor, Mestre Duda.

INSCRIÇÕES DA FATEC
As Faculdades de Tecnologia do Es-

tado (Fatecs) abrem inscrições para 
o processo seletivo do segundo se-
mestre. O prazo vai até o dia 7 de ju-
nho, pelo site vestibularfatec.com.
br. O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 39. A seleção dos candidatos 
será por análise de histórico esco-
lar, sem prova presencial ou online. 

VICINAIS I
O Departamento de Estradas de Ro-
dagem de São Paulo (DER-SP) in-
formou à Contracapa que as vias 
que serão contempladas na Fase 
3 do programa Novas Vicinais se-
rão anunciadas oficialmente nas 
próximas semanas. A expectativa é 
de que a estrada da Volta Fria, em 
Mogi, e as estradas do Furuyama e 
das Neves, em Suzano, sejam con-
firmadas, após anúncio feito pelo 
deputado estadual Estevam Galvão 
de Oliveira (DEM).

VICINAIS II
O DER-SP informou que a licitação 
das duas primeiras fases do Novas 
Vicinais, iniciadas no mês passado 
e que tiveram a abertura dos enve-
lopes ocorrida recentemente, se-
guem sob análise das autoridades 
para a homologação dos resultados.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
À espera de uma cirurgia

E
nquanto a pandemia corre, pacientes 
com diagnósticos de cirurgia consi-
deradas não urgentes continuam em 
espera na rede pública de Saúde. Em 

Mogi das Cruzes, por exemplo, o calendário 
voltou a ser aberto no final do ano passado, 
mas com o avanço da Covid-19, a Secretaria 
Municipal de Saúde se viu obrigada a recuar 
e suspender novamente os procedimentos. 

Se por um lado o coronavírus traz conse-
quências psicológicas, a falta de informações 
precisas às pessoas que precisam realizar ou-
tro tipo de cirurgia também gera insegurança 
e aflição, além de dor. Pessoas que sofrem 
acidentes não fatais, como quebrar o pé, por 
exemplo, ficam sem respostas de quando po-
derão ter a situação solucionada. Em mui-
tos desses casos, a falta de mobilidade dos 
pacientes os torna “interditados” e privados 
de suas necessidades básicas.

A suspensão das cirurgias eletivas foi feita 
para que haja vagas disponíveis para internar 
pessoas com suspeita ou confirmação de Co-
vid-19, além de priorizar o uso de insumos e 
medicamentos para os pacientes graves com 
coronavírus. Tudo isso é válido e faz parte de 

uma atitude emergencial. O problema é que, 
entre idas e vindas, as cirurgias não urgentes 
estão suspensas há meses e, a essa altura, al-
guns casos precisam ser solucionados com 
certa rapidez. Em alguns deles, o quadro do 
paciente se agrava com o tempo, tornando 
a futura intervenção médica mais delicada.

Cada levantamento que mostra queda de 
taxa de ocupação de leitos deve ser come-
morada. O grande problema porém é que 
a ocupação dos leitos para pacientes com 
Covid-19 no Alto Tietê ainda supera a mé-
dia registrada na Grande São Paulo. Entre 
os hospitais da região em pior situação es-
tão o Santa Marcelina de Itaquá; o Regional-
Doutor Osiris Florindo Coelho, em Ferraz; 
e Doutor Arnaldo Pezzuti, em Mogi. Entre 
as quatro unidades com UTI do Alto Tietê, 
apenas o Hospital Luzia de Pinho Melo, em 
Mogi, encontra-se em situação controlada. 

O poder público precisa estar atento e pro-
gramar, assim que possível, o retorno desses 
procedimentos, afinal de contas, o problema 
afeta muitas pessoas e a fila só vai aumentar 
com o passar do tempo. A espera é longa e 
deverá se prolongar.

Para aqueles que ainda 
não se tocaram: educação é 
um ato de amor, como ato 
de coragem que é. Sem re-
cusar qualquer questiona-
mento. Análise da realidade 
sem poder fugir à discussão 
criadora, sob pena de farsa. 
Educação não transforma o 
mundo: educação muda as 
pessoas. E as pessoas trans-
formam o mundo. Assim, a 
educação, qualquer que seja 
ela, é sempre uma teoria do 
conhecimento posta em prá-
tica. Educador é aquele que 
se eterniza em cada um por 
ele educado.

Se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda. 
Já que educar é impregnar de 
sentido tudo o que se faz a 
cada instante da vida, a cada 
ato cotidiano. Não é no silên-

A que todos sirva a educação

ARTIGO
Raul Rodrigues

cio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexiva.

Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, 
tendo o mundo como mídia. 
A alegria não chega apenas no 
encontro do achado, mas faz 
parte do processo da busca. 
Ensinar e aprender não pode 
se dar fora da busca para o 
futuro, porque o amanhã 
pertence àqueles que se pre-
param para ele hoje.

Assim, estudar cria opor-
tunidades que só surgirão no 
futuro de uma pessoa. Com 
isso, acabar com todo e qual-
quer adiamento e focar no que 
ainda deve ser aprendido. A 
vida de aluno é cheia de de-
safios que às vezes podem 
fazê-lo querer desistir. Mas 
educação é uma arma pode-

rosa, por meio dela tudo se 
transforma. Por isso, desistir 
não é boa opção. De tudo que 
foi dito, considere-se que se 
resumem em algumas frases 
de motivação para que alunos 
precisem sempre se lembrar 
da importância de persistir.

Exemplo feliz de toda ar-
gumentação: a física brasi-
leira Ângela Olinto, docente 
na Universidade de Chicago 
(EUA) e reitora da divisão de 
ciências físicas e matemáti-
cas da instituição, tornou-se 
membro da Academia de Ar-
tes e Ciências dos EUA por 
suas contribuições teóricas e 
experimentais no estudo de 
astro-partículas. Pasmem: re-
conhecimento já concedido a 
nomes como Albert Einstein 
e Charles Darwin.

 raulrodr@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.



cidadesQuarta-feira, 12 de maio de 2021 3portalnews.com.br

Os municípios de Arujá, 
Biritiba Mirim, Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá, Salesópolis e Suzano 
registraram juntas, ontem, 
30 mortes ocorridas em razão 
do coronavírus (Covid-19) 
nas últimas 24 horas. A 
confirmação foi passada 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Com essa atualização, a re-
gião chega a marca de 3.814 
falecimentos ocasionados 
pela Covid.

Itaquá foi a cidade que 
registrou o maior número 
de mortes ontem, dez no 
total, ao passo que, Mogi 
das Cruzes, revelou que nove 
pessoas tiveram a morte por 
coronavírus confirmada, em 
Arujá foram quatro mora-
dores que não resistiram às 
investidas da doença.

Suzano e Salesópolis des-
tacaram três e duas mortes, 
respectivamente, já Poá e 
Biritiba confirmaram uma 
morte cada.

Em todo o Estado de 

Região confirma mais 
30 mortes por Covid-19

3.814 no total

São Paulo foram 101.660 
mortes desde o início da 
pandemia, em março do ano 
passado. Foram 3.022.568 
casos confirmados de co-
ronavírus. Entre o total de 
casos, 2.709.902 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 312.065 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Até ontem havia 21.160 
pacientes internados no 
Estado, sendo 9.981 em 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) e 11.179 em 
enfermaria.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no Estado é 
de 78,4% e na Grande São 
Paulo é de 76,5%, que inclui 
as cidades do Alto Tietê.

Itaquá foi a cidade 
que registrou o 
maior número de 
mortes ontem, dez 
no total

Quase 10% dos casos ativos 
de coronavírus (Covid-19) 
no Estado de São Paulo estão 
concentrados no Alto Tietê. É 
isso que mostra um levanta-
mento feito pela reportagem, 
na tarde de ontem, com base 
nos dados do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
e do governo do Estado.

Segundo as informações, a 
região possui 20.713 casos 
de Covid-19 ativos, contanto 
tanto aqueles que estão inter-
nados quanto os que tiveram 
sintomas leves das doença, já 
em todo o território paulista 
são 211.006 pessoas que 
estão com a doença. No total, 
desde o começo da pandemia, 
o Alto Tietê registrou 89.643 
casos, enquanto o Estado 
apontou 3.022,568, o que 
representa 2,96% dos casos 
que ocorreram em São Paulo 
desde o primeiro trimestre 
do ano passado.

