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A confusão
do pedágio

Governo do Estado publica 
edital para concessão de 
rodovias no Litoral Sul

Artesp tenta explicar a divisão 
em duas praças de cobrança: 
Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga

Prefeitura de Mogi protesta 
com veemência e declara 
‘guerra’ contra novas medidas

CÂNCER

Quadro clínico 
do prefeito 
de São Paulo, 
Bruno Covas, é 
irreversível. p7

Assistência Social

Prefeitura de Mogi distribui
mais de 350 kits alimentares
O Mogi Contra Fome, programa que visa atender
cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade,
iniciou a entrega dos produtos. Cidades, página 5

Público reduzido

Alvorada começa hoje com 
devotos por agendamento
Pandemia do coronavírus também alterou o formato 
da realização de uma das principais atrações da Festa 
do Divino Espírito Santo de Mogi. Cidades, página 6

Cidades, páginas 3 e 4
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‘CHACINA’
Durante o pequeno expediente da ses-
são da Câmara de Mogi, nesta sema-
na, um debate ocorreu entre os verea-
dores Policial Maurino (Pode), Inês Paz 
(Psol) e Iduigues Martins (PT). Inês, ao 
ser a primeira a falar, criticou a ação da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro na ope-
ração policial que teve 28 mortos na 
favela do Jacarezinho, na capital flu-
minense, sendo um policial e 27 mo-
radores da comunidade, ao que a ve-
readora mogiana chamou de “chacina”. 

‘DEMAGOGIA’
Na sequência, Maurino buscou rebater 
os argumentos da colega parlamen-
tar, afirmando que a operação foi um 
sucesso ao neutralizar os criminosos, 
apreender armas e desarticular o cri-
me organizado. “Precisamos acabar 
com a demagogia de acusar a polícia 
e ser um país sério”, afirmou.

APAZIGUADOR
O vereador Iduigues Martins (PT) men-
cionou estudos sobre a violência no 
enfrentamento à criminalidade dos 
últimos 11 anos e afirmou: “O Brasil 
é o país onde a polícia mais mata e 
mais morre no mundo. Se essas mor-
tes resolvessem, já estaríamos viven-

do no paraíso”.

RIO ITAIM
Uma equipe técnica do Departamen-
to de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 
realiza uma análise para a limpeza 
e desassoreamento do rio Itaim, em 
Biritiba Mirim. A ação é fruto da reu-
nião realizada  nesta semana entre o 
deputado estadual Marcos Damasio 
(PL), a vereadora Luciléia do Valdivi-
no (PL) e o superintendente do DAEE, 
Francisco Loducca.

RÁPIDO AFASTAMENTO
O secretário de Saúde de Mogi das 
Cruzes, Zeno Morrone, deixará o car-
go, mas continuará trabalhando volun-
tariamente pela Prefeitura. Morrone, 
nomeado secretário em Mogi há pou-
co mais de duas semanas, deverá ser 
exonerado para dar continuidade ao 
seu processo de aposentadoria. Mé-
dico legista do Instituto Médico Legal 
(IML) de Mogi, o secretário já entrou no 
Executivo prestes a se aposentar, mas 
para resolver o processo legalmente 
precisará se afastar para cumprir com 
a burocracia do Estado.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

No limite da razão

A 
temperatura entre o Estado e 
o Alto Tietê promete subir nos 
próximos dias com o anúncio de 
ontem da Agência de Transportes 

do Estado de São Paulo (Artesp) informan-
do que, não só um pedágio será instalado, 
como serão duas praças de cobrança. Isso  
indica que, além de ser realmente imple-
mentado, as tarifas estarão em locais di-
ferentes do sistema de rodovias que leva 
ao litoral paulista.

As praças estarão no km 95 da Mogi-
-Bertioga (SP-98) e, na Mogi-Dutra (SP-88), 
em local que ainda será definido, mas que 
deve ocorrer perto do km 40. O anúncio 
da instalação das praças foi um balde de 
água fria para políticos e moradores da 
região, principalmente os que vivem em 
Mogi das Cruzes, fazem uso das vias para 
chegar ao trabalho e que, muitas vezes, é 
na capital paulista.

O governo do Estado, por meio da Ar-
tesp, tratou de minimizar a situação e in-
formou que, em contrapartida, serão rea-
lizados investimentos, como a construção 
de passarelas, rodovias mais tecnológicas e 

melhor qualidade do asfalto. Ora, mas não é 
só isso que interessa para quem mora aqui.

Mogi das Cruzes, além de Arujá e Santa 
Isabel, não vão passar de um mero corre-
dor para paulistanos e outros moradores da 
Grande São Paulo que pretendem acessar 
as praias do litoral norte, como São Sebas-
tião e Caraguatatuba, além das praias do 
litoral sul, como Bertioga, Santos e Gua-
rujá. O retorno mesmo, em dinheiro, virá 
somente com o repasse do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
que as concessionárias repassam aos mu-
nicípios por cortar seu território, ou seja, 
é muito pouco para a quantia de dinheiro 
que os mogianos e demais moradores da 
região vão desembolsar para trafegar em 
um via que já tem um traçado regular e 
com poucos acidentes.

A Prefeitura de Mogi explicou ontem 
mesmo que vai tentar barrar, nem que 
seja na Justiça, essa cobrança, mas pre-
cisa agir no campo político também para 
tentar influenciar o governo do Estado a 
não instalar a cobrança. A batalha está só 
começando e já saímos em desvantagem.

Do ponto de vista psi-
cológico e até fisiológico, a 
palavra é comunicação, mas 
também a transmissão do po-
der. Com a palavra se pode 
influenciar outros mesmo a 
distância. Mesmo sabendo 
fazer discurso com êxito é 
preciso despejar no momento 
da fala ou do discurso, amor 
e força de convicção.

Falar em público pode ser 
uma arte, mas é preciso antes 
pensar, pois os pensamentos 
e o falar estão unidos. Pensar, 
sentir e falar são três verbos 
que estão unificados. Utilizar 
gestos que se unem às pala-
vras e sentimentos exige co-
nhecimentos. Há pessoas que 
já nascem com talento e são 
falantes naturalmente, mas 
outras necessitam de apren-
dizados e treinos para obter 
autodomínio para discursar, 

Oratória e o poder das palavras

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

falar e convencer outras.
As palavras devem ser utili-

zadas com sabedoria e tornar 
o auditório, sala ou grupo de 
ouvintes despertos, atentos e 
interessados na fala ou expo-
sição de determinado tema. 
Como controlar a tremedeira, 
o medo de se expor e ficar 
com o rosto vermelho? Eis aí 
o controle que deve apren-
der para obter sucesso e con-
vencer o público que estiver 
ouvindo a um discurso, uma 
colocação ou pergunta. O 
interessado em falar em pú-
blico deve desenvolver boa 
memória, excelente cultura 
geral e estudar os grandes 
oradores do passado.

As biografias de Demóstenes 
(Grécia), Júlio Cesar e Mar-
co Antônio (Império Roma-
no) e outros de tempos mais 
modernos, como Jânio Qua-

dros, ex-presidente do Brasil, 
Rui Barbosa e muitos outros 
políticos. É preciso aprender 
que se expor discursos fala-
ciosos e não realistas, trará 
decepção ao público. Então, 
distinguir quando o orador é 
demagogo e quando é verda-
deiro é também uma astúcia 
do ouvinte.

