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Mais de 760 pessoas com 
comorbidades já receberam 

a primeira dose da vacina
Imunização de novo

grupo prioritário

começou na terça-feira

e segue pelas

próximas semanas;

também são atendidas

pessoas com 

Síndrome de Down

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Operação Inverno vai ampliar atendimento
a pessoas em situação de rua. Cidades, página 3

Mogi das Cruzes já vacinou 764 
moradores com comorbidades 
contra o coronavírus. A aplicação 
da primeira dose no grupo, que 
entrou para a lista de prioridades, 
começou na terça-feira e deverá 
continuar pelas próximas semanas. 
Segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde, 29 pessoas com deficiência 
permanente que têm entre 55 e 59 
anos também foram imunizadas 
nesta nova etapa da campanha. 
Cidades, página 6

Fim do pedágio?

Artesp promete 

anunciar ‘boas 

notícias’ hoje
Cidades, página 6

CPI DA COVID

Gerente da 
Pfizer rebate 
o governo. p7

Relatório aponta que 29 pessoas com deficiência permanente, entre 55 e 59 anos, estão imunizadas

Divulgação/PMMC
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Volta segura

Encontro online vai debater o 
retorno das aulas presenciais

Live será hoje, a partir das 19 horas, com pais e alunos
matriculados na rede local de ensino. Cidades, página 4
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O número de pessoas recupera-
das da Covid-19 passa de 18 mil. 
Desde o começo da pandemia, em 
março de 2020, 28.073 moradores 
foram contaminados e 1.139 mor-
reram; da diferença entre infectados 
e recuperados, cerca de 29% são 
casos ativos. Cidades, página 5

Covid-19

CERCA DE 18 
MIL TIVERAM 
ALTA MÉDICA
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DIVINO VIRTUAL
Os sete grupos de congada, ma-
rujada e moçambique, sempre 
presentes na Festa do Divino Es-
pírito Santo de Mogi das Cruzes, 
também fazem parte da progra-
mação deste ano, mas de uma 
maneira especial. A coordena-
ção da Entrada dos Palmitos, à 
qual eles estão inseridos, e a or-
ganização da festividade encon-
traram uma forma de inseri-los 
na festividade de 2021, mesmo 
que virtual. De hoje a 21 de maio, 
sempre às 18 horas, serão pos-
tados vídeos nas redes sociais 
da Festa do Divino, com a apre-
sentação de um grupo por noite.

CONGADA
No dia 1º de maio, todos eles - 
Congada/Marujada Nossa Se-
nhora do Rosário (realizada pela 
Congada de Santa Efigênia), Con-
gada Batalhão Nossa Senhora 
Aparecida, Congada de Santa 
Efigênia, Congada São Bene-
dito do Conjunto Santo Ângelo, 
Congada Divino Espírito Santo, 
Congada São Benedito Coração 
de César e Moçambique Cape-
la de Santa Cruz - participaram 

de uma gravação, na Associa-
ção Pró-Festa do Divino, sob 
a coordenação de Glauco Ric-
ciele, Sabrina Brites e Douglas 
Gonçalves.

HOMENAGEM
A Câmara de Vereadores de Mogi 
das Cruzes homenageou, nesta 
semana, o fotógrafo e empre-
sário Ricardo Morgenroth de 
Freitas, que faleceu no último 
domingo aos 57 anos. Ricardo 
faleceu no Instituto do Coração 
(InCor) após passar por compli-
cações pós-operatórias de uma 
cirurgia cardíaca.

ATUAÇÃO
Elogiado pelo presidente da Câ-
mara durante a votação da mo-
ção de pesar à família, Ricardo 
atuou na Prefeitura e na Câmara 
de Vereadores de Mogi das Cru-
zes, criando a Galeria de Presi-
dentes da Câmara. Nos últimos 
18 anos, teve ao seu lado a di-
retora de Comunicação da Casa 
de Leis, Rosângela Cavalcante. 
O Grupo Mogi News presta so-
lidariedade à família de Ricardo 
neste momento de dor.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Retomada do Turismo

A 
agência das Nações Unidas, Organi-
zação Mundial do Turismo (OMT), 
aponta o setor como um dos mais 
afetados durante a pandemia do co-

ronavírus. Segundo o órgão, entre janeiro e 
outubro de 2020, foi registrada uma queda 
de 900 milhões no fluxo de viajantes inter-
nacionais ante o mesmo período de 2019.

Assim como o turismo internacional, o de 
lazer também vem sofrendo as consequências 
da Covid-19 há mais de um ano. Profissio-
nais da área já relataram o momento difícil 
e de indefinição ao Mogi News. 

Na quarta-feira passada, o poder público 
mostrou preocupação com o setor turístico 
e quer colocar em prática uma ação que en-
volve todas as cidades do Alto Tietê. Prefeitos 
e integrantes da Câmara Técnica de Turismo 
do Consórcio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Condemat) partici-
param de audiência com o secretário de Tu-
rismo do Estado, Vinicius Lummertz, para 
discutir ações para a retomada da atividade 
turística pós-pandemia na região. A criação 
de uma rota caipira entre os municípios foi 
um dos temas discutidos. A iniciativa da 

nova rota regionalizada partiu dos prefeitos 
de Guararema, Zé Luiz (PL), e de Salesópo-
lis, Vanderlon Gomes (PL).

Mas não só Guararema e Salesópolis têm 
rotas turísticas no Alto Tietê, por isso, a ideia 
é que o projeto tenha maior abrangência 
na região. E o secretário estadual Vinicius 
Lummertz promete dar apoio para retomar 
o tempo perdido durante a pandeia, divul-
gando os atrativos naturais e culturais que 
os municípios oferecem. 

Para a retomada do Turismo ser ainda 
mais efetiva, tão importante quanto o apoio 
do poder público, é que as autoridades in-
centivem a aliança com a iniciativa privada, 
além da preservação de empresas e empre-
gos, melhoria da estrutura e qualificação de 
destinos, promoções e incentivos para que 
pessoas de cidades próximas da Grande São 
Paulo tenham interesse em conhecer as be-
lezas e a tão importante e relevante parte 
história contida no Alto Tietê.

Mas, a retomada deve ocorrer de forma 
segura, com planejamento bem feito e tendo 
a clareza de quais atividades não oferecem 
risco à população neste momento.

A trombose, também co-
nhecida como Trombose 
Venosa Profunda (TVP), é 
a formação de um coágulo 
sanguíneo em uma ou mais 
veias localizadas da parte in-
ferior do corpo, geralmente 
nas pernas. Os principais 
sintomas são dores e incha-
ço nas pernas, queimação e 
mudança na cor da pele. Às 
vezes, um desses coágulos se 
desprende e viaja pelo cor-
po, podendo causar trom-
boembolismo pulmonar ou 
um AVC.

Há casos agudos em que o 
próprio organismo dissolve 
os coágulos, sem repercus-
sões. O problema é quando 
o trombo se avoluma ou o 
bloqueio sanguíneo persiste, 
gerando, entre outras coisas, 
inflamações nas veias e arté-
rias. As chamadas tromboses 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

crônicas demandam trata-
mento justamente para evitar 
consequências mais graves. 