O percentual de infectados 
ativos em relação a toda po-
pulação paulista é superior à 
porcentagem de habitantes 

Região possui quase 10% dos casos
Coronavírus ativo no Estado

Itaquaquecetuba ainda doentes, 
seja com o forma mais leve da 
Covid-19 ou internado por 
desenvolverem o estado mais 
grave da enfermidade; bem 
abaixo está Santa Isabel, que 
fechou o dia de ontem com 
797 pessoas ainda infectadas. 
Completam a lista regional 
de pessoas contaminadas 
Guararema (64); Salesópolis 
(27); Arujá (150) e Biritiba 
Mirim (234).

o maior número de infec-
tados ativos, são 6.691, na 
sequência surge Poá, com 
3.914 pessoas doentes, até 
ontem, ao passo que Ferraz 
de Vasconcelos está com 
3.894 moradores com o vírus 
ativo. Em Suzano o número 
chega a 2.946 pessoas com 
o coronavírus ainda vivo no 
organismo.

Ainda segundo o Conde-
mat são 1.996 moradores de 

do Alto Tietê na comparação 
com o Estado. Dados mais 
recentes informam que há 
1.670,651 moradores vivendo 
nas dez cidades da região, ao 
passo que o Estado possui 
44.857,477. Isso indica que a 
população do bloco regional 
representa 3,72% dos paulistas, 
bem abaixo dos 9,80% de 
contaminados.

Em números absolutos é 
Mogi das Cruzes que possui 

Fábio Miranda

Mogi das Cruzes é responsável por 6.691 de coronavírus ativo de todo o Alto Tietê

Divulgação/PMMC

Cidades suspendem vacinação 
de grávidas com AstraZeneca 

A suspensão imediata ocorreu de forma preventiva por recomendação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa)

COVID-19

Em cumprimento à decisão 
do governo de Estado de São 
Paulo em suspender a imu-
nização contra o coronavírus 
(Covid-19) em grávidas, as 
cidades do Alto Tietê aguar-
dam novas informações para 
retomar a vacinação deste 
público. A suspensão imediata 
ocorreu de forma preventiva 
por recomendação da Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
depois de uma gestante do 
Rio de Janeiro morrer após a 
aplicação da dose, no entanto, 
ainda não há confirmação de 
que a causa do óbito foi a apli-
cação da vacina AstraZeneca..

A nota técnica da Anvisa, 
emitida anteontem orienta que 
o uso da vacina da AstraZeneca 
seja feito de acordo com o 
indicado na bula, que não 
recomenda o uso do imunizante 
em gestantes sem orientação 
médica, e deve ser seguida 
pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

“Em virtude deste comunicado, 

o Plano Estadual de Imunização 
(PEI) seguirá as orientações 
comunicadas pela agência 
com a suspensão temporária 
e geral da vacinação deste 
grupo”, explicou o governo 
estadual ontem, por meio 
de suas redes sociais oficiais.

As grávidas começariam 
ontem a ser imunizadas contra 
o vírus em todo o Alto Tietê, 
assim como no Estado, o que 
não ocorreu. Em resposta à 
reportagem, todas as cidades 
da região, afirmaram que ainda 
não há previsão para que este 
público seja imunizado.

Em grande parte das cidades 
nenhuma grávida chegou a 
ser vacinada, no entanto, em 
Suzano, a Secretaria Municipal 
de Saúde revelou que quatro 
gestantes e uma puérpera já 
haviam recebido a primeira 
dose da vacina. 

Por outro lado, em Itaqua-
quecetuba nenhuma dose 
foi aplicada neste grupo. “O 
município iniciaria a vacinação 
em gestantes com comorbi-
dades amanhã, mas vai seguir 

a recomendação e suspender. 
Nenhuma grávida chegou a 
ser vacinada e a Prefeitura 
aguardará novos informes 
técnicos do governo estadual”, 
afirmou ontem a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Em nota, o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 

do Alto Tietê (Condemat) 
explicou que ainda não houve 
nenhuma discussão sobre o 
assunto na Câmara Técnica 
até a tarde de ontem.

Saúde
Mogi  das Cruzes inicia 

hoje, a partir das 8 horas, o 

agendamento online para 
aplicação de primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 para 
os profissionais da saúde que 
ainda não foram imunizados. 
A vacinação será realizada 
no próximo sábado em seis 
unidades: Alto Ipiranga, Ponte 
Grande, Jardim Camila, Vila 

Natal, Vila Suíssa e Braz Cubas.

Gripe
A segunda etapa da Cam-

panha Nacional de Vacinação 
contra o vírus Influenza co-
meçou ontem e vai até o dia 
8 de junho para promover 
a vacinação de idosos com 
mais de 60 anos e trabalha-
dores da Educação. Pessoas 
que tomaram a primeira ou 
a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 devem 
esperar pelo menos 14 dias 
para tomar o imunizante 
contra a gripe.

A dose está disponível nas 
unidades de saúde mas, para 
evitar aglomerações e filas de 
espera, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes realiza amanhã e 
sexta-feira a vacinação somente 
da Gripe em três locais: nos 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
Mogilar, e do Bunkyo, na 
Porteira Preta, e no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Ian-
nuzzi, em Jundiapeba, para 
quem chega a pé. Não há 
necessidade de agendamento.

Thamires Marcelino

Orientação é que o uso da AstraZeneca seja feito de acordo com o indicado na bula

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Festa do Divino divulga 
programação religiosa

Pelo segundo ano, a Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes será realizada 
com uma programação voltada 
completamente para a parte 
religiosa, devido à pandemia 
daCovid-19. Apesar de já ha-
ver vacina, as restrições para 
conter o avanço da doença 
seguem e, mais uma vez, a 
programação também teve 
de ser planejada com uma 
série de cuidados.

A parte social da festivi-
dade religiosa, a Quermesse, 
sempre muito aguardada pelo 
público não vai ocorrer. Mas 
os festeiros Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e 
Cícera Alecxandra de Oliveira 
Margarido e os capitães de 
mastro Maurimar Batalha e 
Roberta Fadoni Batalha, que 
também estiveram à frente da 
festividade de 2020, pensaram 
em uma programação um 
pouco mais abrangente, se 
comparada à do ano passado, 
respeitando a todas as normas 
sanitárias para evitar o contágio 
da Covid-19, com a presença 

Presencial e online

dos devotos, ainda que limita-
da, e a instalação do Império, 
local de fé e reflexão para 
os devotos. As transmissões 
online continuam, e neste ano 
elas ocorrerão também pelo 
canal do YouTube e seguem 
pelo Facebook. Será uma 
transmissão simultânea.  

Em 2020, a Bandeira do 
Divino, importante símbolo 
de fé e devoção, dos festeiros 
e capitães do mastro não 
foi apresentada. Neste ano, 
contudo, ela será mostrada 
aos fiéis no primeiro dia da 
festividade na próxima quinta-

-feria, que celebra a descida 
do Espírito Santo sobre os 
apóstolos e Nossa Senhora. 
A abertura será às 16 horas, 
na residência dos festeiros, 
na Vila Suíssa. De lá, todos 
seguem em carreata até a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
O levantamento do Mastro 
está previsto para ocorrer às 
18h30, com a abertura do 
Império, que não foi montado 
em 2020, mas volta com uma 
adaptação e um novo local. 

As missas da Novena Prepara-
tória para o Dia de Pentecostes, 
no dia 23 de maio, retornam 
para a Catedral de Sant´Ana 
e contará com a presença de 
fiéis, obedecendo ao número 
de público, no momento de 
25% da capacidade total da 
igreja. No ano passado, elas 
foram realizadas na paróquia 
do padre celebrante. Ou seja, 
a cada noite os festeiros e 
capitães de mastro estavam 
em um bairro diferente. Foi 
nesse período que eles criaram 
a Carreata do Divino, que 
percorria o bairro da igreja. 

Neste ano, a Carreata tam-
bém teve uma adaptação e se 
tornou a Carreata Solidária 
do Divino. Desde o dia 16 de 
abril, os festeiros e capitães de 
mastro têm levado a Bandeira 
do Divino aos bairros onde 
são arrecadados alimentos 
não-perecíveis e produtos de 
higiene, para serem doados 
às famílias carentes.

A programação está disponí-
vel no site www.festadodivino.
org.br. 

Mais de 75% das famílias em
área invadida não são de Mogi

Secretaria de Assistência Social realizou um estudo no local para levantar dados a respeito dos ocupantes

VILA SÃO FRANCISCO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, acaba de concluir 
um estudo social feito na 
área da Vila São Francisco, 
que foi invadida em março 
deste ano. Assistentes sociais 
estiveram no local e cadas-
traram todos os ocupantes, 
além de numerar todas as 
unidades identificadas. O 
trabalho visa ofertar proteção 
social aos mais vulneráveis 
e, ao mesmo tempo, levar 
conscientização sobre os 
riscos envolvidos em ocu-
pações desordenadas.