Outra questão é saber ler 
em público. Não se pode ler 
com os olhos “enterrados na 
folha de papel”. É importante 
olhar para as frases no papel 
e levantar os olhos e fixar na 
plateia, pois, caso contrário, 
não captará a atenção do pú-
blico. Os discursos verdadei-
ros convencem, mas depen-
de do orador. É o poder das 
palavras. Tenha astúcia.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Estado anuncia pedágios e
Prefeitura declara ‘guerra’

Município promete judicializar licitação e rejeita praças na Mogi-Dutra e na Mogi-Bertioga

IMPASSE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou na tarde 
de ontem que pretende agir 
na esfera jurídica para im-
pedir a realização do edital 
de licitação de concessão 
do chamado Lote Litoral 
Paulista, que engloba as 
rodovias Mogi-Dutra (SP-
88) e Mogi-Bertioga (SP-98).

O anúncio do programa 
de licitação foi feito pelo 
diretor-geral da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp), Milton Persoli, 
em entrevista coletiva online 
aos meios de comunicação 
do Alto Tietê. O pacote de 
privatizações inclui as duas 
estradas de responsabilidade 
do município e trechos pau-
listas da estrada Rio-Santos 
(SP-55), em um investimento 
total de quase R$ 3 bilhões.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
que se colocou contra a ins-
talação da praça de pedágio 
na Mogi-Dutra, afirmou 
que a Artesp mostrou-se 
despreparada ao informar 
o processo de licitação sem 
indicar adequadamente os 
locais de instalação dos 
postos de cobrança. “É um 
desrespeito não só com os 
jornalistas participantes, mas 

com nossa cidade, com nossa 
população”, disse.

O prefeito de Mogi tam-
bém informou que pretende 
revogar decretos e convênios 
assinados pela administra-
ção municipal em gestões 
anteriores para a realização 
do projeto de instalação do 
pedágio. Segundo Persoli, tais 
convênios foram os disposi-
tivos legais que permitiram 
o início do processo.

“Estamos estudando a pos-
sibilidade de judicializar 

este edital, justamente pois 
ele inclui alterações em ele-
mentos municipais em uma 
concorrência estadual. Vou 
continuar lutando visceral-
mente contra este retrocesso 
para nossa cidade. Repito: 
não vai ter pedágio em Mogi”, 
exclamou Cunha em suas 
redes sociais.

O anúncio do governo do 
Estado acontece 48 horas 
depois de uma manifestação 
pública dos poderes Execu-
tivo e Legislativo contra a 

instalação da praça na SP-88, 
atribuindo a ela impactos 
nos custos de logística e no 
trânsito de pessoas e cargas 
entre Mogi e as cidades do 
Alto Tietê, bem como entre 
bairros mogianos na região 
norte e o centro da cidade.

Melhorias prometidas
O anúncio do diretor-geral 

Persoli foi feito na manhã 
de ontem, quando afirmou 
que o edital permitirá a 
valorização da região. “A 

Textos: André Diniz

Rodovia Mogi-Dutra passou por obras de duplicação, concluídas há dois meses

Mariana Acioli/Arquivo

O anúncio da Artesp pro-
mete cinco novas praças de 
pedágio para o pacote Litoral 
Sul, com mais de 220 qui-
lômetros de extensão. Elas 
seriam instaladas em Pedro 
Toledo, Itanhaém, Bertioga 
(trecho litorâneo e trecho de 
serra) e em Mogi das Cruzes.

O edital de licitação inter-
nacional 02/2021 contem-
pla as rodovias Mogi-Dutra, 
Mogi-Bertioga, partes do 
trecho paulista da rodovia 
Rio-Santos, bem como dois 
acessos à mesma rodovia.

A licitação inclui o viário 
municipal da Rota do Sol, em 
Mogi, com trechos urbanos 
que passarão por adequações 
para receber o tráfego de 
veículos. No pacote de vias 
urbanas estão a estrada do 
Evangelho Pleno, a rua David 
Bobrow e as avenidas Valen-
tina Mello Freire Borenstein, 
Henrique Perez e Dr. Álvaro 
de Campos Carneiro.

Segundo o edital do Estado, 
a previsão de investimento 
é de R$ 2,907 bilhões pelos 
próximos 30 anos, sendo 
cerca de metade deste valor 
a ser investido nos primeiros 
cinco anos do contrato. A 
promessa é de que, além 
da recuperação do asfalto 
no trecho e a duplicação e 
alargamento de pista nos 
trechos de planalto, sejam 
instaladas 34 passarelas para 
travessia de pedestres, siste-
mas de monitoramento por 
câmeras, suporte ao usuário e 
internet por Wi-Fi no trecho.

Perguntado sobre o valor 
e o início das cobranças dos 
motoristas, o diretor da Artesp, 
Milton Persoli, informou que 
o valor ainda será definido 
na licitação e que terá início 
apenas a partir do segundo 
ano de vigência do contrato, 
mas que será estabelecido um 
desconto aos motoristas do 
município que serão usuários 
frequentes, podendo chegar 
a mais de 50%.

A previsão da agência é de 
que o contrato venha a ser 
homologado até o final do 
ano, e as obras de melhoria 
tenham início em 2022.

Pacote Litoral 

Sul abrange 

mais de 220 km 

e Rota do Sol

Durante a entrevista coleti-
va, o diretor-geral da Artesp, 
Milton Persoli, alegou que o 
processo de privatização das 
vias permitirá a requalificação 
das estradas com a instalação 
de novas passarelas, sistemas 
de monitoramento e outras 
melhorias.

Dentre as benfeitorias pla-
nejadas para o sistema viário, 
estão a instalação de 34 novas 
passarelas para pedestres, 
além de 35,6 quilômetros de 
ciclovias e a construção de 
mais de 108 quilômetros de 
vias marginais, com o intuito 
de desafogar o trânsito local, 
agilizar a viagem dos moto-
ristas e evitar a possibilidade 
de novos pedágios.

Durante as audiências 
públicas realizadas em 2019, 
chegou-se a cogitar a construção 
de sete “travessias, viadutos 
ou pontes” no trecho urbano 
de Mogi, como nas avenidas 

Artesp promete conjunto de
melhorias como contrapartida

Japão e na Henrique Perez, 
com uma ligação da avenida 
com a rua Santa Dionizia, 
no Jardim Universo.

Sobre o início da cobrança, 
a agência reguladora prometeu 
que ela só seria efetivada no 
segundo ano após a assinatura 
do contrato, já com parte 
das melhorias implantadas.

Também foi prometida a 
instalação do Desconto de 
Usuário Frequente (DUF), que 
poderia abater em mais de 
50% para usuários frequen-
tes cadastrados no sistema 
de cobrança da empresa 
concessionária. Essa medi-
da beneficiaria motoristas 
que moram nas margens 
da rodovia e precisam se 
deslocar diariamente. “Po-
demos dispor de sistemas de 
monitoramento por câmeras, 
sistemas meteorológicos e 
internet gratuita por Wi-Fi”, 
afirmou Persoli.

Persoli diz que haverá 
descontos nos pedágios

Divulgação/Artesp

intenção do governo do 
Estado é levar melhorias 
para as rodovias, dar mais 
benefícios aos usuários com 
novas tecnologias, e a vinda 
do pedágio traz um gosto 
amargo, mas que implicará 
numa melhoria na qualidade 
de vida a médio e longo 
prazo, como na qualidade 
do asfalto e segurança da 
via”, afirmou.