A trombose ocorre, geral-
mente, após cirurgia, corte 
ou falta de movimento por 
muito tempo, sendo mais fre-
quente após procedimentos 
cirúrgicos ortopédicos, onco-
lógicos e ginecológicos. Em 
números, quando é avaliada 
apenas a faixa entre 20 a 40 
anos, a incidência de trom-
bose é um pouco maior nas 
mulheres pela maior exposi-
ção a fatores de risco, como 
anticoncepcionais e gestações.

Quando o coágulo se for-
ma em uma veia de calibre 
maior e gera um processo 
inflamatório, chamamos de 
TVP. Ela é a forma mais co-
mum de trombose.

A sensação de peso nas 
pernas, em especial no fim 

do dia, também está entre 
os sinais, podendo com o 
tempo, a região ficar incha-
da, endurecida e dolorida. 
Agora, quando o trombo se 
forma nas artérias, estamos 
diante de uma trombose ar-
terial (TA). O membro fica 
pálido e gelado.

Com acompanhamento 
de especialista cardiovascu-
lar, qualquer pessoa pode 
tomar medidas de preven-
ção é só incorporar no seu 
cotidiano. Algumas dicas são: 
exercitar-se ou fazer peque-
nas caminhadas regularmen-
te; controlar o peso; evitar o 
cigarro; movimentar as per-
nas durante longos períodos 
sentados; usar meias elásti-
cas no caso de insuficiência 
venosa, sempre com orien-
tação de um profissional da 
saúde especialista.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Saúde abre agendamento para 
vacinação contra a Covid-19

Novos agendamentos 
online serão liberados hoje 
para imunizações contra 
a Covid-19 programadas 
para a próxima semana. 
Os grupos previstos são 
portadores de Síndrome de 
Down, renais crônicos em 
hemodiálise, transplantados 
imunossuprimidos (a partir 
de 18 anos), e pessoas de 
50 a 59 anos com deficiên-
cias graves e comorbidades 
elencadas pelo Ministério 
da Saúde, além de vagas 
remanescentes para idosos 
com 60 anos ou mais e para 
profissionais da Educação 
com 47 anos ou mais. 

Outro agendamento 
online previsto para hoje 
será a segunda dose para 
quem foi imunizado com 
a Coronavac/Butantan até 
o dia 24 de abril.

No caso dos portadores 
de defiência e comorbidades, 
para receber a dose, será 
obrigatório entregar, no 
momento da vacinação, 
uma carta ou declaração 

Novos grupos

médica com diagnóstico 
que comprove sua condição 
de acordo com os critérios 
definidos pelo Ministério 
da Saúde, além da receita 
da medicação de uso con-
tínuo que utiliza. Também 
é obrigatória apresentação 
de documento pessoal com 
foto, CPF e comprovante 
de residência em Mogi das 
Cruzes.

Quem tiver alguma dúvida 
ou dificuldade para efetuar 
o agendamento online deve 
entrar em contato pelo 
SIS 160.

Gripe
Os drive-thru do Pró-

-Hiper, no Mogilar, e do 
Bunkyo, na Porteira Preta, 
e no Cempre Lourdes Lopes 
Romeiro Iannuzzi, em Jun-
diapeba, para quem chega 
a pé, estão imunizando 
idosos e profissionais de 
Educação contra a Gripe 
hoje, das 9 às 15 horas, 
sem necessidade de agen-
damento. A medida é uma 

facilidade de acesso para 
evitar filas e aglomerações.

Errata
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
informou que o novo lote 
de vacinas recebidas ontem 
são todas do laboratório 
AstraZeneca.

O 21º lote conta com 
73.123 doses, sendo que 
55.383 devem ser utilizadas 
como primeira dose para 
pessoas com deficiência 
permanente, que têm entre 
50 e 54 anos e recebem 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), e pessoas 
com comorbidades na faixa 
etária entre 50 e 54 anos. O 
restante, 17.740 doses, são 
destinadas à aplicação de 
segunda dose para idosos 
de 80 a 89 anos.

Com esta nova remessa, a 
região contabiliza 874.415 
doses de vacinas recebidas 
desde o início da campanha 
contra a Covid-19. 

Operação Inverno terá início 
na próxima segunda-feira

Programa atende pessoas em situação de rua e vai oferecer 30 vagas em unidades de acolhimento na cidade

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência 
Social de Mogi das Cruzes dará 
início na próxima segunda-

-feira à Operação Inverno, 
uma força-tarefa que amplia 
o atendimento a pessoas em 
situação de rua, em função 
das necessidades trazidas 
pelas baixas temperaturas. 
Além de 30 vagas em unidade 
de acolhimento reservadas 
para essa finalidade, as equi-
pes de abordagem atuarão 
diariamente com horário 
estendido e haverá ainda a 
oferta de cobertores, para 
aqueles que não aderirem 
ao acolhimento institucional.

As equipes de abordagem, 
que atuam diariamente até as 
20 horas, estenderão por duas 
horas o expediente, passando a 
trabalhar até as 22 horas. Além 
do acolhimento convencional, 
haverá 30 vagas destinadas a 
atender a demanda aumenta-
da do período de frio. Essas 
vagas serão todas alocadas 
no Serviço de Acolhimento 
Complementar (SAC), tendo 
em vista que as unidades 

de acolhimento convencio-
nal seguem operando com 
foco no contexto pandêmico, 
disponibilizando inclusive 
quartos de isolamento para 
pessoas que testam positivo. 

O SAC atualmente funciona 
na Vila São Francisco.

Durante as abordagens, 
os agentes sociais tentam 
conscientizar as pessoas a 
saírem da rua e oferecem 

atendimento e acolhimento 
nas unidades que prestam esse 
serviço. Vale lembrar que os 
trabalhos de abordagem não 
podem ter caráter coercitivo 
e/ou compulsório. Assim, a 

adesão aos serviços oferta-
dos deve ocorrer de forma 
espontânea por parte das 
pessoas que se encontram 
em situação de rua. Para 
aqueles que não aderirem 

ao acolhimento, haverá a 
oferta de cobertores, além 
dos kits de higiene, que já 
vinham sendo distribuídos 
em função da pandemia.

Após as 22 horas, even-
tuais necessidades serão aten-
didas pela Guarda Municipal, 
que está orientada quanto 
ao serviço e pode acolher 
e encaminhar demandas. 
A Operação Inverno deve 
se estender até o dia 31 de 
agosto e pode ser prorrogada, 
a depender das temperaturas 
registradas.

Vale lembrar que a uni-
dade de referência para o 
atendimento de pessoas em 
situação de rua na cidade é 
o Centro POP, situado no 
Mogilar. Lá, as pessoas po-
dem tomar banho, trocar de 
roupa, receber atendimento 
psicossocial e há ainda a oferta 
do encaminhamento para 
acolhimento institucional.

Mais informações sobre o 
serviço podem ser obtidas 
pelos telefones 4796-3862 
ou 4790-1244.