Ao todo, foram 291 unida-
des identificadas, sendo 222 
sem ocupantes (sendo 176 
inacabadas) e 69 unidades 
cadastradas e habitadas. Das 
69 unidades ocupadas, foi 
detectado que 52 famílias 
são de outras cidades, sen-
do a maioria da zona leste 
de São Paulo e 17 famílias 
declararam ser de Mogi 
das Cruzes. Ao todo, foram 
constatadas 216 pessoas 

presentes na área, sendo 
129 adultos e 87 crianças 
e adolescentes. 

Durante o processo de 
cadastramento foi possível 
verificar que a invasão se 
originou de grupos de outras 
cidades. O levantamento 
também apontou situação 
de extrema precariedade e 
risco à saúde pública, com a 
inexistência de fornecimento 
de água, de esgotamento 
sanitário, além de devasta-
ção da vegetação, morte de 
animais nativos e presença 
de animais peçonhentos e 
vetores de doenças graves, 
como aranhas e carrapatos. 

Importante destacar ain-
da que as unidades não se 
caracterizam como casas 
propriamente ditas e sim 
barracos, sendo muitos 
inacabados e totalmente 

desprovidos de condições 
que permitam a moradia 
segura.

O objetivo, a partir da 
realização desse estudo, é 
analisar alternativas para a 

oferta de proteção social a 
essas pessoas, em parceria 
com as próprias famílias 
e também com a empresa 
que detém a posse da área. 

A intervenção complementa 

uma série de ações que 
vêm sendo desenvolvidas 
pela Prefeitura, buscando 
evitar que novas invasões 
aconteçam no terreno. Na 
última segunda-feira, uma 
operação, que contou com a 
participação das Secretarias 
Municipais de Segurança e 
de Serviços Urbanos, além da 
Guarda Municipal, concluiu 
o trabalho de fechamento 
da área, para evitar novas 
ocupações. Vale destacar que 
a ação não compreendeu 
a remoção de nenhuma 
família do local. 

As medidas de fechamento 
atendem o cumprimento da 
liminar concedida pelo juiz 
Eduardo Carvert, da Vara da 
Fazenda Pública, que deter-
minou o congelamento da 
área, proibindo qualquer ato 
de terraplanagem, remoção 
de terra, derrubada de vege-
tação, além da modificação 
da estrutura já existente e 
da condição do local. A área 
segue sendo monitorada pela 
Guarda Municipal.

Ação de congelamento da área foi efetuada na segunda-feira por ordem judicial

Divulgação/PMMC

Licitação de mais 150 vagas
inicia abertura de envelopes

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no início 
desta semana que a licitação 
das novas 150 sepulturas 
para o Cemitério da Saudade, 
localizado no distrito de Braz 
Cubas, deverá ter a etapa de 
abertura das propostas nos 
próximos dias. A expectativa 
é de que, a partir de hoje, as 
empresas concorrentes passarão 
pela análise de seus lances.

O edital 002/2021 foi pu-
blicado no dia 30 de abril e 
encontra-se disponível na 
página da Prefeitura de Mogi 
na internet (www.pmmc.com.
br), na parte destinada às 
licitações e editais. Segundo 
o documento, a obra poderá 
ter um aporte máximo de 
R$ 323 mil, com um prazo 
de conclusão de dois meses.

A construção dos novos 
jazigos foi anunciada no final 
de março pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode), como parte 
dos esforços da administra-
ção municipal em garantir o 

Cemitério da Saudade

funcionamento de todos os 
serviços essenciais no contexto 
da pandemia da Covid-19, 
incluindo evitar um possível 
colapso do sistema funerário 
do município.

No anúncio, foi confirma-
do o início do processo de 
licitação das 150 vagas para a 
primeira etapa, sendo conce-
dida a autorização para mais 
700 vagas em etapas futuras, 
em caso de necessidade por 
mais vagas.

Segundo a municipali-
dade, após a abertura das 
propostas será realizada a 
etapa de análise dos docu-
mentos, para garantir que 
as propostas estejam dentro 
dos parâmetros estipulados 
pelo edital de licitação, tanto 
do ponto de vista jurídico 
quanto operacional.

Mogi conta com mais dois 
cemitérios: São Salvador e 
Sabaúna. Segundo a gestão 
municipal, intervenções se-
melhantes não podem ser 
feitas nestes locais, uma vez 
que o cemitério São Salvador 

é composto por jazigos perpé-
tuos e no cemitério Sabaúna a 
modalidade é por concessão.

Demanda
A necessidade de expansão 

das vagas dos cemitérios 
públicos de Mogi foi uma 
preocupação da comunidade 
e dos legisladores durante 
o primeiro quadrimestre 
deste ano.

Quando o município che-
gou à marca de 2 mil mortes 
pela Covid-19, no final de 
março deste ano, a Prefeitura 
informou que o Cemitério 
da Saudade contava, na oca-
sião, com mais de 200 vagas 
disponíveis e uma média de 
oito sepultamentos diários.

Há cerca de 60 dias, o ve-
reador Pedro Komura (PSDB) 
chegou a alertar seus cole-
gas na Câmara Municipal 
da necessidade de maior 
atenção e investimentos no 
cemitério municipal, tanto 
na infraestrutura oferecida 
aos funcionários quanto no 
número de vagas.

André Diniz

Foram contadas 
291 unidades com 
características de 
barraco, das quais 
69 estão habitadas
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Reunião de presidentes das 
Câmaras acontece amanhã

O gabinete da presidência 
da Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes confirmou 
para amanhã a segunda re-
união da Frente Legislativa 
Intermunicipal - o grupo 
de presidentes das Casas de 
Lei da região. A reunião está 
marcada para acontecer na 
sede do Legislativo mogiano.

O novo encontro acontece 
40 dias após a publicação 
do manifesto da frente, que 
contou com as assinaturas dos 
presidentes do Legislativo de 
dez cidades do Alto Tietê e 
de Santa Branca, no Vale do 
Paraíba. Todas estão incluídas 
no Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Na primeira reunião, os 
líderes das Câmaras trataram 
de diversos temas, como a 
arrecadação de impostos 
e a aplicação no contexto 
da pandemia da Covid-19, 
bem como a atuação diante 
do coronavírus dentro das 
Casas de Leis. A expectativa 
é de que o grupo venha a 

Frente Legislativa Intermunicipal

se reunir para continuar os 
debates iniciados em abril.

O manifesto produzido 
na primeira reunião tratou 
de quatro eixos para a rea-
lização dos trabalhos: a luta 
conjunta entre os políticos dos 
municípios pela compensa-
ção financeira dos governos 
federal e estadual pela queda 
na arrecadação causada pela 
pandemia; a não-adoção de 
lockdown ou o fechamento 
total das atividades; a aplicação 
da campanha de vacinação 

do governo federal com a 
inclusão de pessoas com 
comorbidades; e a luta pelo 
cancelamento do projeto de 
instalação do pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra.

Após o lançamento do grupo, 
que se colocou de maneira 
independente à organização 
do Condemat, os prefeitos 
da região colocaram-se favo-
ráveis à Frente, e afirmaram 
a necessidade de união de 
esforços entre as Casas de 
Leis. (A.D.)

Mogi News/Arquivo

Sede do Legislativo mogiano vai receber presidentes

Vereadores articulam Frente 
Parlamentar Contra o Pedágio

Grupo é mais um formado na cidade para tentar impedir a criação do posto de cobrança na rodovia Mogi-Dutra

LEGISLATIVO UNIDO

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes começou 
na tarde de ontem mais uma 
articulação para impedir a 
instalação de uma praça de 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88), com o envio 
às comissões do projeto de 
Decreto Legislativo que cria 
a Frente Parlamentar Contra 
o Pedágio em Mogi.

A iniciativa foi assinada 
por um grupo de vereadores 
descontentes com a retomada 
do governo do Estado em 
privatizar a rodovia que 
é de responsabilidade do 
município. 

A vereadora Maria Luiza 
Fernandes (SD), a Malu 
Fernandes, foi a primeira a 
pedir o apoio dos vereadores, 
ressaltando a necessidade de 
união entre os parlamentares 
contra o projeto de instalação 
da praça de pedágio. “Nosso 
objetivo é unir a Casa de Leis 
e articular com a sociedade 
e com nossos aliados na 

Projeto de Decreto Legislativo para criar Frente ganhou o apoio dos vereadores

Assembleia Legislativa contra 
este projeto”, afirmou.

Vereadores do campo 
progressista colocaram-se 
prontamente favoráveis à 
criação da frente parlamentar. 
A vereadora Inês Paz (Psol) 
lembrou que a união entre 
vereadores e a comunidade 
impediu a instalação de um 
aterro sanitário em Mogi 
no passado, enquanto que 
Iduigues Martins (PT) de-
fendeu que o projeto visa 
apenas extrair o lucro às 
custas da população e do 
comércio locais.