O anúncio originalmente 
contemplava apenas a instala-
ção de uma praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Bertioga, 
no entanto, ao longo do 
dia, a Artesp esclareceu que 
serão duas praças: uma no 
km 95 da Mogi-Bertioga e a 
outra dividida no km 40,7 da 
Mogi-Dutra, sentido interior, 
e no km 41,6, sentido capital.

Em quase 50 anos, rodovias 
representam desenvolvimento

As rodovias Mogi-Dutra e 
Mogi-Bertioga representam 
quase cinco décadas de inves-
timentos e desenvolvimento 
para Mogi das Cruzes e para 
as regiões do Litoral Sul e 
do Alto Tietê.

A ligação entre o municí-
pio e a rodovia Presidente 
Dutra (BR-116) foi idealizada 
durante a década de 1960, 
como uma rota do município 
a uma das principais rodovias 
da época, que liga São Paulo 
ao Rio de Janeiro. A obra foi 
concluída em maio de 1972, 
na gestão do ex-prefeito 
Waldemar Costa Filho.

A rodovia vicinal, que mais 
tarde seria também ligada à 
rodovia dos Trabalhadores, 
atual rodovia Ayrton Senna 
(SP-70), passaria a contar 
com um fluxo maior de 
veículos. A duplicação da 

via seria concluída apenas 
em 2005, durante a gestão 
do ex-prefeito Junji Abe.

Já a rodovia Mogi-Bertioga 
teve sua idealização na década 
de 1970, sendo concluída 
em 1982, coincidentemen-
te na segunda gestão do 

ex-prefeito Waldemar Cos-
ta Filho. A nova rota, que 
surgiu como alternativa às 
rodovias dos Tamoios e do 
sistema Anchieta-Imigrantes, 
auxiliou no desenvolvimento 
de Bertioga, que alcançou 
sua emancipação em 1991. 

Rodovia Mogi-Bertioga foi inaugurada em 1982

Cunha garante que não 
terá pedágio em Mogi

Mogi News/Arquivo

Mogi News/Arquivo
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Saúde detalha lista de comorbidades para vacinação
A Secretaria Municipal de 

Saúde preparou um roteiro 
detalhado das comorbidades 
incluídas no Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19 
do Ministério da Saúde como 
prioritárias para a imunização. 
Nesta semana, a vacinação 
do grupo foi incluída para 
pessoas de 50 a 59 anos, mas 
a população ainda tem muitas 
dúvidas sobre as exigências 
e documentos necessários 
para comprovação.

Para receber a dose, é 

Covid-19

obrigatório entregar, no mo-
mento da vacinação, relatório 
ou declaração médica com 
diagnóstico que comprove 
a condição de acordo com 
os critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde, além 
da receita da medicação de 
uso contínuo que utiliza ou 
exame comprobatório, depen-
dendo da patologia. Também 
é obrigatória apresentação 
de documento pessoal com 
foto, CPF e comprovante de 
residência em Mogi.

As exigências para cada 

comorbidade precisa ser 
consultada antes do agenda-
mento, evitando transtornos 
ou divergências. Os portadores 
de Diabetes Mellitus (tipo 1 
e 2), por exemplo, podem 
apresentar receita médica 
com data dos últimos três 
anos. Quem tem doença 
pulmonar crônica e grave 
precisa apresentar relatório ou 
exame de qualquer data. Já 
os portadores de hipertensão 
arterial resistente precisam 
entregar relatório médico 
ou receita comprovando 

uso de pelo menos três 
medicamentos de grupos 
distintos.

“São exigências baseadas 
nas normativas técnicas dos 
órgãos estadual e federal 
que precisamos cumprir 
rigorosamente no municí-
pio”, explicou a chefe da 
Vigilância Epidemiológica da 
Pasta, Lilian Peres Mendes, 
ressaltando que o sistema 
do Vacivida exige uma série 
de comprovações de dados. 
Mais informações podem ser 
obtidas no site da Prefeitura 

www.mogidascruzes.sp.gov.br

Novo lote
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
recebeu ontem um novo 
lote com 31.150 doses de 
CoronaVac. As vacinas  contra 
a Covid-19 são destinadas à 
aplicação de segunda dose 
para idosos de 64 anos e para 
primeira dose de gestantes e 
puérperas com comorbidades.

As novas doses de Coro-
naVac chegam à região em 

meio às notícias da falta de 
insumos para a produção 
do imunizante. No caso 
do grupo de gestantes com 
comorbidades, a vacina 
substitui as doses de Astra-
Zeneca que foram recebidas 
na semana passada, porém 
tiveram sua aplicação neste 
grupo suspensa pelo Minis-
tério da Saúde, atendendo 
recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), após a morte 
de uma gestante que havia 
tomado o imunizante.

Movimento Pedágio Não quer 
realizar a ‘maior carreata’

Grupo vê pressa da Artesp em definir licitação por força de lei que mudaria forma de cobrança do uso de rodovias

MOBILIZAÇÃO

O presidente do grupo 
Pedágio Não, Paulo Bocuzzi, 
concedeu entrevista ao grupo 
MogiNews/DAT comentando 
a decisão do governo do 
Estado em iniciar o processo 
de privatização do chamado 
Lote Litoral Paulista, que 
inclui as rodovias Mogi-Dutra 
(SP-88) e Mogi-Bertioga 
(SP-98).

Na visão de Bocuzzi, a 
ação do governo estadual 
é adiantar o processo para 
evitar que seja enquadra-
do em um novo modelo 
de cobrança de utilização 
de rodovias, que está em 
tramitação no Congresso 
Nacional em Brasília e que 
irá abolir o atual modelo 
de praças de pedágio. O 

Primeiros atos ocorreram há quase dois anos, antes da pandemia, o que permitiu boa participação popular

projeto de lei 886/2021, que 
estabelece que seja aplicado 
um sistema de identificação 
automática dos usuários, já 
foi aprovado no início de 
maio, e aguarda a sanção 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

“Ao que tudo indica, a 
agência reguladora deu uma 
acelerada no processo licita-
tório em função desta nova 
lei federal que está sendo 
discutida no Congresso, que 
estabelecerá que o pedágio 
será cobrado por trecho com 
o uso de sensores. Então, 
eles aceleraram os trâmites, 
chamaram a imprensa e, no 
fim das contas, colocaram os 
pés pelas mãos: não souberam 
informar de maneira adequada 
e transparente no primeiro 
momento, onde descobrimos 

ao longo do dia que haverá 
praças tanto na Mogi-Dutra 
quanto na Mogi-Bertioga”, 
afirmou Bocuzzi.

O presidente da organização 
que luta contra a instalação 
do pedágio lembrou que as 
articulações da comunidade 
contra a praça de cobrança 
de tráfego já remontam mais 
de dois anos, com recuos 
por parte da Artesp diante 
das articulações da socie-
dade civil. “Tivemos várias 
reuniões com a Artesp, com 
a Secretaria de Transportes 
e conversamos com o vice-

-governador. Agora, as coisas 
deram uma ‘descambada’ 
lamentável”, concluiu.

Protesto 
O grupo marcou para 

a manhã de hoje um ato 

simbólico no Monumento 
ao Bandeirante, conhecido 
como Homem de Lata, si-
tuado na entrada da cidade 
pela rodovia Mogi-Dutra. Os 
organizadores pretendem 
realizar uma breve instalação 
com balões e faixas falando 
da decisão do governo, de-
dicada apenas aos veículos 
que trafegarão no horário.