Centro POP, no bairro do Mogilar, é a unidade de referência para o atendimento de pessoas em situação de rua

Divulgação/PMMC

Prudente de Moraes recebe 
serviços de zeladoria

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços Ur-
banos, intensificou os trabalhos 
de zeladoria entre sexta-feira 
passada e anteontem na ex-
tensão da rua Dr. Prudente 
de Moraes, no centro.

Na ocasião, as equipes 
atenderam o trecho entre 
o viaduto Ryu Mizuno e a 
divisa com Mogi das Cruzes, 
contemplando 4,5 quilôme-
tros. Em toda essa extensão 
foram realizados serviços de 
pintura de guias, limpeza, 
roçagem, capinação e varrição. 
Os agentes municipais também 
concentraram esforços em 
manutenções para prevenir 
o entupimento dos canais 
de esgoto.

No total, foram limpos 80 
bueiros da rua, com reforma 
de duas caixas e troca de sete 
grades, quatro guias chapéu 
e oito tampas danificadas. A 
rede de drenagem do local 
também foi alvo dos serviços de 
limpeza, que atenderam uma 
extensão de 3,2 quilômetros. 

Ligação Suzano-Mogi

Com os trabalhos preventivos, 
foram retiradas 19 toneladas 
de resíduos diversos que 
prejudicavam o fluxo da água.

A expectativa é que o Jardim 
Colorado seja o próximo a 
receber os serviços entre hoje e 
amanhã. O secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira, 
afirmou que a intensificação 
da zeladoria está sendo feita 
com o objetivo de acelerar a 
limpeza da cidade. Segundo 
ele, a rua Dr. Prudente de 

Moraes recebe fluxo intenso 
de veículos, portanto a manu-
tenção periódica é essencial 
para garantir o bem-estar de 
todos aqueles que circulam 
pelo local ou vivem nas proxi-
midades. “Com esta ampliação 
de esforços, evitamos possíveis 
alagamentos, enchentes e 
revitalizamos as vias de Su-
zano. Estamos trabalhando 
diariamente para promover 
melhorias na segurança e 
qualidade de vida para todos 
os moradores”, ressaltou.

Passaram por melhorias 4,5 quilômetros de via

Maurício Sordilli/Secop Suzano
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Convênio com o Fehidro
libera recursos para sistema

A Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente aprovou, esta semana, 
o pagamento da primeira 
parcela do financiamento para 
a implantação do Sistema de 
Informações Geográficas para 
Monitoramento e Fiscalização 
Integrado da Área de Proteção 
e Recuperação de Mananciais 
de Mogi das Cruzes. O projeto 
foi elaborado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Urbanismo e apresentado 
pela Prefeitura, recebendo 
aprovação do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehidro) 
para a liberação de recursos.

O secretário Claudio de 
Faria Rodrigues explicou que a 
ação prevê um monitoramento 
detalhado em toda a região 
sul da cidade, que inclui os 
bairros de Varinhas, Parque 
São Martiho, Biritiba Ussu, 
Barroso, Manoel Ferreira e 
Taiaçupeba. ”É uma área de 
proteção e recuperação dos 
mananciais, com um total de 
349 quilômetros quadrados, 
com grande riqueza ambiental 

Monitoramento integrado

e que por isso precisa ser pre-
servada e estar constantemente 
monitorada”. Trata-se de um 
projeto novo e moderno, que 
une tecnologia e informação, 
um dos pilares da adminis-
tração”, completou.

O convênio firmado entre a 
Prefeitura e o Fehidro garan-
tirá um investimento total de  
R$ 1.144.306,48 para a im-
plantação do sistema, sendo  
R$ 1.018.432,48 em inves-
timentos do fundo e uma 
contrapartida municipal de 
R$ 125.874,00. Os recursos 
serão usados na modernização 
e capacitação das áreas de to-
pografia e geoprocessamento 
da Secretaria de Planejamento, 
que ficará responsável pela 
execução prática do sistema.

Esta semana, o secretário 
recebeu um parecer técnico 
do Estado informando sobre a 
aprovação da documentação 
enviada pela Administração 
Municipal e também das pri-
meiras ações práticas, que 
incluem a aquisição de um 
servidor e microcomputadores. 

O primeiro repasse de recursos, 
no valor de R$ 63 mil, também 
foi liberado: “É um projeto 
que recebe acompanhamento 
contínuo do Estado, com todas 
as fases sendo avaliadas, desde 
a implantação até a execução”, 
observou Claudio.

O secretário informou que 
será realizado um levanta-
mento aerofotogramétrico, 
que oferecerá imagens de alta 
resolução de toda a região. 
Isso permitirá a elaboração de 
um planejamento territorial 
detalhado, que servirá como 
base para a elaboração de 
políticas públicas voltadas 
às áreas de agricultura, segu-
rança e, principalmente, meio 
ambiente e turismo. 

O convênio também re-
presentará um importante 
avanço para a secretaria, pois 
vai permitir a moderniza-
ção das áreas de topografia 
e geoprocessamento. “Isso 
incluirá também a capacitação 
da nossa equipe de técnicos, 
que terão seus conhecimentos 
aprofundados”, finalizou

AEAMC lança campanha 
solidária para ajudar famílias

A Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos de Mogi das Cruzes 
(AEAMC) acaba de lançar 
a Campanha Solidária “O 
pequeno de Mogi ajudando 
famílias”, com o objetivo 
de fortalecer o mercado de 
bairro e ajudar famílias que 
estão precisando de alimento 
neste momento.

A ideia é contar com a 
doação das pessoas que sen-
tirem no coração a vontade 
de ajudar, para arrecadar 
recursos em mercados e 
mercearias de bairro para 
compor cestas básicas, que 
serão distribuídas a uma 
entidade assistencial local.

Todas as pessoas que qui-
serem participar poderão 
adquirir cotas de R$ 100 
cada por meio de depósito 
ou transferência bancária 
feitos diretamente na conta 
da Associação. A ação social 
será realizada durante o mês 
de maio. 

Desta forma, além de aju-
dar as famílias que estão 

Comércio local

precisando neste momento, 
a iniciativa visa fomentar o 
comércio local, já que os 
itens da cesta básica serão 
comprados em mercados e 
mercearias de bairros.

Segundo o idealizador 
do projeto, arquiteto Paulo 
Pinhal, estes comércios locais 
sofreram muito mais, pois os 
seus principais consumido-
res estão na vizinhança. Só 
que as famílias passaram a 
consumir menos por causa 

das dificuldades financeiras, 
tendo de depender, em muitos 
casos, de cestas básicas ofer-
tadas por várias instituições.

Quem quiser participar 
deste projeto, basta comprar 
a cota de R$ 100 fazendo 
o depósito ou a transferên-
cia para a AEAMC CNPJ: 
47.654.025/0001-72, Banco 
do Brasil, agência. 3568-8 
e C/C 5188-8.

Mais informações pelo 
whatsapp (11) 96476-3922.

Objetivo da ação é fortalecer o mercado de bairro

Mariana Acioli

Educação fará live para tratar 
da volta das aulas presenciais

Encontro online deve ser acompanhado dos pais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Mogi

RETORNO?