O líder do governo na Câ-
mara, Marcos Furlan (DEM), 
defendeu a Frente Parlamentar 
como mais um instrumento 
a ser utilizado pela Casa de 
Leis. “A Frente Parlamentar é 
fundamental para representar 
nosso descontentamento 
com a possibilidade de ser-
mos penalizados com este 
pedágio”, afirmou.

O presidente do Legislativo, 
vereador Otto Rezende (PSD), 
afirmou que a cidade “está 

em guerra contra a Artesp”, 
a agência reguladora estadual 
que trata do transporte ro-
doviário. “Temos que estar 
unidos, e vamos buscar o 
apoio da Prefeitura e da 
sociedade civil para mais 

manifestações contra o pe-
dágio”, afirmou.

Caso Photoshop 
A Câmara também rea-

lizou, durante o período 
para explicações pessoais, o 

debate sobre a polêmica na 
semana envolvendo o prefeito 
mogiano, Caio Cunha (Pode), 
na qual uma publicação 
alterada por computador no 
gabinete do ministro Gilson 
Machado Neto (Turismo) em 

que foi retirada a imagem 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), o que gerou 
uma crise entre o governo 
federal e a administração 
municipal.

Vereadores de diversos 
grupos políticos criticaram 
a ação da equipe responsá-
vel pelas mídias sociais do 
prefeito, ressaltando que o 
papel institucional do chefe 
do Executivo deve ser mantida 
em tempo integral, mesmo 
em suas contas particulares, 
e defenderam uma retratação 
junto ao gabinete do ministro 
Machado Neto.

O vereador Marcos Furlan 
declarou que todas as medidas 
foram tomadas o mais rápido 
possível, e que o prefeito de 
Mogi das Cruzes se encontrará 
novamente com o ministro 
para desfazer todos os mal-

-entendidos. “Acredito que, 
neste momento, a resolução 
deste caso é primordial, e 
que todos os esclarecimentos 
aos vereadores serão feitos”, 
concluiu.

André Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Legislativo aprova moção 
para ampliar o programa

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na tarde de ontem uma 
moção pedindo a ampliação 
do alcance dos benefícios 
do programa Mogi Contra 
Fome, criado pelo governo 
municipal para arrecadar 
alimentos destinados aos 
moradores em situação de 
vulnerabilidade.

A Moção 68/21, de autoria 
do vereador Carlos Lucareski 
(PV), apela à Prefeitura de 
Mogi das Cruzes que amplie 
o alcance do programa que 
tem como meta atender parte 
da população que foi afetada 
pela crise econômica e social 
causada pela pandemia da 
Covid-19.

A iniciativa visa atender 
famílias inscritas no Cadastro 
Único (CadUnico), filhos 
matriculados na rede mu-
nicipal de ensino, microem-
preendedores individuais 
(MEI) ou cadastrados em 
instituições sociais e irão 
receber auxílio das esferas 
federal, estadual ou municipal, 

Mogi Contra Fome

com renda familiar de até 
três salários mínimos. O 
projeto identifica as famílias 
em necessidade e realiza o 
encaminhamento de cestas 
básicas para garantia da 
subsistência.

Na moção, Lucareski afirma 
que existem trabalhadores 
sem carteira assinada ou 
emprego formal. “Temos um 
grande número de pessoas 
invisíveis, que perderam 
seus empregos no início da 

pandemia e que não estão 
incluídas no CadUnico e 
não estão enquadradas”, 
afirmou.

O vereador lembrou as 
declarações do prefeito Caio 
Cunha (Pode) que assumiu 
o compromisso de garantir 
a segurança alimentar da 
população. “O prefeito fa-
lou que nenhum mogiano 
passaria fome, e queremos 
garantir isso”, concluiu Lu-
careski. (A.D.)

Lucareski é o autor do pedido por maior abrangência

Diego Barbieri/CMMC
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Governo promete para este ano 
edital para reformar estações 

Anúncio foi feito ontem pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, a políticos do Alto Tietê

ITAQUÁ

O governo do Estado de 
São Paulo vai publicar ainda 
este ano o edital de licitação 
para as obras de reforma 
das estações Manoel Feio e 
Aracaré e, posteriormente, 
Itaquaquecetuba, da Linha 
12–Safira da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM).

O anúncio foi feito pelo 
secretário de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos de São 
Paulo, Alexandre Baldy, aos 
deputados André do Prado 
(PL) e Antonio Assunção de 
Olim (PP) o delegado Olin, 
em reunião que contou com a 
presença do prefeito delegado 
Eduardo Boigues (PP) e dos 
vereadores Simone Patrícia 
Soares (PL) a Simone do Posto, 
Edson Moura (PL) e Roque 
Levi Santos Tavares (PL), o Dr. 
Roque e da liderança Arnô 
Cabeleireiro, na Assembleia 
Legislativa.

O parlamentar do Alto 
Tietê ressaltou a importância 
da reforma das estações de 
Itaquaquecetuba, o que irá 

garantir acessibilidade, segurança 
e conforto para os passageiros. 

“É uma demanda antiga da 
nossa região e tenho certeza 
que a modernização dará mais 
a qualidade ao atendimento 
ofertado à população. Essa 
conquista é fruto da força 
e união política em prol da 
cidade”, comentou Prado.

As estações de Itaquaquecetuba 
recebem, diariamente, 70 mil 
pessoas que utilizam a Linha 
12-Safira para se deslocar até 
a capital e demais linha que 
cortam a Grande São Paulo. As 
estruturas atuais apresentam 
problemas e não atendem 
mais a demanda crescente, 
além de não contarem com 
acessibilidade. As estações de 
Ferraz de Vasconcelos, Poá e 
Suzano, da Linha 11-Coral, 
já foram modernizadas.

O prefeito Eduardo Boi-
gues disse que a reforma das 
estações é uma necessidade 
urgente do município e ficou 
satisfeito com o encontro. 
Ele ressaltou que seu projeto 
também é construir terminais 

urbanos próximos as estações 
de Itaquaquecetuba e Manoel 
Feio, o que vai permitir a in-
tegrações entre os diferentes 
modais de transporte público.
gPara o secretário Alexandre 
Baldy, a reforma das estações 
do município é prioridade no 

Governo do Estado. “Nossa 
intenção é colocar as três 
estações em licitação para 
que possam ser moderniza-
das, mas a prioridade agora 
é fazer as obras em Manoel 
Feio e Aracaré de maneira 
urgente”, finalizou.

Estações de Mogi
Para as estações de Mogi 

das Cruzes, na linha 11, o 
deputado Marcos Damasio 
(PL) vai iniciar gestão junto 
ao governo do Estado para 
garantir, no orçamento de 
2022, recursos para a reforma 

de pelo menos uma das es-
tações ferroviárias da cidade, 
Jundiapeba, Braz Cubas e 
Estudantes, estimados em 
torno de R$ 40 milhões 
cada uma.

A nova estratégia ten-
tará transpor a dificulda-
de financeira apresentada 
pela Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) como motivo para 
não atender aos pedidos de 
reforma das três estações 
mogianas e a construção 
do novo prédio da Estação 
Mogi das Cruzes, avaliada 
entre R$ 100 milhões e R$ 
150 milhões.

“A CPTM concorda com as 
obras e sabe da importância 
desses investimentos, mas 
não tem recursos. A saída 
governamental apresentada 
seria a Parceria Público Pri-
vada (PPP). No entanto, a 
primeira tentativa não surtiu 
efeito”, disse Damasio após 
reunião com o presidente 
da companhia, Pedro Moro, 
em março.

André do Prado (de azul), confirmou que reforma é solicitação antiga da região

Divulgação

Parque Centenário e Ilha 
Marabá receberão afrescos 

O Núcleo Ambiental 
da Ilha Marabá e o Par-
que Centenário receberão 
afrescos produzidos pelo 
artista Guilherme Couto e o 
trabalho será acompanhado 
por professores da rede de 
ensino, que participam de 
workshops com o autor. O 
projeto faz parte da progra-
mação do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado 
em 5 de junho, e teve suas 
primeiras ações anteontem.

 Couto iniciou a prepa-
ração do local que receberá 
o afresco na Ilha Marabá 
durante o dia e no período 
noturno, a partir das 18 
horas, participou de um 
workshop com professo-
res. As regras sanitárias 
são seguidas em todo o 
trabalho, incluindo o uso 
de máscara e de álcool gel, 
passando pela limitação de 
público e distanciamento 
social durante os encontros 
presenciais.

 Os workshops terão 
continuidade durante a 

Dia do Meio Ambiente

execução dos afrescos, tanto 
na Ilha Marabá como no 
Parque Centenário.