O presidente do Pedágio 
Não afirmou que não houve 
convocação para este ato, 
com o objetivo de não rea-
lizar aglomerações devido à 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), mas que 
planeja novos atos no futuro. 

“Estamos organizando uma 
carreata, que será a maior 
que a cidade de Mogi das 
Cruzes já viu, para mostrar 
nosso descontentamento”, 

André Diniz

Mariana Acioli/Arquivo

As ações da sociedade 
civil organizada e do poder 
público contra a instala-
ção da praça de pedágio 
na Mogi-Dutra ocorrem 
há quase dois anos, quan-
do os primeiros atos do 
grupo foram registrados 
em dezembro de 2019.

Na ocasião, a Associação 
de Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Mogi 
das Cruzes (AEAMC), a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o Sindicato Rural e mo-
radores do condomínio 
Aruã organizaram três 
atos de conscientização 
contra a instalação do 
pedágio, incluindo uma 
carreata pelo centro da 
cidade.

Em março de 2020, a 
Artesp chegou a declarar 
que as ações para a ins-
talação da praça estavam 
suspensas, mas o grupo 
notou outras manobras 
em direção ao início da 
cobrança. Em abril, lideran-
ças comunitárias aumen-
taram a pressão contra o 
governo, buscando apoio 
junto aos representantes 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e 
na Câmara Federal.

Em setembro, o mo-
vimento Pedágio Não 
voltou a realizar protes-
tos e carreatas na cidade, 

Grupo iniciou protestos 

em dezembro de 2019

alertando a comunidade 
da iminência de uma ação 
do governo estadual. Em 
outubro, representantes 
do movimento foram re-
cebidos pelo então prefeito 
Marcus Melo (PSDB), que 
declarou-se contrário ao 
pedágio na Mogi-Dutra.

Na Câmara de Mogi, 
chegou-se a ensaiar a tra-
mitação de um projeto de 
lei exigindo a apresentação 
de um Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV) para 
a implantação da praça de 
pedágio. O documento 
seguiu em tramitação até 
o final de 2020, mas não 
teve prosseguimento. A 
Câmara informou em feve-
reiro deste ano que o atual 
presidente do Legislativo, 
vereador Otto Rezende 
(PSD), encaminharia um 
ofício ao Executivo para 
que viesse a se manifestar.

Nas últimas semanas, 
além de reuniões com o 
movimento Pedágio Não, 
tanto a Câmara quanto 
a Prefeitura colocaram-

-se abertamente contra 
a vinda do pedágio. Na 
última quarta-feira, Cunha 
e um grupo de vereadores 
se reuniram na sede do 
Legislativo para debater 
estratégias de mobilização 
política e comunitária contra 
a iniciativa do governo do 
Estado. (A.D.)
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Ouvidoria ganha aplicativo 
mais rápido e moderno

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está aprimorando 
os canais de atendimento 
remoto de solicitações de 
serviços públicos e ouvido-
rias. Para isso, realizou a 
migração do sistema anterior 
para uma nova solução de 
informática, o aplicativo 
Fala Mogi. Mais rápida e 
moderna, a nova plataforma 
recebeu todas as demandas 
que já estavam registradas. 

Para os cidadãos que já 
possuem cadastro no Fala 
Mogi, as demandas apa-
recerão automaticamente. 
Para aqueles que ainda 
não possuem, basta fazer o 
cadastro para que estejam 
disponíveis.

As solicitações são as 
demandas de cidadãos que 
pedem a execução de ser-
viços públicos presentes 
na Carta de Serviços. Já as 
ouvidorias são as demandas 
de reclamações, elogios, 
denúncias e sugestões. É 
por meio deste canal que 
os cidadãos auxiliam a 

Prefeitura

Administração Municipal 
na correção de falhas e na 
manutenção e ampliação de 

boas práticas nos serviços 
públicos.

As solicitações e ouvido-
rias via internet já podem 
ser realizadas por meio do 
Portal do Cidadão http://
servicossmar.mogidascruzes.
sp.gov.br/portalcidadao/#!/
login. 

Nos próximos dias, as 
pessoas também poderão 
baixar o aplicativo Fala 
Mogi nas lojas Google Play 
e Apple Store.

Canal auxilia nas boas práticas dos serviços públicos

Divulgação

Distrito será atendido hoje 
pelo mutirão de limpeza

Jundiapeba e a Vila Nova 
Jundiapeba serão atendidas 
hoje pelo mutirão de limpeza 
pública, executado pelas 
equipes da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos. 
Serão aproximadamente 80 
funcionários, empenhados 
em trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada 
e retirada de entulho. 

As equipes vão atuar em 
um amplo perímetro, defi-
nido a partir de demandas 
registradas e também em 
vias e espaços públicos 
dos dois locais de uma 
maneira geral.

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo 
de manter os bairros da 
cidade em boas condições. 
A iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, que se 
dedicam ao atendimento 
de demandas diversas re-
gistradas pela população e 
também a novas ações de 
combate à disseminação 

Jundiapeba

do coronavírus, como a 
pulverização de espaços 
públicos. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada 
com o intuito de manter a 
cidade limpa e de prevenir 
a ocorrência de enchentes 
e alagamentos.

Na última semana, o 
mutirão de limpeza foi 
realizado nos bairros Jardim 
Santos Dumont I, II e III. 

Foram, ao todo, 21.350 
metros lineares atendidos 
com raspagem, mais 26.317 
metros quadrados limpos 
com roçada.

 Já as operações Cata-
-Tranqueira e Cata-Pneus 
estiveram nos bairros Mogi 
Moderno e na Vila Rei, 
sendo responsáveis pela 
remoção de 8,17 toneladas 
de materiais inservíveis, 
mais 23 pneus.

Serão realizados trabalhos de capinação e roçada

Divulgação/PMMC

Cidadãos que já 
possuem cadastro, 
as demandas 
aparecerão 
automaticamente

Prefeitura inicia entrega 
de alimentos para famílias

Uma leva de 350 kits alimentares e 60 cestas básicas foram distribuídas a pessoas selecionadas por cadastro

MOGI CONTRA FOME

O Mogi Contra Fome, uma 
ação integrada da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes que visa 
atender cidadãos e famílias 
mogianas em situação de 
vulnerabilidade social, deu 
início nesta semana à dis-
tribuição de cestas básicas, 
que foram recebidas em 
doação já pela força-tarefa 
do projeto. Uma leva de 
350 kits alimentares foi 
distribuída ontem a pessoas 
selecionadas a partir do 
cadastro. Também nesta 
semana, outras 60 cestas 
básicas foram entregues.

As entregas de ontem 
aconteceram na sede da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e também em uma institui-
ção parceira, no distrito de 
Braz Cubas. 

Todos os contemplados 
foram contatados por equipes 
da Prefeitura e a distribui-
ção aconteceu de forma 
cautelosa, em respeito às 
normas de distanciamento 
social e buscando evitar 
aglomerações.