A Secretaria Municipal de 
Educação promoverá hoje, 
às 19 horas, um encontro 
online com pais, responsáveis 
e alunos matriculados na 
rede de ensino da cidade. 

“O objetivo da live Retorno 
Seguro às Aulas Presenciais 
é apresentar o cronograma 
de ações que compreende 
o período que antecede o 
retorno, para que todos 
tenham ciência das ações 
que estão sendo previstas”, 
explicou a diretora peda-
gógica Andrea Souza. As 
aulas presenciais na rede 
municipal estão temporaria-
mente suspensas em razão 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19), entretanto, no 
Estado, as aulas já podem ser 
frequentadas, obedecendo as 
restrições de pessoas dentro 
das unidades e protocolos 
de higiene.

A iniciativa é parte do 
pacote de estratégias de 
segurança promovidas pela 
secretaria na retomada das 
aulas em modalidade híbrida 

Em razão da Covid, as aulas nas escolas estão suspensas para evitar o contágio

nas unidades escolares 
municipais a partir de 24 
de maio. Entre as ações, 
a Secretaria de Educação 
elaborou um Guia Práti-
co destinado aos agentes 
envolvidos no retorno 
às escolas. As diretrizes 
contemplam as áreas de 
logística, alimentação e 
atuação pedagógica, com 
treinamento das equipes 
escolares para a elabora-
ção do Plano de Retorno 
realizado pelas unidades 
de ensino.

Soma-se a isso a resolução 
publicada no dia 4 de maio, 
na qual a secretaria instituiu 
a formação da Brigada da 

Pandemia na Escola, com o 
objetivo de garantir o efetivo 
cumprimento das medidas 
previstas no Protocolo de 
Segurança Sanitária. Cada 
escola deverá, até hoje, 
indicar pelo menos três 

servidores para compor a 
Brigada.

A live Retorno Seguro às 
Aulas Presenciais poderá 
ser acessada pelo canal 
da Secretaria no YouTube: 
https://bit.ly/3bmNplV

Escolas e a Covid
Durante a semana passada, 

o secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, e 
o epidemiologista Wander-
son Oliveira, coordenador 
da Comissão Médica da 

Educação, divulgaram o 2º 
Boletim Epidemiológico da 
Educação. Os dados foram 
extraídos do Sistema de 
Informação e Monitora-
mento da Educação para a 
Covid-19 (Simed), que reúne 
informações sobre casos 
registrados pelas escolas. 

Entre os dias 3 de janeiro e 
1º de maio de 2021, o Simed 
registrou nas escolas das 
redes estadual, municipal e 
privada, 28.064 notificações 
válidas relacionadas a casos 
suspeitos e confirmados de 
Covid-19. Destas 5.651 são 
casos prováveis, 6.559 casos 
descartados, 7.844 casos 
com resultado inconclusivo 
e 8.010 em investigação.

Na Diretoria de Ensino 
de Mogi das Cruzes, que 
ainda abrange as cidades 
de Biritiba Mirim e Sale-
sópolism, desta vez com 
dados de ontem, a repor-
tagem apurou que 41 casos 
de coronavírus ocorreram 
desde o retorno das aulas, 
em 8 de fevereiro.

Mogi News/Arquivo

A live Retorno 
Seguro às Aulas 
Presenciais poderá 
ser acessada pelo 
canal da Secretaria
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Live celebra o lançamento 
do Juliana Rodrigues Trio

Se ‘Vive’ é o novo álbum 
do Juliana Rodrigues Trio, 
‘Vivamos!’ é a celebração. 
Exatamente um mês após o 
lançamento do mais recente 
projeto instrumental do grupo, 
está marcada para amanhã, 
às 18 horas, uma live de co-
memoração, pelo YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=9T7mDB_UWxk. 

 Mais do que um momento 
para ouvir o trabalho coletiva-
mente, o convite é para refletir 
os significados das músicas, 
já que dois dos integrantes, 
Juliana Rodrigues e Abner Paul, 
farão uma audição comentada, 
um “faixa a faixa” especial.

A live funcionará da seguinte 
maneira: todas as nove músicas 
(‘Origem’, ‘Camarim, figuri-
no e cenário’, ‘Afro BA’, ‘Sol’, 
Mataram mais uma de nós’, 
Como fosse a cura’, ‘Quatro 
por meia dúzia’, ‘Pro João’ e 
‘Entre as estrelas e o chão’) 
serão tocadas, com pílulas da 
minissérie documental ‘Sobre 
Vive’ entre elas. E a cada com-
posição entram os comentários, 

Projeto instrumental

reflexões e conversas.
“O encontro não pode ser 

ao vivo, então a ideia é que 
seja virtual, com todo mundo 
que puder estar, para ouvirmos 
juntos, em um momento de 
apreciação musical e também 
de abrir esse espaço para 
conversar com o público”, 
explicou Juliana, que é pianista 
e líder do grupo.

Para Abner, que é baterista 
e também toca kalimba em 
‘Sol’, a expectativa “é muito 
grande”. “Vai ser a primeira 

vez que vou ouvir o disco 
depois que lançou. Vamos 
comentar como foi o processo 
de criação e gravação, e mais 
legal ainda será saber de quem 
estiver junto o que vão achar”, 
comentou.

Segundo o artista, mesmo 
que haja diferentes opiniões, 
isso é positivo. “Às vezes temos 
nossa impressão e as pessoas 
chegam completamente dife-
rentes. Ou não. Isso vai ser 
legal saber. O ‘Vive’ tem muito 
significado para a gente”.

A live ocorre amanhã, às 18 horas, no canal do YouTube

Divulgação

Operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus atende doze bairros

Doze bairros da cidade 
às margens e adjacências da 
avenida Prefeito Francisco 
Ribeiro Nogueira serão aten-
didos amanhã pelas operações 
Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. 
Os bairros atendidos serão: 
Jardim Paraíso, Jardim Nathalie, 
Residencial Rubi, Residencial 
Ana Paula, Vila da Prata, Con-
junto São Sebastião, Parque 
Morumbi, Cidade Jardim, 
Jardim Primavera, Conjunto 
Residencial Thaisa, Conjunto 
Nova Bertioga e Vila Moraes. 

Os moradores desses dois 
locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que 
não tenham mais serventia na 
frente de suas casas na noite 
de hoje ou antes das 7 horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo de 
todo o ano, sempre aos sábados. 
O objetivo é recolher objetos 
e móveis não mais utilizados 
pelas pessoas e dar a eles a des-
tinação correta, beneficiando o 
munícipe que eventualmente 
tenha dificuldades para fazer 

Amanhã

o descarte. A operação aten-
de os bairros conforme um 
cronograma, que fica sempre 
disponível para consulta no 
portal da Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional pres-
tado pela Prefeitura para o 
descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção da 
proliferação do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, zika e chi-
kungunya. O descarte de lixo 
e materiais recicláveis impacta 

diretamente nesse controle 
e os pneus guardados nas 
residências podem ser alvo 
de criadouro do mosquito. 

 Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira, do 
modelo Bobcat, auxilia na 
coleta. Após os serviços nas 
ruas, o material é enviado para 
a destinação final, em aterro 
legalizado. No caso dos pneus, 
eles seguem primeiramente 
para o Ecoponto do Jardim 
Armênia e depois recebem a 
destinação correta.

Objetivo é recolher objetos e móveis não utilizados
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18 mil moradores de Mogi se 
recuperaram do coronavírus

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 28.073 pessoas se contaminaram, 1.139 delas morreram

PANDEMIA

Mais de 18 mil mogianos 
já se recuperaram do coro-
navírus (Covid-19). Desde 
o começo da pandemia, em 
março de 2020, 28.073 
moradores foram contami-
nados e 1.139 morreram, da 
diferença entre infectados 
e recuperados, cerca de 
29% são casos ativos, isto 
é, potenciais transmissores 
da doença. Nos hospitais 
do município a ocupação 
de leitos segue controlada. 
Nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) públicas 
a taxa de internação era 
de 63,5% e na Enfermaria 
58,6%.

A atualização diária do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
sobre o avanço da pandemia 
em Mogi apontou 18.726 
recuperados da Covid-19 
ontem. No Alto Tietê é o 
número mais elevado, pro-
porcionalmente refletindo o 

maior número de infecções 
registradas na região.

Da diferença entre con-
taminados e recuperados e 
falecidos, é possível estimar 
que 8.208 moradores estão 
com o vírus ativo. Apesar 
do alto número de infecta-
dos, a ocupação dos leitos 
exclusivos para pacientes 
com Covid-19 na cidade 
continua em queda.

Hospitais
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, nas 
quatro unidades de Saúde 
públicas de Mogi (Hos-
pital Municipal, Hospital 
de Campanha, Santa Casa 
e Luzia de Pinho Melo) o 
índice de ocupação é um 
dos mais baixos da região.

Na UTI, dos 118 leitos 
instalados 75 estão ocupa-
dos e na Enfermaria os 179 
leitos operam com ocupação 
de 105 vagas. É com base 
nas taxas de ocupação dos 
leitos que o governo do 
Estado determina avanços 

ou recuos na estratégia de 
flexibilização econômica do 
Estado. No entanto, ainda 
que sobrem vagas, oito em 
cada dez intubados com 
Covid-19 no Brasil em 2020 
morreram, segundo levan-
tamento da BBC News.

G5
Nas demais cidades que 

compõe o G5 – cinco mu-
nicípios mais populosos do 
Alto Tietê – os índices de 
ocupação dos leitos foram 
variados. Itaquaquecetuba, 
por exemplo, está com o 

Hospital Santa Marcelina 
quase no limite.

Ontem a unidade operava 
com 20 leitos de UTI em 
90% de ocupação e 22 de 
Enfermaria também com 
90% de uso. A Prefeitura não 
respondeu sobre a ocupação 

de leitos do hospital de cam-
panha, que até anteontem 
era de 90% dos 20 leitos 
de Enfermaria.

Em Suzano, as taxas de 
ocupação da UTI e Enfer-
maria foram de 35% (7 de 
20 vagas) e 22,8% (13 de 57 
vagas), respectivamente. No 
Hospital Auxiliar, os 20 leitos 
de Enfermaria trabalham com 
ocupação de 63%.

No Hospital Regional Dou-
tor Osíris Florindo Coelho, 
em Ferraz de Vasconcelos, 
os 26 leitos de UTI operam 
com 80% de ocupação e os 
26 de Enfermaria com 69%. 
Por fim, em Poá, as alas de 
saúde destinadas aos trata-
mento da Covid estavam 
completamente desocupados. 
São 22 leitos de Enfermaria 
e dois de Emergência.

Em relação às mortes, a 
região confirmou ontem 
26 óbitos e chegou a 3.878 
falecimentos desde o início 
da pandemia, em março do 
ano passado

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Apesar dos 18 mil recuperados da doença, 8.208 ainda mantêm o vírus ativo

Mogi News/Arquivo
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Em três dias, 764 pessoas com
comorbidades foram vacinadas

Imunização para novo grupo prioritário começou na terça-feira passada e continua pelas próximas semanas

COVID-19

Mogi das Cruzes já va-
cinou 764 moradores com 
comorbidades contra o co-
ronavírus (Covid-19). A 
aplicação da primeira dose 
no grupo que entrou para 
a lista de prioridades come-
çou na terça-feira e deverá 
continuar pelas próximas 
semanas. Segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
29 pessoas com deficiência 
permanente que têm entre 
55 e 59 anos também foram 
imunizados nesta nova etapa 
da campanha.

Além do novo público, a 
Prefeitura também dá se-
guimento na vacinação dos 
outros grupos. “Entre os dias 
6 e 12 de maio, 9.033 novas 
primeiras doses contra a 
Covid-19 foram aplicadas, 
conforme dados do Vacivida 
(passando de 67.179 no dia 
6 para 76.212 no dia 12). 
Neste acréscimo estão idosos, 
remanescentes de profissio-
nais de Educação e da Saúde 

e, principalmente, pessoas 
com deficiência permanente 
e severa e portadores de 
comorbidades”, destacou 
o Executivo.

Para receber a dose, a 
pessoa precisa ter mais de 18 
anos e entregar, no momento 
da vacinação, uma carta 
ou declaração médica com 
diagnóstico que comprove 
sua condição de acordo com 
os critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde. Também 
é obrigatória a apresentação 
de documento pessoal com 
foto, CPF e comprovante de 
residência.

Dentro do G5 – conjun-
to das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê 

– a campanha de imuniza-
ção também acompanha as 

novas determinações. Suzano 
detalhou que 58 pessoas 
com Síndrome de Down, 41 
transplantadas, 71 que fazem 
hemodiálise e 29 que têm o 
vírus HIV receberam a pri-
meira dose da vacina Oxford/

AstraZeneca na quarta-feira. 
Ontem, ocorreu a imuniza-
ção de indivíduos de 55 a 
59 anos com comorbidades.

“Para este público foram 
enviadas 5,4 mil doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca. 

O balanço sobre a quantidade 
de pessoas imunizadas deste 
grupo prioritário aponta que 
1.424 doses foram aplicadas”, 
declarou a Prefeitura.

Em Poá, foram vacinados 
pelo menos 79 pessoas dos 

novos grupos prioritários. 
De acordo com a Prefeitura 
foram imunizados pessoas 
com Síndrome de Down 
(31), gestantes portadoras de 
comorbidades (4), puérperas 
com comorbidades (12), 
motoristas e cobradores de 
transporte público (21 pela 
chamada xepa), pessoas 
com benefício de prestação 
continuada de 55 a 59 (4) e 
pessoas com HIV (7).

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos, dos novos grupos 
incluídos para a vacinação 
contra a Covid-19 nesta 
semana, a cidade já vacinou 
1.232 pessoas, o que equivale 
a pelo menos 39% do grupo 
total. Na próxima semana, o 
grupo a ser imunizado é de 
3.477 pessoas.