As secretárias municipais 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, e de 
Cultura, Kelen Chacon, 
desenvolveram o projeto 
e contaram com o apoio 
da Secretaria de Educa-
ção. Michele lembra que 
a programação do Dia do 
Meio Ambiente está sendo 
finalizada e será divulgada 
em breve. “Vamos abordar 
temas como educação am-
biental, conservação dos 
recursos naturais, arboriza-
ção e mudanças climáticas, 
entre outros. E parte desses 
assuntos se interrelacionam 
com o nosso planejamen-
to para a certificação do 
Programa Município Verde 
Azul”, observou.

A atuação conjunta com 
a Cultura e a Educação é 
outro ponto fundamental 
neste trabalho, como observa 
Michele. De acordo com ela, 
a presença de ações culturais 

enriquece a programação 
e atrai a atenção de mais 
pessoas, estimulando o 
debate e a compreensão 
sobre a importância do 
respeito à natureza. E a 
participação da Secreta-
ria de Educação garante 
que um grande número 
de pessoas – como alunos, 
professores e profissionais 
da área – estejam presentes 
nos eventos e atuem como 
agentes multiplicadores.

A secretária Kelen Chacon 
destacou a importância 
do projeto e lembrou que 
a presença de elementos 
artísticos na programação 
do Meio Ambiente, como 
os afrescos, contribui para 
divulgar a produção cultural 
do município e amplia a 
percepção dos cidadãos: 

“É muito interessante unir 
a riqueza natural da Ilha 
Marabá e do Parque Cen-
tenário com a beleza de 
obras como essas. Trata-se 
de uma parceria muito 
frutífera”, frisou.

Patrulha flagra corte de 
árvores em área de proteção

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Mogi das Cruzes 
fez anteontem um flagrante de 
crime ambiental em uma área 
de proteção permanente na 
região da estrada das Pedrinhas, 
no distrito de Quatinga. Dois 
homens, que estavam no local, 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Investigação de 
Infrações e Crimes contra o 
Meio Ambiente (Dicma).

A equipe da Patrulha Rural 
realizava um patrulhamento 
pela região da estrada das 
Pedrinhas, quando encontrou 
um veículo estacionado e sem 
ocupantes na via. Os guardas 
realizaram uma verificação à 
pé pela região e cerca de 100 
metros à frente escutaram 
barulhos vindos da mata.

Para fazer a averiguação, a 
equipe entrou cerca de 300 
metros na vegetação, quando 
encontrou os dois homens e 
verificou o corte de árvores 
sem licença ou autorização. Um 
dos suspeitos se apresentou 
como proprietário da área e 
indicou o outro como seu 

Estrada das Pedrinhas

funcionário. Ele disse que 
estava desmatando o local 
para a construção de uma casa.

Na área, também foi cons-
tatado um córrego em que 
foi construída uma ponte e 
represada parte da água.

A Patrulha Rural faz parte 
da estrutura da Prefeitura 
para o trabalho de segurança 
pública. O grupamento conta 
com veículo de tração 4x4 para 
percorrer as estradas vicinais 
do município, mesmo os 
locais com acesso mais difícil. 
O trabalho aproxima a GCM 

dos produtores e moradores 
da zona rural. Além da ação de 
segurança pública nas regiões 
mais afastadas, o grupamento 
também atua em ocorrências 
de preservação ambiental, e, 
em conjunto com o Depar-
tamento de Fiscalização, no 
monitoramento de áreas de 
risco e de proteção ambiental, 
para combater ocupações 
irregulares ou o parcelamento 
irregular de áreas.

Denúncias podem ser feitas 
por meio do telefone 153, da 
Ciemp.

O crime ambiental ocorreu no distrito de Quatinga

Divulgação/PMMC
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Brasil registra 2.311 mortes e 72.715 novos casos de Covid-19 em 24h, diz Conass

O Brasil registrou ontem 2 311 óbitos causados pela Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira, dia 11 de maio. Com os registros, 425.540 
vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de 
Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 72.715 novos casos de coronavírus em 24 horas, 
com um total de 15.282.705 registros desde o início da pandemia. (E.C.)

Mais de 22 mil pessoas 
morreram de Covid-19 em 
unidades de pronto atendi-
mento (UPAs) do país desde 
o início da pandemia, após 
ficarem internadas por mais 
tempo do que o recomendado 
por não conseguirem leitos 
em hospitais. 

Cerca de 10% das vítimas 
tinham menos de 60 anos e 
nenhum fator de risco associado. 
O levantamento, feito pelo 
Estadão com base nos dados 
do sistema de internações 
Sivep-Gripe, do Ministério 
da Saúde, leva em conside-
ração pacientes que ficaram 
internados por dois dias ou 

UPAs têm 22 mil mortes 
por coronavírus

Pandemia

mais nessas unidades, prática 
vedada pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM).

Embora tenham estrutura 
para dar o primeiro atendimento 
e estabilizar pacientes graves, 
as UPAs não devem manter o 
doente por mais de 24 horas, 
conforme a Resolução 2.079 
do CFM, de 2014. Depois 
desse período, se necessário, a 
pessoa deve ser encaminhada 
a um hospital de referência. 
A resolução também proíbe 
“a permanência de pacientes 
intubados no ventilador artificial 
em UPAs, sendo necessária a 
imediata transferência a serviço 
hospitalar”. (E.C.)

Torres diz que desconhece 
interlocução sobre cloroquina

Presidente da Anvisa demonstrou preocupação com a alta demanda e redução dos estoques 
para pacientes que fazem uso do remédio para as doenças às quais têm uso comprovado

CPI DA COVID

O presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres, disse desconhecer a 
interlocução a fim de produzir 
a cloroquina em laboratórios 
do Exército. Apesar de re-
forçar que o medicamento 
não possui eficácia científica 
reconhecida no tratamento 
da Covid-19, Barra Torres 
demonstrou preocupação com 
a alta demanda e redução dos 
estoques do medicamento para 
pacientes que façam uso do 
remédio para as doenças às 
quais têm uso comprovado.

O chefe do órgão regula-
dor destacou que diante da 
iminência de falta dos me-
dicamentos, o órgão passou 
a exigir a apresentação de 
receituário controlado.

Para o presidente da agência, 
uma vez que a cloroquina é 
um medicamento com “baixo 
custo de venda”, há “desin-
teresse” dos laboratórios que 
visam o lucro na produção. 

“O que ocorre, a cloroquina, 
ela é um medicamento de 
custo, para venda, muito 

baixo, então muito pouca 
gente que, obviamente, visa 
um lucro maior, se interessa 
em produzir. São chamados 
medicamentos que são negli-
genciados. São aqueles que 
as grandes empresas não têm 
muito interesse, porque o 
custo final é muito barato. 
Então, eles precisam ser feitos 
por laboratórios estatais. Isso 
é assim, praticamente, no 
mundo todo”, afirmou.

Barra Torres também reforçou 
que somente os detentores 
do registro do medicamento 
podem pedir a alteração da 
recomendação em bula a 
fim de incluir novas doenças.

Segundo o chefe do ór-
gão regulador, médicos não 
são proibidos de receitar o 
uso para doenças que não 
estejam previstas na bula 
e destacou que a prática é 
regulada pelos conselhos de 

classe e não pela Anvisa. “Nós 
temos várias manifestações 
da agência, numa série de 
processos do enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, 
onde vai sempre pontuado 
a inexistência, pelo menos 
até o presente momento, de 
indicações outras por parte 
destes medicamentos que já 
apontamos para o enfrenta-
mento da Covid-19”, afirmou.

O presidente da Anvisa 

Barra Torres destacou que o órgão passou a exigir a apresentação de receituário

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estadão Conteúdo disse que o órgão não recebeu 
denúncias sobre a venda do 

“kit Covid”, coquetel de me-
dicamentos que não tem uso 
comprovado contra a doença.

Barra Torres, que foi diag-
nosticado com a doença em 
maio do ano passado, disse 
que não fez uso do medi-
camento. “Não tem eficácia 
comprovada”, reforçou.

Spray nasal
O presidente da Anvisa 

disse ainda que o órgão re-
gulador até o momento não 
recebeu o pedido para análise 
da autorização para uso do 
spray nasal israelense.

No início de março, o Palácio 
do Planalto enviou à Israel 
comitiva a fim de tratar da 
importação do imunizante. 

“O que posso ter categórico 
é que não houve protocolo 
de pesquisa em relação a essa 
medicação que foi apontada 
lá pelo grupo de Israel como 
tendo resultados favoráveis no 
paciente internado”, destacou.

Entre as medidas para con-
ter o avanço da Covid-19 no 
país, Barra Torres destacou 
também a vacinação.