As entregas ocorreram na Prefeitura e em uma instituição parceira em Braz Cubas

As equipes da Prefeitura 
seguem empenhadas no 
trabalho de triagem dos 
dados cadastrais, para a 
definição dos próximos 
grupos de pessoas a se-
rem atendidos, conforme 
os critérios de seleção e 
também a quantidade de 
alimentos disponível para 
entrega. Após o cadastro, as 
pessoas entram em uma lista 
classificatória, de acordo 
com os dados declarados 
e a ordem de atendimento 
é definida a partir dessa 
relação.

Os selecionados são sempre 
contatados pelas equipes 
da Prefeitura, com todas as 
informações e orientações 
referentes ao recebimento 
dos kits alimentares. Tam-
bém está sendo estruturada 
uma nova logística no que 
se refere à distribuição dos 
alimentos, que visa otimizar 
e facilitar esse processo.

O cadastro seguirá aberto 
até o dia 31 de maio. Para 
ser beneficiado, é essencial 

ser morador de Mogi das 
Cruzes e ter renda familiar 
de até três salários mínimos. 
Também é importante que 
apenas um membro por 
família se cadastre e que 

sejam fornecidas informa-
ções reais e atualizadas por 
parte dos cidadãos.

O projeto trabalha com 
outra vertente, que é o 
recebimento de doações, a 

serem destinadas às pessoas 
cadastradas. Os alimentos 
são a prioridade, porém 
outros itens também podem 
ser doados por qualquer 
pessoa física ou jurídica. 

A frente é comandada pelo 
Comitê Integrado de Apoio 
ao Mogiano (CIAM).

Quem puder e quiser 
contribuir para o projeto 
pode enviar um e-mail para 
o querodoar@pmmc.com.
br. O CIAM também tem 
um chamamento público 
aberto, por meio do qual as 
pessoas podem se inscrever 
para fazer doações. Veja o 
chamamento na íntegra 
(https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/comite-inte-
grado-de-apoio-ao-mogiano/
publicacoes). 

As equipes da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes estão 
igualmente empenhadas 
na otimização do processo 
de captação, a partir da 
elaboração de uma logística 
para o recebimento dos 
itens doados.

Quem tiver dificuldades 
com o cadastro que é feito 
de forma online pode entrar 
em contato por meio do 
telefone 156, da Ouvidoria 
Geral, na opção 8. 

Divulgação/PMMC



cidades Sábado, 15 de maio de 20216 portalnews.com.br

Patrulha Rural da GCM flagra 
suspeita de ocupação irregular

A Patrulha Rural da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Mogi 
das Cruzes evitou, anteontem 
uma suposta tentativa de in-
vasão em um terreno na rua 
Comendador Koeji Adachi, 
próximo do CEIM Helenice 
Massaro Duque, no Jardim 
Santos Dumont. A equipe 
foi deslocada ao local após 
denúncias feitas por moradores.

A GCM flagrou quatro ho-
mens atuando no terreno. Eles 
foram abordados e disseram ser 
contratados por um possível 
dono da área para cercar o 
imóvel e construir um barraco 
para guardar ferramentas. No 
entanto, eles não souberam 
informar o nome do proprie-
tário, nem um contato.

Os guardas municipais então 
determinaram a paralisação 
imediata dos serviços até 
que o proprietário do imóvel 
apresente a documentação do 
terreno e a autorização para a 
realização dos serviços. Após 
verificação sobre a documen-
tação dos quatro homens, eles 
foram liberados, uma vez 

Jardim Santos Dumont

que não foram encontradas 
pendências.

O local permanecerá sendo 
monitorado pela Patrulha Rural.

A Prefeitura vem desen-
volvendo ações para evitar a 
ocupação irregular em áreas de 
diversas regiões do município. 
O trabalho busca manter o 
ordenamento urbano de Mogi 
e evitar prejuízos à população.

Na segunda-feira passada, 
a Patrulha Rural flagrou um 
crime ambiental em uma área 
na estrada das Pedrinhas. Dois 

homens foram flagrados no 
local e foi verificado corte de 
árvores sem licença ou auto-
rização. Um dos suspeitos se 
apresentou como proprietário 
da área e indicou que o outro 
como seu funcionário. Ele 
disse que estava desmatando 
o local para a construção de 
uma casa.

A população pode colaborar 
por meio de denúncias, feitas 
pelo telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Equipe foi ao local após denúncias de moradores

Divulgação/PMMC

Alvorada do Divino começa 
hoje com série de mudanças

Esta é a primeira das nove alvoradas, um dos pontos altos da Festa do Divino, que partirá da Catedral de Sant’Ana

INICIA ÀS 5 HORAS

A pandemia do coronavírus 
(Covid-19) também alterou 
o formato da realização da 
Alvorada, um dos pontos 
altos da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes. A primeira, de uma 
série de nove alvoradas, será 
realizada hoje, a partir das 
5 horas, com uma série de 
mudanças, a começar pelo 
local onde ela ocorrerá: na 
Catedral de Sant´Ana, mas 
com a presença limitada de 
devotos. Ao invés de ter o 
percurso pelas ruas centrais, 
os fiéis vão fazer as orações 
sentados, seguindo todos os 
protocolos sanitários exigidos 
pelos órgãos competentes. 
Haverá, ainda, transmissão 
online por meio do Facebook 
(/FestadoDivinodeMogidas-
Cruzes) e YouTube (/Festado-
DivinodeMogidasCruzesSP) 
da Festa do Divino.

A Folia do Divino Espírito 
Santo, de Biritiba Ussú, es-
tará presente hoje. No ano 
passado, eles não puderam 
participar devido às restrições 

da época, mais rígidas do 
que as atuais. De qualquer 
forma, todos os cuidados 
continuam.

A Alvorada tem início, às 
5 horas, com a Oração da 
Manhã, que será feita no 
Império, instalado na praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, somente com a pre-
sença dos festeiros Mauro de 
Assis Margarido, o Maurinho, 
e Cícera Alecxandra de Oli-
veira Margarido, os capitães 
de mastro Maurimar Batalha 
e Roberta Fadoni Batalha e o 
bispo diocesano, dom Pedro 
Luiz Stringhini. De lá, eles 
seguem até a Catedral, onde 
os devotos irão aguardar.

Ao contrário do que manda 
a tradição, em que a alvorada 
tem a participação de 15 
lanterneiros, sendo sete de 
cada lado e um lanterneiro 
iluminando os caminhos, 
neste ano haverá mudanças.

“Haverá apenas sete lanter-
nas. E elas ficarão fixas, no 
altar da igreja, sendo três de 
cada lado e uma lanterna na 
frente, em que apenas um 
lanterneiro (componente 
da Alvorada) vai segurar a 

lanterna. Não terá entrada 
e saída de lanterna. Depois 
que terminar, elas vão fi-
car guardadas no Império”, 
explicou a coordenadora 
da Alvorada, Sylvia Nazar 
de Abreu.

As sete lanternas repre-
sentam um dos sete dons do 
Divino (Fortaleza, Ciência, 
Conselho, Sabedoria, Pieda-
de, Entendimento e Temor 
a Deus). 

Agendamento
Os devotos interessados 

em participar das alvoradas 
– elas prosseguem até o dia 
23 de maio -, devem fazer 
a inscrição pelo site www.
festadodivino.org para ga-
rantir a presença.

O agendamento se faz neces-
sário para evitar aglomeração, 
algo que não pode ocorrer 
por causa da pandemia. A 
organização da Festa do Divino 
seguirá rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e 
distanciamento social.