Itaquaquecetuba foi a única 
cidade do G5 que se declarou 
sem condições de responder 
os questionamentos por não 
ter realizado um balanço da 
vacinação.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Vacinação abrange pessoas com deficiência e portadores de Síndrome de Down
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Mogi abre cadastro para lista 
de encaixe para vacinação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes disponibilizou ontem 
no site oficial, um recurso 
digital que permite ao mo-
giano interessado entrar para 
uma lista de encaixe para 
vacinação da Covid-19. O 
objetivo é justamente evitar 
eventuais desperdícios de 
doses. 

Inicialmente poderão ser 
atendidos com eventuais 

“sobras” de vacina, pessoas 
com 60 anos ou mais que 
ainda não tomaram a dose. 
Num próximo momento, 
novos grupos poderão ser 
contemplados de acordo 
com normativas do governo 
Federal e Estadual.

O cadastro deverá ser feito 
no sistema com interesse 
na unidade mais próxima 
da residência do paciente 
porque, sendo acionado, ele 
terá uma média de 15 a 20 
minutos para comparecer. O 
interessado deve preencher 
um cadastro no https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/

A lista de encaixe não é 

Fila de espera

uma garantia de atendimento 
para a vacinação. E o cadastro 
na lista de encaixe também 
não anula a necessidade do 
paciente realizar o agen-
damento quando abrirem 

vagas para o seu grupo de 
imunização.

No início da vacinação 
contra a Covid-19, Mogi das 
Cruzes recebeu lotes unidoses 
da Coronavac/Butantan, ou 
seja, não houve qualquer 
problema com sobras. Na 
sequência, a logística adotada 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde e o sistema de 
agendamento online têm 
garantido a otimização do 
uso das doses.

Receberão eventuais sobras pessoas com 60 anos

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Objetivo é 
justamente 
evitar eventuais 
desperdícios de 
doses

Artesp adianta que vai 
apresentar ‘boas notícias’

 A Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) realiza na manhã 
de hoje uma reunião com 
representantes da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes. Segundo 
o órgão, o encontro trará 

“boas notícias para a região”.
A reunião foi confirmada 

na noite de ontem junto 
aos veículos de imprensa 
do Alto Tietê. Segundo a 
assessoria de imprensa do 
órgão, “a reunião visa trazer 
boas notícias para a região”, 
sem explicitar mais detalhes 
sobre a pauta.

A expectativa da comuni-
dade é de que um dos temas 
que poderá ser tratado entre 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e os representantes 
do governo estadual é a 
questão envolvendo o pe-
dágio no km 45 da rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

O tema da instalação do 
pedágio voltou às discus-
sões tanto na Câmara de 

Reunião marcada para hoje

Vereadores quanto na Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
no final de março deste ano, 
quando a agência reguladora 
chegou a encaminhar um 
pedido à Prefeitura de Mogi 
das Cruzes de medição de 
tráfego e de melhorias na 
via, que foi negado pelo 
Executivo municipal. O 
pedido foi visto como uma 
tentativa de iniciar o projeto 
de implantação da praça de 
cobrança na rodovia, que é de 

responsabilidade municipal.
Anteontem, o prefeito Caio 

Cunha (Pode) se reuniu com 
um grupo de vereadores para 
debater e articular ações 
para impedir o processo 
de instalação no município. 
Nesta semana, a Casa de 
Leis também protocolou um 
projeto de Resolução para a 
criação de uma frente par-
lamentar para a articulação 
contra a instalação do posto 
de cobrança.

André Diniz

Expectativa é que novidade seja sobre o pedágio

Emanuel Aquilera 

Cidades do Alto 
Tietê estão com 
boa cobertura na 
imunização de nova 
classe preferencial
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Anvisa aprova uso emergencial de novo tratamento para pacientes com Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na tarde de ontem o uso de dois medicamentos, 
os anticorpos monoclonais banlanivimabe e etesevimabe, para o tratamento de pacientes do coronavírus no 
país. Produzidos pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda., os anticorpos associados são indicados para adultos e 
pacientes pediátricos, acima dos 12 anos e com mais de 40 quilos, com infecção comprovada em laboratório e 
que estejam no grupo de alto risco para a doença (comorbidades, idade avançada, obesidade etc.) (E.C.)

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido sancionou lei que 
dispõe sobre o afastamento 
de empregadas grávidas 
de atividades presenciais 
durante a pandemia do 
coronavírus. 

A sanção da lei a Lei 
14.151 foi publicada no 
Diário Oficial da União 
(DOU) ontem.

 O projeto prevê que em-
pregadas gestantes devem 
permanecer afastadas das 
atividades presenciais, “sem 
prejuízo de sua remuneração”..

 O texto determina ainda 
que a empregada afastada 
ficará à disposição para 

Bolsonaro sanciona lei 
para trabalho remoto

Durante a pandemia

“exercer as atividades em 
seu domicílio, por meio 
de teletrabalho, trabalho 
remoto ou outra forma de 
trabalho a distância”. (E.C.)

Pfizer não recebeu 
resposta, diz Murillo

Em depoimento à CPI da Covid, o gerente-geral disse que o governo não 
rejeitou tampouco aceitou a oferta que tinha uma validade de 15 dias

PROPOSTA DE VACINA

Em depoimento à CPI da 
Covid, o gerente-geral da Pfizer 
para a América Latina, Carlos 
Murillo, afirmou ontem que 
a Pfizer não recebeu reposta 
sobre a proposta de venda de 
vacinas contra a Covid-19 feita 
ao governo brasileiro em agosto 
do ano passado. “O governo 
não rejeitou tampouco aceitou 
a oferta”, disse ele, lembrando 
que a oferta realizada em 26 
de agosto tinha uma validade 
de 15 dias.

“Não teve resposta positi-
va nem negativa”, afirmou 
Murillo. Ele lembrou ainda 
que o CEO da Pfizer, Albert 
Bourla, enviou em setembro 
do ano passado uma carta 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), em que falava 
da proposta feita ao Brasil. A 
carta foi apresentada à CPI 
ontem pelo ex-secretário de 
Comunicação Social da Pre-
sidência Fábio Wajngarten. 

“Em 12 de setembro manda-
mos comunicação ao Brasil 
para se chegar a acordo de 
propostas”, disse.

Além de Bolsonaro, o CEO 

da Pfizer endereçou a carta ao 
vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, ao então 
ministro da Casa Civil (hoje 
Defesa), Walter Braga Netto, ao 
ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello, ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
ao embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Nestor Foster.

O gerente Carlos Murillo 

listou, durante seu depoimento 
à CPI, a linha do tempo de 
seus contatos com o governo 
brasileiro para as tratativas em 
relação à compra de vacinas 
pelo Brasil. De acordo com 
Murillo, as primeiras reuniões 
com os governos dos países 
do mundo começaram no 
mês de maio e junho do ano 
passado.

Segundo o gerente, a far-
macêutica fez três ofertas 
ao Ministério da Saúde, nos 
dias 14, 18, e 26 de agosto 
do ano passado, sendo que a 
última oferta, de 26 de agosto, 
tinha o prazo de 15 dias para 
receber uma resposta, e que, 
passado esse prazo, o governo 
nem aceitou, nem rejeitou a 
proposta.