Cerca de 10% das vítimas tinham menos de 60 anos

Paulo Pavione/Secop Suzano

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, vai passar uma 
semana na Amazônia para 
acompanhar operações de 
combate ao desmatamento 
e garimpo ilegal. Apesar de 
se tratar de uma operação 
policial conjunta que reú-
ne agentes do Ibama, do 
Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio) e 
da Força Nacional de Segu-
rança Pública, a informação 
sobre os locais onde as ações 
ocorrerão foram publicadas 
antecipadamente, no Diário 
Oficial da União (DOU).

Conforme portaria divulgada 
otnem o “exercício avançado” 
dos agentes vai ocorrer nos 
municípios de Altamira, Uruará, 
Placas, Rurópolis e Itaituba, no 
Pará, cidades historicamente 
conhecidas pelo avanço de 
madeireiros, grileiros de terras 
e garimpeiros sobre unidades 
de conservação ambiental e 
terras indígenas.

O ministro estará acom-
panhado do presidente do 
Ibama, Eduardo Fortunato 
Bim, e do presidente do ICM-
Bio, Fernando Lorencini. O 
plano oficial é permanecer 
na região até 15 de maio. 
O desmatamento cresceu 
42% em abril, em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
Foram 581 km² até o dia 29, 
contra 407 km² em abril de 
2020. (E.C.)

Ministro
acompanhará  
combate ao 
desmatamento

Amazônia
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Ataque a tiros em escola 
deixa pelo menos oito mortos

Um dos atiradores foi morto enquanto o outro foi detido; a identidade dos criminosos não foi informada

RÚSSIA

 Ao menos oito pessoas 
morreram durante um ata-
que a tiros a uma escola em 
Kazan, na região central da 
Rússia, ontem. Agências de 
notícias russas apontam que 
um dos atiradores foi morto 
pelas forças de segurança, 
enquanto o outro foi detido. 

“O segundo agressor que 
atacou a escola em Kazan 
e que estava entrincheira-
do no edifício foi morto”, 
declarou uma fonte policial 
à agência de notícias Tass.

 Um adolescente, suspeito 
de ser um dos autores dos 
tiros, foi detido pela polícia. 
A identidade dos criminosos 
não foi informada ao público 
até o momento.

O governador da Repúbli-
ca do Tartaristão, que tem 
Kazan como capital, Rustam 
Minnikhanov, afirmou que 
sete estudantes da oitava série, 
quatro do sexo masculino e 
três do sexo feminino, estão 
entre os mortos. Outras 12 

crianças e quatro adultos 
foram hospitalizados.

Segundo ele, uma inves-
tigação está em andamento, 
mas não foram identifica-
dos outros cúmplices até o 
momento. Ainda não está 
claro qual foi o motivo do 
ataque.

Testemunhas relataram 
que ouviram uma explosão 
dentro da escola, seguida 
por muita fumaça. Uma 
professora confirmou que 
estava na aula, quando ou-
viu a explosão e o barulho 
de tiros.

Imagens exibidas por 
emissoras de televisão mos-
tram dezenas de pessoas 
do lado de fora do centro 
de ensino, que foi isolado 
por policiais e bombeiros. 
Oficiais de polícia disseram 
que algumas crianças foram 
retiradas do prédio imedia-
tamente, mas algumas foram 
mantidas no local. Medidas 
de segurança adicionais 
foram implementadas em 
todas as outras escolas de 

Kazan e dos arredores, se-
gundo autoridades.

O Kremlin se pronunciou 
após o ataque à escola de 
Kazan. O porta-voz do go-
verno russo, Dmitri Peskov, 

afirmou que o presidente 
Vladimir Putin ordenou que 
as regras de porte e posse 
de armas no país passem 
por uma revisão.

“O presidente ordenou que 

se elabore urgentemente um 
novo marco sobre o tipo 
de armas autorizadas para 
circulação entre a popula-
ção civil, tendo em conta 
o modelo”, disse Peskov.

Redes sociais
Imagens e vídeos compar-

tilhados nas redes sociais 
mostram supostamente 
a escola momentos após 
o ataque, com veículos 
do serviço de emergência 
estacionados em frente ao 
local e pessoas correndo em 
direção ao prédio. 

Outros vídeos mostram 
escombros dentro do edifí-
cio e supostos estudantes 
pulando das janelas em 
meio ao tiroteio.

Tiroteios em escolas são 
raros na Rússia. Um dos 
últimos grandes episódios 
desse tipo ocorreu em 2018 
na Crimeia, anexada à Rússia, 
quando um estudante de 
uma faculdade matou 19 
pessoas antes de apontar 
sua arma contra si mesmo.

Kazan é a capital da Repú-
blica do Tartaristão, região 
de maioria muçulmana 
que integra a Federação 
da Rússia, e está localizada 
a cerca de 725 km a leste 
de Moscou. 

Estadão Conteúdo

Testemunhas relataram que ouviram uma explosão dentro da escola e depois os tiros

Reprodução

Diretora do Federal Reserve 
(FED, o banco central norte-

-americano), Lael Brainard 
afirmou ontem que há motivos 
para prever uma “retomada 
forte” nas contratações de 
trabalhadores nos próximos 
meses nos Estados Unidos. 
Durante evento virtual, ela 
também comentou que a 
inflação ganha impulso com 
a retomada econômica, mas 
considerou que este “deve ser 
em geral temporário”.

Brainard disse que a pers-
pectiva econômica “é positi-
va”, mas também lembrou 
da existência de incertezas, 
em quadro de emprego e 
inflação ainda “longe das 
metas” do FED.

Segundo ela, o payroll 
(dado de emprego) da semana 
passada, que mostrou geração 
de vagas abaixo do esperado 
em abril, foi um lembrete da 
divergência de ritmos entre a 
oferta de vagas e as pessoas em 
busca de emprego. E também 
notou que gargalos em alguns 
pontos da economia, como 
na oferta de semicondutores, 

O primeiro-ministro de 
Israel, Binyamin Netanyahu, 
afirmou ontem que vai aumentar 
a intensidade e a frequência 
das ações militares na Faixa 
de Gaza. A declaração do 
premiê, registrada em vídeo, 
veio após a confirmação de 
que duas mulheres israelenses 
morreram após a explosão de 
foguetes lançados pelo grupo 
palestino Hamas no sul do 
país, na cidade de Ashkelon.

“Na conclusão de uma ava-
liação situacional, foi decidido 
que tanto o poder dos ata-
ques quanto a frequência dos 
ataques serão aumentados”, 
disse Netanyahu.

As mortes das mulheres, 
uma de 40 anos e outra de 
65, foram confirmadas por 
um porta-voz da Magen Da-
vid Adom - o equivalente da 
Cruz Vermelha em Israel. A 
identidade de ambas, no 
entanto, não foi confirmada.

Segundo as informações 
oficiais divulgadas até o mo-
mento, essas são as primei-
ras vítimas israelenses nos 
confrontos que ocorreram 

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, anunciou 
ontem que o Uber e a Lyft 
oferecerão corridas gratui-
tas a locais de vacinação 
contra o coronavírus no 
país. “Estamos trabalhando 
muito para garantir que o 
transporte seja uma barreira 
menor quando se trata de 
receber a vacina da Co-
vid-19”, disse o democrata 
durante uma reunião com 
um grupo bipartidário de 
governadores.

Segundo Biden, a parce-
ria com os aplicativos de 
transporte ocorrerá entre 
os dias 24 de maio e 4 de 
julho. O chefe da Casa 
Branca ressaltou que mais 
de 150 milhões de pessoas 
já receberam ao menos uma 
dose do imunizante contra o 
coronavírus nos EUA, o que 
tem levado a uma redução 
do número de novos casos 
e hospitalizações.

“Milhões de americanos 
estão começando a viver 
de forma mais normal de-
pois de mais de um ano 

FED vê contratações 
ganhando fôlego nos EUA

Netanyahu quer ampliar
ações contra Gaza

Uber e Lyft oferecerão 
corridas gratuitas

Emprego IsraelVacinação nos EUA

“parecem limitar” a produção 
e também as contratações.

Sobre a trajetória dos preços, 
a diretora do FED disse que 
monitorará “com cuidado as 
expectativas de inflação no 
médio prazo”. E garantiu 
que, se a inflação estiver 
acima da meta, o BC “não 
hesitará” em usar os ins-
trumentos disponíveis para 

“gentilmente” contê-la. De 
qualquer modo, ela considera 
que várias medidas “sugerem 
que a inflação continua bem 
ancorada e consistente com 
nossas metas”.