A Festa do Divino segue 
até o dia 23 de maio, sob o 
tema Divino Espírito Santo, 
Fortalecei-nos na caridade 
e Conduzi-nos à Santidade.

A programação está dis-
ponível no site (www.festa-
dodivino.org.br).

Alvorada começa às 5 horas, com a Oração da Manhã, que será feita no Império

Natália Amschinger

Haverá apenas 
sete lanternas. E 
elas ficarão fixas, 
no altar da igreja, 
sendo três de cada 
lado e uma lanterna 
na frente

21 mortes são confirmadas
O Alto Tietê fecha a semana 

com a inclusão de mais 19 
mortes causadas pelo corona-
vírus (Covid-19). As vítimas 
fatais foram registradas em 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano, informou 
na tarde de ontem o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 

Covid

(Condemat).
De acordo com a entidade, 

Itaquá foi a cidade que mais 
registrou óbitos por Covid, dez 
no total, por sua vez, Suzano 
destacou a ocorrência de seis 
falecimentos ocasionados pela 
doença. As demais cidades 
informaram uma morte cada.

Desde o começo da pan-
demia na região, em março 

do ano passado, são 3.897 
óbitos causados pela doença.

No Estado de São Paulo 
são 3.069.804 casos de Co-
vid-19, com 103.493 mortes 
confirmadas. Entre o total de 
casos, 2.734.740 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 316.469 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.897

Arujá
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SP entrega 1,1 milhão de doses da vacina ao PNI

O governo do Estado de São Paulo entregou ontem novo lote de 1,1 milhão de doses da CoronaVac para o Ministério 
da Saúde, totalizando a entrega de 47,212 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas à Pasta. 
Como havia informado o governador João Doria (PSDB), com esta entrega, o governo do Estado de São Paulo zera o 
estoque de insumos disponíveis no Instituto, e suspende completamente a produção da vacina contra a por falta de 
matéria-prima. (E.C.)

O senador Renan Ca-
lheiros, relator da CPI da 
Covid, reagiu à tentativa do 
governo federal, junto ao 
Supremo Tribunal Federal, 
de blindar o ex-ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, em 
depoimento ao colegiado. 
Em ofício enviado ontem 
à corte suprema, Renan 
afirmou que o general é 
‘peça fundamental’ na pres-
tação de informações sobre 
o ‘colapso do sistema de 
saúde’ e que a ausência 
de seu depoimento ou sua 
recusa em responder as 
perguntas dos parlamentares 
‘prejudicará sobremaneira’ 
os trabalhos da comissão. 

“Negar-se a responder à 

‘Equivale a esconder informações’, diz Renan
Habeas corpus de Pazuello

CPI equivale a esconder do 
povo brasileiro informações 
cruciais para compreender 
o momento histórico, res-
ponsabilizar quem tenha 
cometido irregularidade 
e evitar que se repitam os 
erros que levaram à morte 
de quase meio milhão de 
brasileiros inocentes, até 
agora”, frisou.

O documento foi en-
caminhado ao ministro 
Ricardo Lewandowski, 
relator de habeas corpus 
impetrado na corte pela 
Advocacia-Geral da União 
anteontem para garantir 
a Pazuello o direito ao 
silêncio e inclusive barrar 
qualquer possibilidade de 

Queiroga assina 
contrato com a Pfizer

Contrato prevê a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante 
contra a Covid-19; desse montante, 30 milhões chegariam até o fim deste ano

VACINA

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga assinou ontem o 
contrato que prevê a aquisição 
de mais 100 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19, 
Pfizer. Desse montante, 30 
milhões chegariam até o 
fim deste ano, somando-se 
às 100 milhões já previstas 
até setembro no âmbito 
do primeiro contrato. Ou 
seja, seriam 130 milhões de 
imunizantes da farmacêutica 
até acabar 2021.

Sobre a Pfizer, ponto central 
da CPI da Covid em curso 
no Senado, o ministro evitou 
tecer comentários relativos à 
suposta omissão do governo 
brasileiro durante a gestão do 
general Eduardo Pazuello na 
Saúde. “Não estou aqui para 
julgar ninguém. Sou minis-
tro da Saúde, não participei 
dessas negociações”, disse.

“Fui à CPI, prestei os esclare-
cimentos aos senadores, fiquei 
lá mais de 10 horas. Nosso 
dever como brasileiro é ficar 
à disposição das autoridades 
para prestar contribuições e 
fortalecer nossa democracia. 

Se julgarem conveniente que 
eu vá novamente, irei como 
fui da última vez, entrando 
pela porta da frente.”

A reconvocação de Queiroga 
é cogitada porque, segundo os 
senadores, ele não foi enfático 
ao falar sobre a cloroquina, 
medicamento ineficaz para o 
combate ao coronavírus que 
foi defendido pelo presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
durante a pandemia.

Chefe da farmacêutica 
americana Pfizer no Brasil à 
época das negociações para 
compra de vacinas contra a 
Covid-19, Carlos Murillo 
participou anteontem da 
CPI da Covid no Senado. 
Atualmente, ele é gerente-
-geral da empresa para a 

América Latina.
Em depoimento, Muril-

lo afirmou que o governo 
Bolsonaro ignorou por três 
meses negociações de vacina. 
Segundo ele, a empresa su-
geriu 100 milhões de doses a 
serem entregues em 2020 e 
2021, mas o governo federal 
só respondeu no dia 9 de 
novembro.

Ministro evitou comentários à suposta omissão do governo na gestão de Pazuello

Marcello Casal JrAgência Brasil

Estadão Conteúdo

Após um ano e meio lu-
tando contra um câncer, o 
prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB), teve uma 
piora em seu quadro geral 
e, segundo boletim médico, 
seu estado é irreversível. A 
nota divulgada pelo Hospital 
Sírio Libanês diz apenas que 
o tucano segue recebendo 
medicamentos analgésicos e 
sedativos. “O quadro clínico é 
considerado irreversível pela 
equipe médica.” O prefeito 
encontra-se sedado e cercado 
por familiares e amigos.

Covas está licenciado do 
cargo desde o dia 2, quando 
foi internado pela última 
vez. Logo no dia seguinte, 
durante a realização de um 
exame para descobrir a causa 
de uma anemia, os médicos 
identificaram um sangramento 
e o levaram para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
intubado.

Após melhora, o prefeito 
foi extubado e transferido 
para um quarto, onde che-
gou a receber visitas e postar 
mensagens de otimismo em 
suas redes sociais

O vice-prefeito, Ricardo 
Nunes (MDB), havia assumido 
por 30 dias inicialmente.

Nesta semana, Covas havia 
sinalizado disposição e postou 
fotos sorrindo ao lado do 
prefeito em exercício, Ricardo 
Nunes (MDB), do governador 
João Doria (PSDB), do presi-
dente da Câmara Municipal, 

Bruno Covas tem quadro 
clínico irreversível

Prefeito de São Paulo

Milton Leite (DEM) e do 
vice-governador, Rodrigo 
Garcia (PSDB).

De seu quarto no hospital, 
ele chegou a participar da 
articulação política.

Histórico
O prefeito descobriu que 

tinha câncer em outubro de 
2019, quando exames que 
vinham sendo realizados para 
investigar o surgimento de 
uma trombose apontaram 
a existência de três tumo-
res - um no fígado, um na 
cárdia (a transição entre o 
estômago e o esôfago) e 
outro nos gânglios linfáti-
cos. Os médicos atacaram 
a doença com imunoterapia 
e quimioterapia, e dois dos 
três tumores chegaram a 
desaparecer. O do fígado 
havia diminuído, mas ainda 
persiste.