Murillo lembrou que o CEO da Pfizer enviou uma carta ao presidente Bolsonaro

Reprodução/Senado

Estadão Conteúdo

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de-
verá ser aplicado só em 
janeiro do ano que vem. A 
informação foi repassada 
pelo presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), 
Danilo Dupas, ao Conselho 
Nacional da Educação (CNE).

Segundo a presidente do 
CNE, Maria Helena Guima-
rães de Castro, Danilo Dupas 
disse haver problemas no 
orçamento para a realização 
da prova. 

Além disso, uma versão 
apenas com uma amostra 
de estudantes do Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) será feita em 
novembro. O Inep não havia 
confirmado ainda se realizaria 
o exame este ano, o que le-
vou a críticas de educadores. 
A prova é importante para 

Enem deverá ser aplicado
em janeiro de 2022

Educação

manter a série histórica de 
avaliações no país e para 
diagnosticar os déficits por 
causa do tempo de escolas 
fechadas na pandemia. É a 
partir do Saeb que é feito o 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Uma portaria ontem com 
as metas do Inep não incluía 
a aplicação do Enem, o que 
levantou dúvidas sobre a 
realização do exame este ano.

O Inep, órgão ligado ao 
MEC, é o responsável pela 
aplicação da prova. Dupas 
assumiu a presidência do 
Inep este ano, logo após 
a realização da edição de 
2020 do teste.

A prova relativa a 2020 
foi adiada em função da 
pandemia e realizada só 
em janeiro de 2021, com 
abstenção recorde de es-
tudantes. (E.C.)

CNE informou haver problemas no orçamento

Texto garante que não haverá prejuízo na remuneração

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Divulgação

Lei dispõe sobre 
o afastamento 
de grávidas 
das atividades 
presenciais
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Para chegar à semi, Palmeiras
se inspira na Libertadores

Alviverde tem aproveitamento de 100% no torneio continental e quer levar essa performance hoje para o campo 

PAULISTÃO

O Palmeiras saiu da con-
dição de virtual eliminado 
no Campeonato Paulista, 
conseguiu a classificação ao 
mata-mata, afastou a pressão 
que outrora incomodou 
o técnico Abel Ferreira e 
agora chega embalado por 
uma sequência importante 
de vitórias para enfrentar o 
Red Bull Bragantino hoje, 
às 19h30, pelas quartas de 
final da competição.

O jogo será no Nabi Abi 
Chedid, em Bragança Paulista, 
uma vez que o Bragantino 
terminou a fase inicial do 
Paulistão na liderança do 
Grupo C, com 23 pontos, 
dois a mais que o Palmeiras. 
Embora o time do interior 
tenha feito melhor campa-
nha, do outro lado há um 
adversário em boa fase e 
com mais jogadores capazes 
de decidir uma partida. Em 
caso de empate no tempo 
normal, a definição da vaga 
vai para os pênaltis.

O Palmeiras também entra 
em campo hoje para manter o 
bom retrospecto no mata-mata 
do Estadual. O time alviverde 
passou das quartas de final 
nas últimas sete edições. A 
última vez em que não foi 
às semifinais foi em 2013, 
quando foi eliminado pelo 
Santos nos pênaltis.

A equipe alviverde conseguiu 
a vaga ao mata-mata mesmo 
jogando toda a primeira fase 

apenas com reservas - em 
alguns momentos até com 
o time C, formado por jo-
vens recém-promovidos ao 
grupo profissional. Resta 
saber se Abel Ferreira e sua 
comissão técnica vão mudar 
o planejamento para o duelo 

decisivo e escalar titulares, 
ou parte deles.

Tudo indica que sim, le-
vando em conta o caráter de 
decisão do jogo e também o 
fato de que o Palmeiras está 
em situação extremamente 
confortável na Libertadores, 

pois já assegurou vaga ante-
cipada às oitavas do torneio 
continental, lidera seu grupo 
com folga e é a única equipe 
com 100% de aproveitamento 
da competição, vencendo 
seus quatro jogos, três deles 
fora de casa.

Dessa maneira, a tendência 
é de que o técnico português 
decida lançar mão de alguns 
de seus titulares, como o 
goleiro Weverton, o zagueiro 
Gustavo Gómez e o atacante 
Rony, três dos principais 
atletas do elenco.

No meio, os jovens Da-
nilo e Patrick de Paula (este 
suspenso na Libertadores), 
devem começar a partida, 
bem como Gustavo Scarpa, 
que não é titular, mas é um 
dos que mais atuou nesta 
temporada e cresceu de pro-
dução em 2021, com gols 
e assistências importantes 
Na última vitória diante da 
Ponte Preta, o meia marcou 
um gol e deu dois passes 
para Willian e Wesley irem 
às redes e completarem o 
placar de 3 a 0.

Não há pistas sobre as peças 
que Abel vai utilizar, mas o 
esquema com três zagueiros 
deve ser mantido, uma vez 
que tem sido usado, além 
da Libertadores, também 
no Estadual.

Estadão Conteúdo

Após boas apresentações, Gustavo Scarpa deve ser mantido na equipe principal

Divulgação/Palmeiras

Fora das quartas de final 
do Campeonato Paulista, o 
Santos foca todas as atenções 
para o duro confronto com o 
The Strongest, na altitude de 
La Paz, na Bolívia. Apesar de 
o adversário ser o lanterna do 
grupo na Copa Libertadores, 
atuar 3.640 metros acima do 
mar deixa Fernando Diniz 
revoltado. Contando com os 
retornos de Alison e Marinho, 
o treinador acha “desumano” 
jogar nessas condições.

O Santos soma seis pontos 
e está em segundo no grupo 
atrás somente do Barcelona, 
do Equador. Sabe, contudo, 
que pode perder a posição 
na zona de classificação com 
um tropeço, por isso a irri-
tação de Diniz com o palco 
do duelo.

“É desumano. A altitude 
é o maior adversário, não 
tem como fazer trabalho 
adequado, podemos no má-
ximo minimizar”, afirmou, 
já pensando no confronto 
com os bolivianos, goleados 
na Vila Belmiro. “Jamais po-
deríamos jogar lá, caberia a 

Jogar na altitude é 
desumano, diz Diniz

Santos

autoridade do futebol mudar 
essa situação”, cobrou.

Apesar da bronca, o técnico 
sabe que não há como modi-
ficar a decisão da Conmebol e 
promete um time se impondo 
no estádio Hernando Siles. 

“A tendência é que seja um 
time que se imponha com 
a posse de bola e ajustando 
defensivamente”, adiantou.

Depois de estrear usando 
meninos na vitória por 1 a 0 
sobre o Boca Juniors, Diniz 
conta com os retornos de Alison 
e Marinho para ter um time 
mais “cascudo” na decisão em 
La Paz. Quer retornar com a 
vaga encaminhada às oitavas 
de final, mas não pressiona 
seus atletas em reta final de 
recuperação de contusões 
musculares.

“Eles têm possibilidade 
de jogar, mas eu não forço”, 
enfatizou. “Os jogadores é 
que se colocam à disposição. 
Se puder contar com eles, 
temos um ganho importante. 
Mas se não jogarem, tenho 
certeza que quem entrar vai 
suprir bem”, finalizou. (E.C.)