Questionada se auxílios 
extras na pandemia da Co-
vid-19 poderiam desestimular 
algumas pessoas a buscar 
emprego, ela respondeu que os 
números disponíveis mostram 
que o argumento não parece 
fazer sentido, no quadro 
atual. A diretora ainda disse 
que, quando o FED estiver 
mais perto do “progresso 
substancial” almejado no 
mercado de trabalho e na 
inflação, irá comunicar isso 
claramente. (E.C.)

entre a noite de anteontem 
e a madrugada de ontem.

Pelo lado palestino, ao 
menos 26 pessoas foram 
mortas pelos ataques aéreos. 
Autoridades de Saúde pales-
tinas apontam que, entre as 
vítimas, estão nove crianças. 
Pelo menos sete membros de 
uma mesma família, incluindo 
três crianças, foram mortos 
em uma explosão no norte 
de Gaza, cujas origens são 
desconhecidas.

Desde segunda-feira, mili-
tantes palestinos dispararam 
mais de 300 foguetes contra 
Israel. O sistema anti-míssil 
da Cúpula de Ferro de Israel 
interceptou mais de 90%, 
segundo disse o porta-voz do 
Exército Jonathan Conricus. 
Os israelenses responderam 
aos foguetes com 130 caças 
e ataques de helicópteros 
contra alvos militares no 
enclave palestino, que matou 
15 comandantes do Hamas 
e da Jihad Islâmica, disse 
Conricus. O segundo grupo 
armado confirmou a morte 
de dois de seus líderes. (E.C.)

de sacrifícios”, declarou 
Biden. Durante a reunião 
com os governadores, o 
democrata também anun-
ciou a criação de um novo 
site governamental voltado 
à vacinação e afirmou que 
as pessoas poderão agendar 
a imunização por meio de 
um número de celular.

Nova York
O prefeito de Nova York, 

Bill de Blasio, disse ontem 
que a cidade está pronta 
para vacinar turistas. Ele 
prometeu a vacinação de 
visitantes na sexta-feira 
passada, mas precisava da 
autorização do governo 
estadual para isso -- o que, 
segundo ele, já aconteceu. 
Questionado sobre o assunto 
por repórter da GloboNews 
em Nova York, o prefeito se 
solidarizou com a situação 
da pandemia do coronavírus 
no Brasil e disse que quer 
ajudar “todas as pessoas” 
que estão na cidade, ainda 
que apenas como viajantes. 
(E.C.)
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Corinthians goleia Inter de 
Limeira e está na semifinal

Esquema de Mancini com três zagueiros e mescla de jogadores novos e veteranos funcionaram novamente

PAULISTÃO

O Corinthians é o primeiro 
semifinalista do Campeonato 
Paulista. Jogando na Neo Quí-
mica Arena, o time comandado 
por Vagner Mancini contou 
com atuação inspirada dos 
seus zagueiros para golear a 
Inter de Limeira por 4 a 1, na 
tarde de ontem, no duelo que 
abriu as quartas de final do 
Estadual. Jemerson marcou 
duas vezes e Raul Gustavo, 
nos acréscimos, anotou outro.

Dos cinco gols do jogo, 
quatro foram marcados por 
zagueiros. Thalisson foi o 
outro defensor a balançar as 
redes, no único gol da Inter. 
E Fagner, que completava seu 
400º jogo pelo Corinthians, 
abriu o placar.

Novamente com boa atuação 
de Luan, principalmente no 
primeiro tempo, o Corinthians 
manteve a evolução que vem 
exibindo desde o empate no 
clássico com o São Paulo, no 
dia 2, pela fase de classificação.

Agora o time de Mancini 

espera pela definição do ad-
versário na semifinal, no fim 
de semana. Dia e horário do 
jogo ainda não foram defini-
dos. Antes disso, na quinta, 
vai encarar o Peñarol, no 
Uruguai, pela fase de grupos 
da Copa Sul-Americana, sem 
o direito de tropeçar.

Depois de mesclar bem 
veteranos e jovens apostas no 
fim de semana, Mancini deu 

mais espaço aos atletas mais 
experientes. Os representantes 
da geração mais nova eram 
Lucas Piton, João Victor, Raul 
e Cauê. O treinador voltou a 
dar chance para Luan e Otero 
e escalou a equipe mais uma 
vez com três zagueiros.

A mistura de gerações mostrou 
resultado logo nos primeiros 
minutos da partida. Aos 9, 
Piton cruzou da esquerda 
e Fagner surgiu sozinho na 
segunda trave. Pegou meio 
sem jeito, quase na “orelha” 
da bola, que raspou na trave e 

entrou. Foi o primeiro gol do 
lateral na temporada, logo em 
sua partida de número 400 
com a camisa do Corinthians.

O segundo tempo come-
çou mais equilibrado. Atrás 
no placar, a Inter resolveu 
buscar o ataque. Mas passou 

a dar mais espaço na defesa. 
Numa destas brechas, aos 
13, Luan viu Jemerson surgir 
entre os defensores da Inter 
e fez o passe preciso, bem 
aproveitado pelo zagueiro 
corintiano: 2 a 0.

A tranquilidade dos anfitriões, 
contudo, durou apenas cinco 
minutos. Numa investida 
pela esquerda, Rondinelly 
cruzou rasteiro e Thalisson, 
outro zagueiro, completou 
de carrinho para as redes.

Com chances para os dois 
lados, a Inter passou a atacar 
mais e criava boas chances 
para empatar. Faltava, porém, 
precisão nas finalizações. O 
Corinthians, por sua vez, 
era mais eficiente. Aos 32, 
Fagner cobrou escanteio na 
área, a defesa tirou, mas a 
bola sobrou novamente para 
Jemerson, que não perdoou. 
A vitória e a classificação 
foram sacramentadas por 
outro zagueiro. Aos 47, Raul 
Gustavo mandou para as 
redes após jogada de Vital e 
Léo Natel.

Estadão Conteúdo

Zagueiro Jemerson marcou duas vezes ontem na goleada do Corinthians

Agência Corinthians

O Mogi Basquete lança 
hoje uma ação solidária para 
arrecadar alimentos que 
serão destinados a famílias 
carentes, entidades sociais 
e ao Fundo Social de Mogi 
das Cruzes. A campanha 
Cesta Solidária vai receber 
doações no Ginásio Hugo 
Ramos, em um drive-thru 
com a presença de atletas 
e membros da comissão 
técnica, no sábado, dia 22. 
Também é possível fazer 
doação em dinheiro em uma 
conta específica por meio do 
pix@mogibasquete.com.br.

A entrega dos alimentos, 
porém, já pode ser feita a 
partir de hoje até o dia 25, 
no Ginásio Hugo Ramos, de 
segunda a sexta-feira, das 
9 às 12 horas e das 14 às 
17 horas. A cada um quilo 
de alimento (arroz, feijão, 
macarrão, enlatados, óleo, 
açúcar, farinhas e leite em 
pó) doado, a pessoa ganhará 
um cupom para concorrer a 
diversos prêmios, como 24 
regatas de jogo usadas pelos 
atletas da temporada 20/21; 

Mogi Basquete lança ação
para arrecadar alimentos

Cesta Solidária

uma bola oficial da Penalty; 
uma regata de treino oficial; 
e a três kits da MBK Store, 
com copo, máscara, adesivo 
e camiseta casual. No caso 
dos depósitos por PIX, o 
doador ganhará um cupom 
a cada R$ 10 doados.

No dia 22, das 14h30 às 
16h30, será realizado um 
drive-thru com jogadores 
e membros da comissão 
técnica na frente do ginásio 
para receber os alimentos. 
Os torcedores poderão ver 
a equipe de perto e ter um 
momento de interação, depois 
de uma temporada atípica 
sem a presença do público, 
por conta da pandemia do 
coronavírus.

O sorteio dos prêmios 
será feito em uma live com 
o balanço final da ação no 
dia 25 deste mês, às 19 ho-
ras. Além da arrecadação de 
alimentos, também haverá 
um leilão virtual no Insta-
gram com artigos especiais 
do time, que terá a verba 
revertida para a compra de 
cestas básicas.

CORINTHIANS 4 
INTER DE 
LIMEIRA 1

CORINTHIANS - Cássio; João Victor, 
Jemerson e Raul Gustavo; Fagner, Ramiro 
(Roni), Gabriel e Lucas Piton (Fábio 
Santos); Luan (Léo Natel), Otero (Gustavo 
Mosquito) e Cauê (Mateus Vital) Técnico: 
Vagner Mancini.
INTER DE LIMEIRA - Jefferson Paulino; 
Córdoba, Renan Fonseca (Lucas Balardin), 
Thalisson Kelven e Daniel Vançan 
(Welinton); Deivid, Igor Henrique (Pedro 
do Rio) e Rondinelly (Ferrugem); Felipe 
Saraiva, Roger (Marcos Vinícius) e Bruno 
Xavier. Técnico: Thiago Carpini.
GOLS - Fagner, aos 9 minutos do primeiro 
tempo. Jemerson, aos 13 e aos 32, 
Thalisson, aos 18, e Raul Gustavo, aos 47 
minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Raul Gustavo, 
Igor Henrique, Deivid, Bruno Xavier, Lucas 
Balardin.
ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.
LOCAL - Neo Química Arena (SP).