Em fevereiro deste ano, 
os médicos identificaram 
um novo tumor no fígado, e 
ele retornou à quimioterapia. 
Entretanto, ao longo desta 
nova etapa do tratamento, 
a doença se mostrou mais 
agressiva, se espalhando para 
mais pontos do fígado e de 
seus ossos.

A partir de abril, novas 
complicações debilitaram 
ainda mais a saúde do prefeito 
que sempre se manteve muito 
otimista e determinado a en-
frentar a doença e permanecer 
com o tratamento. (E.C)

Senador reagiu à tentativa do 
governo federal junto ao STF 

Divulgação

prisão durante a fala do 
general aos senadores. O 
órgão alegou ‘justo receio 
da prática de ato ilegal’ 

durante a oitiva de Pazuel-
lo à CPI, marcada para a 
próxima quarta-feira.

O senador registrou ainda 
que apesar de o ex-ministro 
estar ‘receoso’ de que res-
pondendo às perguntas 
dos parlamentares ‘possa 
se autoincriminar’, todos 
seus direitos serão obser-
vados, entre eles o de não 
produzir prova contra si 
mesmo. Além disso, Renan 
apontou que a presença 
do advogado de Pazuello 
será assegurada, como 
ocorreu como o ministro 
Marcelo Queiroga e com o 
ex-secretário de Comuni-
cação da Presidência Fabio 
Wajngarten. (E.C.)
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Palmeiras bate o Bragantino 
e garante vaga na semifinal

Abel Ferreira surpreendeu na formação com três zagueiros, usou titulares no 2º tempo e chegou à vitória

PAULISTÃO

O Palmeiras está na semifi-
nal do Campeonato Paulista. 
Garantiu a classificação ontem, 
ao vencer o Bragantino por 
1 a 0, em Bragança Paulista. 
Novamente com uma esca-
lação formada basicamente 
por jogadores reservas, com 
a colocação de alguns titu-
lares na etapa final, o atual 
campeão estadual se impôs 
e venceu com méritos.

Abel Ferreira preparou 
algumas alternativas táticas 
interessantes. Mayke, por 
exemplo, atuou como um 
dos três zagueiros, mas 
muitas vezes marcava como 
um lateral. Lucas Lima foi 
posicionado como ala direito, 
mas basicamente com fun-
ções ofensivas e liberdade 
de movimentação. Maurício 
Barbieri também mostrou suas 
alternativas: três zagueiros, 
quatro jogadores no meio 
de campo e três no ataque.

Esse panorama tático fazia 
com que as chances de gol 
praticamente inexistissem. 

Atacante Rony entrou no segundo tempo e marcou o único gol da partida

A primeira aconteceu com 
19 minutos de partida, foi 
do Palmeiras, bastante peri-
gosa, e saiu na sequência de 
uma falta em que a defesa 
do Bragantino desviou a 
bola para escanteio. Na 
cobrança, a bola sobrou na 
segunda trave para Danilo, 
que bateu forte, mas acertou 
o travessão.

A resposta do Bragantino, 
nove minutos depois, foi na 

mesma moeda. Artur cobrou 
o escanteio aberto, fora da 
área, Claudinho acertou um 
belo voleio, mas a bola foi no 
travessão; no rebote, Edimar 
cabeceou torto, para fora.

A primeira jogada da etapa 

final, um cruzamento de 
Willian após cobrança de 
falta em que a zaga evitou 
quase em cima da linha a 
conclusão de Danilo, foi a 
mostra de que o Palmeiras 
buscaria ser mais incisivo. O 

Bragantino não encontrava 
maneiras de armar jogadas, 
tentava os passes longos e 
todos eram infrutíferos.

Posicionando-se de maneira 
bem adiantada em campo, o 
Palmeiras passou a dominar 

mais claramente. Ainda as-
sim tinha dificuldade de 
penetrar na área adversária 
e tentava as conclusões da 
entrada da área.

O Bragantino caiu muito 
de produção, passou a errar 
muitos passes. Abel, per-
cebendo o bom momento, 
deu novo gás ao ataque do 
Palmeiras, colocando os ti-
tulares Rony e Luiz Adriano. 
E foi a dupla, com ajuda 
de Scarpa, que colocou o 
alviverde na frente.

Em uma cobrança rápida 
de falta ainda no campo do 
Palmeiras, Luiz Adriano 
lançou Scarpa, que invadiu 
e acertou o travessão após a 
bola tocar no goleiro Cleiton; 
no rebote, Rony mergulhou 
e marcou de cabeça.

A partir desse momento, 
o Palmeiras não passou mais 
perigo, teve até uma boa chance 
de ampliar, mas conseguiu 
o resultado que precisava. 
De ruim, apenas a contusão 
muscular de Marcos Rocha, 
que deixou o campo antes 
do final da partida.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

O técnico Vagner Mancini 
terá dois dias de treinos para 
tentar elevar o moral do elenco 
do Corinthians, humilhado 
no Uruguai, após a derrota 
por 4 a 0 para o Peñarol, 
pela Copa Sul-Americana, 
para a disputa da semifinal 
do Campeonato Paulista, 
amanhã, na Neo Química 
Arena. O adversário será o 
arquirrival Palmeiras.

“Classifico como acidente 
de percurso (goleada para o 
Peñarol). Mas, para compro-
var isso, precisamos entrar 
domingo (amanhã) e mostrar 
que temos mais a dar. Mais 
organizado, equilibrado, en-
curtar espaços para confiarem 
em nós”, disse o treinador, 
em entrevista coletiva, ainda 
na capital uruguaia.

Mancini classificou a derrota 
como um ‘vexame’ e sabe 
que outro resultado que não 
uma vitória na semiifnal do 
Estadual poderá transformar 
o ambiente no Parque São 
Jorge insustentável tanto 
para ele como para alguns 

jogadores. “Concordo (vexame). 
É lamentável chegar numa 
situação dessas. Porém, com 
tudo o que rolou ao longo 
do ano, temos que levantar 
a cabeça. É triste, dói em 
todos, sabe que o torcedor 
está chateado e com razão, 
tínhamos esperanças na 
competição, de iniciar bem, 
mas empatamos em casa. 
Dentro de uma chave que 
só um passa, ficamos abaixo. 
Estamos tendo dificuldade 
de calendário, sem poder 
escalar a mesma equipe e 
isso também atrapalhou”, 
tentou explicar.

O treinador confia que po-
derá recuperar o entusiasmo 
do time para o jogo decisivo 
no Paulista. “Espero que não 
abale em nada. Espero que a 
derrota sirva para alavancar, 
não mostre os erros apresen-
tados diante do Peñarol e 
dispute semifinal importante 
de maneira diferente. Que-
remos um Corinthians ativo, 
que encurte os espaços, faça 
boa marcação”, disse. (E.C.)