O São Paulo encara “vá-
rios adversários” na partida 
de hoje, às 21h30, pelas 
quartas de final do Campeo-
nato Paulista, no Morumbi. 
Dentro de campo, o rival é a 
Ferroviária, dona da quarta 
melhor campanha na classi-
ficação geral. O time tricolor 
também enfrenta a pressão 
do favoritismo, pois fez a 
melhor campanha da fase de 
grupos e joga no Morumbi. 
Além disso, o elenco joga 
com o peso emocional de um 
jejum de 16 anos sem título 
paulista. A última conquista 
foi a Copa Sul-Americana 
em 2012.

Por ter feito a melhor 
campanha, o São Paulo tem 
como única vantagem o fato 
de fazer o jogo - único - em 
casa. Se a partida terminar 
empatada, a definição do 
semifinalista é nos pênaltis. 
A Ferroviária não perdeu nos 
últimos cinco jogos.

Se passar pela Ferroviária, o 
São Paulo enfrentará o Mirassol 
na semifinal, possivelmente 
no domingo, outra vez em 
casa. Os enfrentamentos são 
definidos pelas campanhas 

São Paulo encara peso do favoritismo
Contra a Ferroviária

O motivo de tanta pressão 
é o fato de que o último título 
estadual foi conquistado há 16 
anos. A única vez que o São 
Paulo ficou tanto tempo sem 
conquistar um título foi de 
1957 a 1970, período em que 
foi construído o Morumbi e 
o clube injetou todas as suas 
economias na obra. O plano 
de escalar força máxima, no 
entanto, foi frustrado pelas 
dificuldades impostas pela 
maratona de jogos. Crespo 
não deverá contar com Daniel 
Alves, Luciano e Eder. (E.C.)

em Montevidéu, diante do 
Rentistas, pela Copa Liber-
tadores. Isso significa que o 
time titular está descansado, 
o que aumenta o peso do 
favoritismo.

Na entrevista após o jogo 
do Uruguai, Crespo foi ques-
tionado sobre uma eventual 
intervenção de diretores em 
seu trabalho. E mostrou certo 
desconforto. “A situação é 
muito clara no São Paulo. A 
diretoria se dedica a escolher 
os treinadores, o treinador a 
escolher os jogadores, e os 
jogadores de jogar”, disse.

desde a primeira fase. O time 
do Morumbi manterá a maior 
pontuação; o Mirassol terá 
o pior desempenho entre os 
semifinalistas. O Corinthians 
já está classificado.

A obsessão são-paulina 
pelo torneio estadual, que 
já foi chamado de “Copa do 
Mundo” pela diretoria que 
tomou posse em janeiro, 
orientou o planejamento 
do técnico Hernán Crespo 
nesta semana. Com o aval 
dos diretores, o argentino 
poupou dez dos 11 titulares 
no empate de quarta-feira, 

Crespo negou interferência da diretoria em seu trabalho

Rubens Chiri/saopaulofc.net

SÃO PAULO
Tiago Volpi, 
Arboleda, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinicius, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Reinaldo; 
Gabriel Sara e 
Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

FERROVIÁRIA  
Saulo; 
David Samuel, 
Gustavo Medina, 
Alexandre e 
Igor;
Yuri, 
Anderson e 
Fellipe Mateus; 
Hygor, 
Julio Vitor e 
Rogério. 
Técnico: 
Elano.

SÃO PAULO  
FERROVIÁRIA 

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

RED BULL 
Cleiton; 
Aderlan,
Léo Ortiz, 
Fabrício Bruno e 
Edimar; 
Ricardo Ryller, 
Lucas Evangelista e 
Claudinho; 
Artur, 
Pedrinho (Ligger) 
e Ytalo. 
Técnico: 
Maurício Barbieri.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Gustavo Gómez, 
Luan e 
Danilo Barbosa; 
Mayke, 
Danilo, 
Patrick de Paula, 
Gustavo Scarpa 
e Viña; 
Wesley e 
Willian. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

RED BULL   
PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Raphael Claus
HORÁRIO - 19h30
LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mosca deixa Pata presa no banheiro. Marian e Mosca fogem. Carol e Carmen 

discutem na diretoria. Carmen pergunta se os meninos assinaram o documento. 

Binho mostra o documento amassado e diz que não irão assinar nada, mas 

sim defender Carol até o fi m. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. Bete reclama das fotos de Sol. Heideguer 

e Lobão repreendem Luiz e Diego. Duca se encontra com Nat. Jade fi ca 

abalada com a hostilidade de Cobra. Wallace sugere que Jeff use a academia 

de Gael para voltar a fazer as aulas de dança.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Julia entrega o desenho para Ana, que se emociona. Alice fala com orgulho 

sobre as fotos de Renato e Suzana se impressiona. Julia pede para Ana deitar 

em sua cama. Lucio convida Ana para visitar a ONG. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. Luna confessa a Ermelinda 

que está nervosa para o jantar na casa de Téo. Helena diz a Úrsula que 

só permitirá que ela volte a trabalhar no Empório se interromper o uso de 

remédios. Renatinha chantageia Alexia/Josimara. 

GLOBO, 21H00

Império
Elivaldo discute com Tuane e a juíza os repreende. Juliane deixa o presídio 
arrasada. Du encontra João Lucas na frente do prédio de Maria Ísis. Merival 
faz a defesa de Elivaldo. Orville decide conversar com Juliane, que se prepara 
para deixar o marido e a casa com o fi lho. 

RECORD, 21H

Gênesis
Deus diz a Abraão que todo homem deverá ser circuncidado. Sarai sente as 

palavras de Agar. Deus diz a Abraão que Sarai se chamará Sara. O Senhor 

avisa que ela dará um fi lho a Abraão. Em Sodoma, Ló e Ayla demonstram 

frieza um com o outro. 

 A felicidade não 
se procura. Ela não 
tem residência, muito 
menos tem corpo, 
rosto, cheiro. Ser feliz 
é aceitar o que você 
é juntamente com 
o que você tem e 
com o que a vida lhe 
oferece. Nessa hora de 
aceitação, a felicidade, 
aquela alegria maior, 
estará viva em você.

Só assim você 
seguirá o trilho do 
bem-estar. É que 
ser feliz dá muito 

MOMENTO
especial

Felicidade é aceitação

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: IRENEU RENZI E JOSÉ ANTONIO CUCO 
PEREIRA

Hoje é o seu dia! Aproveite para curtir tudo de bom que 
a vida tem. Passe este dia com as pessoas que te querem 
bem e viva com intensidade toda a alegria desta data. 
Parabéns! 

 Queira o bem, faça o bem, o resto 
vem!”

 cultura@jornaldat.com.br

trabalho, é necessário 
você se esforçar 
muito na única tarefa 
necessária para 
conseguir ser feliz: 
contentamento.



Sexta-feira, 14 de maio de 2021 11portalnews.com.br



Sexta-feira, 14 de maio de 202112 portalnews.com.br