SANTOS 1 
BOCA JUNIORS 0

SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan 
Peres e Felipe Jonatan (Copete); Vinícius 
Baliero, Jean Mota e Gabriel Pirani (Kevin 
Malthus); Ângelo (Madson), Kaio Jorge e 
Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.
BOCA JUNIORS - Rossi; Buffarini, 
Lisandro López (Rojo), Izquierdos e Fabra; 
Medina (Maroni), Valera, Almendra; 
Pavón, Tevez (Soldano) e Villa. Técnico: 
Miguel Ángel Russo.
GOL - Felipe Jonatan, aos 40 do 1º tempo.
ÁRBITRO - Christian Ferreyra (Uruguai)
CARTÕES AMARELOS - Ângelo, Jean 
Mota, Villa, Buffarini, Lucas Braga, 
Fernando Diniz (técnico), Miguel Ángel 
Russo (técnico) e Kaio Jorge.
CARTÕES VERMELHOS - Fernando Diniz 
(técnico) e Miguel Ángel Russo (técnico).
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

Depois de um final de 
semana de muita angústia 
com a possibilidade de queda 
para a Série A-2 do Paulistão, 
alívio com a vitória em cima 
do São Bento e protestos da 
torcida após o término do 
jogo, o técnico Fernando 
Diniz estreou no comando 
do Santos - e foi expulso 
logo no primeiro jogo. Em 
campo, o time venceu o 
Boca Juniors por 1 a 0 na 
Vila Belmiro e assumiu a 
segunda posição do Grupo 
C da Libertadores - o time 
tem os mesmos seis pontos 
dos argentinos, mas supera 
o rival no saldo de gols.

Com nove pontos, o líder 
da chave é o Barcelona de 
Guayaquil, que ontem perdeu 
para o The Strongest em 
La Paz por 2 a 0 - o time 
boliviano tem três pontos 
e entrou na briga por uma 
vaga nas oitavas de final.

O Santos tentava ser mais 
rápido e preciso. O time 
trocava passes em velocidade 
e explorava bem as jogadas 
pelos lados do campo, com 
boa variedade. Aos 12 mi-
nutos, Kaio Jorge pedalou 

Santos vence o Boca e ganha fôlego
Libertadores

O Santos resolveu se en-
colher para tentar explorar o 
contra-ataque, mas o plano 
não deu muito certo. O time 
sofreu uma pressão do Boca, 
mas conseguiu assegurar a 
vitória.

O próximo jogo do Santos 
na Libertadores será na terça-

-feira da semana que vem, 
contra o The Strongest em 
La Paz, às 19h15. O Boca 
Juniors recebe o Barcelona 
de Guayaquil na quinta-feira, 
dia 20. (E.C.)

trás. A defesa argentina não 
afastou o perigo e a bola so-
brou para o lateral-esquerdo 
Felipe Jonatan, sozinho. Ele 
dominou driblando, cortou 
o marcador e chutou forte 
no canto direito do gol, sem 
chances para Rossi.

Com poucos segundos de 
jogo no segundo tempo, o 
árbitro uruguaio Christian 
Ferreyra deixou de assina-
lar um pênalti claro para o 
Santos. Kaio Jorge recebeu 
na área e na hora do chute, 
Izquierdoz tirou a bola com 
a mão, deliberadamente. O 
juiz assinalou só escanteio.

em cima de Izquierdoz e 
chutou forte, mas o goleiro 
Rossi fez a defesa no centro 
do gol

Depois disso, o Boca 
Juniors atuou com a sua 
defesa ‘montada’ em cima 
dos atacantes do Santos, que 
mostravam dificuldades em 
superar a marcação mais firme. 
Já nervoso, Diniz tentava 
orientar o time e insistia 
para as jogadas ofensivas 
serem criadas em velocidade.

Deu certo. Aos 40 minu-
tos, Kaio Jorge recebeu bom 
passe em profundidade de 
Pará e cruzou rasteiro para 

Lateral Felipe Jonatan foi o autor do gol da vitória

Imago/OneFootbal
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol chama a atenção dos chiquititos mais uma vez e diz que as aulas de 

reforço no Raio de Luz são fundamentais para eles recuperarem as notas na 

escola para não reprovarem. Fernando se propõem a dar aulas de ciências 

para os garotos.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael obriga Karina e Pedro a limparem a academia. Lobão leva Cobra para 

uma luta clandestina. Jade não atende o telefonema de Cobra, e o rapaz 

aceita a ajuda de Karina. Lucrécia esconde seu estado de saúde de Jade. 

Bianca conta para Gael que Duca esteve com Nat na Pedra do Índio.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Julia chama Ana para conhecer sua casa. Vitoria se irrita ao descobrir que 

Barbara deixou de fazer o dever porque Marcos nao a ajudou. Celina e Artur 

conversam depois da consulta de Joao Pedro. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Renatinha segue Kyra/Cleyde. Alexia/Josimara e Rafael preparam o ambiente 

para a sessão espiritual, e Renatinha chega decidida a acabar com a farsa. 

Helena pensa que Luna/Fiona está manipulando Téo, e Hugo lembra a 

esposa de que seus amigos acharam o mesmo sobre ela no início de seu 

relacionamento. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta explica a presença de Cristina na mansão para José Alfredo. 
Danielle descobre que o empreiteiro abandonou a obra de seu apartamento. 
Cora deixa a casa de Magnólia levando uma peça de roupa de Robertão. 
Érika faz um escândalo quando Robertão a beija novamente. 

RECORD, 21H

Gênesis
Deus desaprova a atitude de Abrão. Agar se decepciona com Abrão. A 

caravana de Ló chega à cidade de Sodoma. Ló é recebido pelo rei Bera 

em Sodoma. Alguns meses depois, Agar fi ca mexida com as palavras de 

Lúcifer. Mila dá à luz Leora. 

 O mundo anda 
louco, o mundo anda 
rápido, e todo mundo 
anda estressado. 
A pergunta que 
nos cabe é: onde 
queremos chegar com 
tanta pressa? Por que 
de repente a gente 
começou a fazer tudo 
logo, com pressa, para 
acabar logo. Como se 
tivéssemos com uma 
bomba-relógio no 
lugar do coração.

É preciso abrandar 
o ritmo, é preciso ter 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FLAVIO ANTONIO CAPORALI, JOÃO 
FERNANDES, MARISA JOANA SLUPKO, TEREZINHA DE JE-
SUS PEDRO LEMES DA SILVA E ZILA GONÇALVES DANTAS

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 
aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

Não importa o que você decidiu, o que 
importa é que isso te faça feliz!”

 cultura@jornaldat.com.br

calma, ser mais slow 
e menos fast. Viver 
mais devagar, comer 
mais devagar, amar 
mais devagar. A vida 
é como um belo prato 
de comida, precisa 
ser degustado e não 
apenas devorado. 
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Com esta pandemia estamos sem poder nos confraternizar, não podemos facilitar nos encontros 

ou reuniões , pois qualquer descuido pode acarretar a um contágio . Com isso , através das fotos 

assinadas por Carlos Magno em um dos marcantes eventos que assinei em sociedade venho hoje 

desfilar nomes de pessoas especilais e queridas . Por onde passo ou quando publico páginas 

assim é inevitável algum comentário dizendo “saudades de suas festas “. Isto muito me alegra , 

pois é sinal que até a última realização sob nossa chancela , maraoarmos tempo no circuito . Estar 

agora em stand by é um mal necessário , pois a vida é mais importante que tudo . Temos cada 

qual que fazer nossa parte . Todos sabem que estive em estado grave pelo Covid e digo e repito 

, respeitem os protocolos sanitários . Breve poderemos brindar o retorno de um novo tempo no 

qual as coisas serão diferentes do que eram, menos as amizades e o amor por quem sentimos falta. 

Amigos e Parceiros 
Saudades de C
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André e Helena Carnevale

O personal Jefferson (Jeff) 

Magno Cunha, Danilo Braghiroli e Flávio Brito

Jéssica Leão e Osny Garcez

Valéria Genovezzi e seu marido Almir Rapp

Carol Alencar Cunha

Elaine Prado, Laila Abi Chedid e Claudinha Fernandes 