Corinthians busca 
recuperar a confiança

Humilhado no Uruguai

BRAGANTINO 0 
PALMEIRAS 1

BRAGANTINO - Cleiton; Fabrício Bruno, 
Léo Ortiz e Ligger; Aderlan, Ramires 
(Ryller), Lucas Evangelista (Helinho) e 
Edimar (Luan Cândido); Claudinho, Artur e 
Ytalo (Gabriel Novaes).
Técnico: Maurício Barbieri.
PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo 
Gómez e Renan; Lucas Lima (Marcos 
Rocha, depois Luan), Danilo, Danilo 
Barbosa, Scarpa e Viña (Victor Luís); 
Wesley (Rony) e Willian (Luiz Adriano).
Técnico: Abel Ferreira.
GOL - Rony, aos 32 minutos do segundo 
tempo.
ÁRBITRO - Raphael Claus.
CARTÕES AMARELOS - Viña, Lucas 
Evangelista, Maurício Barbieri, Ligger, 
Abel Ferreira
LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid.

SÃO PAULO 4 
FERROVIÁRIA 2

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, 
Miranda e Léo; Luan (William), Liziero 
(Hernanes), Igor Vinicius, Reinaldo e 
Sara (Shaylon); Benitez e Pablo. Técnico: 
Hernán Crespo.
FERROVIÁRIA - Saulo; Diogo Mateus, 
Salustiano, Didi e Arthur Henrique (Igor 
Fernandes); Meritão (Guilherme Bala), 
Zanocelo e Renato Cajá (Yuri); Rogério 
(Hygor), Felipe Marques(Julio Vitor) e 
Bruno Mezenga. Técnico: Elano.
GOLS - Gabriel Sara, aos 29, Liziero, aos 
33, e Renato Cajá, aos 42 minutos do 
primeiro tempo. Igor Vinícius, aos 6, Pablo, 
aos 19, Bruno Mezenga, aos 37 minutos do 
segundo tempo.
ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.
CARTÕES AMARELOS - Miranda, Yuri, 
Guilherme Bala, Liziero.
CARTÃO VERMELHO - Yuri.
LOCAL - Morumbi, em São Paulo.

Priorizando a disputa do 
Campeonato Paulista em 
relação à Libertadores para 
tentar sair do incômodo 
jejum de títulos, o São Paulo 
confirmou ontem o seu am-
plo favoritismo e carimbou 
sua passagem às semifinais 
do Paulistão. No Morumbi, 
o time soube aproveitar as 
várias falhas defensivas da 
Ferroviária e venceu a partida 
por 4 a 2. Agora, no domingo, 
ainda sem horário definido, 
a equipe do técnico Hernán 
Crespo recebe o Mirassol, 
mais uma vez em casa e em 
jogo único.

O São Paulo foi soberano 
em campo. Aos 17, Igor 
Vinícius cruzou na área e 
Gabriel Sara cabeceou para 
defesa do goleiro da equipe 
do Interior. Quatro minutos 
depois, foi a vez do argentino 
Benítez mandar para o gol e 
mais uma vez Saulo apareceu 
para salvar a Ferroviária.

Em um dos únicos er-
ros da equipe no primeiro 
tempo, aos 25, foi a vez da 
Ferroviária quase abrir o 

São Paulo supera a Ferroviária
Mais Paulistão

sozinho dentro da área, só 
escorar para fazer o terceiro.

O treinador Crespo co-
meçou a mexer na equipe 
para poupar seus jogadores 
e o São Paulo desacelerou. A 
Ferroviária aproveitou para 
diminuir. Aos 37, Diogo 
Mateus deixou Bruno Me-
zenga na cara do gol e o 
artilheiro do Paulistão não 
desperdiçou - foi o 9º gol do 
atacante no torneio. (E.C.)

definir o confronto ainda 
na primeira etapa. Mais uma 
vez pela direita do ataque, de 
novo Igor Vinícius recebeu 
de Benítez e mandou rasteiro 
para a área. Gabriel Sara 
desviou e Liziero bateu firme 
de esquerda para anotar o 
segundo do Tricolor.

No segundo tempo, logo 
na primeira jogada de ataque, 
aos seis minutos, o São Paulo 
ampliou. Benítez dominou 
pela esquerda do ataque, 
cortou a marcação e cruzou 
rasteiro para Igor Vinícius, 

placar. Léo tentou recuar do 
meio para a defesa, Rogério 
apertou e a bola sobrou para 
Bruno Mezenga, que levou 
para a direita e bateu forte, 
mas para fora.

O susto fez o São Paulo 
partir para cima. Aos 28, 
Igor Vinícius recebeu de 
Benítez pela direita, cortou 
a marcação e cruzou para 
Gabriel Sara entrar sozinho 
e só escorar para abrir o 
placar no Morumbi.

Mas o São Paulo queria 
mais e partiu para tentar 

Benitez fez uma das melhores partidas pelo tricolor

Divulgação/São Paulo
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Uninter é a maior instituição 
de Ensino Superior EAD do país

Unidade oferece cursos com qualidade máxima no Ministério da Educação (MEC) e preços acessíveis

CENTRO UNIVERSITÁRIO

As restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19 não foram 
um impedimento na formação 
dos alunos da unidade de Ensino 
a Distância (EAD) do Centro 
Universitário Internacional 
Uninter de Mogi das Cruzes. 
Enquanto universidades com 
cursos presenciais tiveram de 
se adaptar de improviso para 
dar continuidade às aulas, o 
ensino remoto da Uninter 
teve seguimento com supor-
te de plataformas digitais já 
consolidadas. 

Com cenário ainda arrisca-
do para o retorno presencial, 
a universidade oferece cur-
sos com qualidade máxima 
no Ministério da Educação 
(MEC), por preços acessíveis 
com enfoque na qualificação 
profissional.

“Nós não fomos surpreendidos 
pela pandemia do coronaví-
rus. Já estávamos preparados”, 

Uninter trabalha com processo seletivo bimestral e as inscrições estão abertas

revelou Rodrigo de Oliveira 
Fernandes, gerente da Uninter 
de Mogi, localizada na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
2.075, na Vila Nova Mogilar. 
“Não tivemos nenhum tipo 
de dificuldade e os alunos 
seguiram normalmente com 
os estudos. O ensino EAD da 
Uninter vem se consagrando 
e obtendo conceito máximo 
em vários cursos”, destacou.

Com foco no ensino remoto, 
os mais de cem cursos da 
Uninter estão disponíveis 
em plataforma digital desen-
volvida especialmente para 
garantir acesso dos alunos 
de qualquer lugar por celular, 
tablet ou computador. “Isso 
dá a vantagem do aluno poder 
estudar de casa ou qualquer 
outro lugar, no horário que 
tiver disponibilidade e sem 
a obrigação de se deslocar 
presencialmente para uma 
sala”, pontuou Rodrigues.

As restrições da pandemia 

ou dificuldades financeiras 
decorrentes da crise acabaram 
interrompendo a formação de 
muitos alunos. Ciente dessas 
dificuldades, a Uninter criou 
promoções para que nenhum 

aluno desista da sua preparação 
para o mercado de trabalho, cada 
vez mais exigente e competitivo.

“Profissionais qualificados 
com ensino superior ganham 
salários, em média, até 20% 

superiores. Hoje nossos alunos 
podem se qualificar para a 
vaga almejada ou promoção 
de carreira por preços aces-
síveis”, disse o coordenador, 
dando como exemplo os 

cursos de Licenciatura em 
Pedagogia (R$ 129,89), Ad-
ministração (R$ 172,91) e 
Gestão de Produção Industrial  
(R$ 179,16).

Com aulas gravadas nos 
estúdios da Uninter de Curitiba 
por professores com mestra-
do e doutorado, os cursos 
formam profissionais proa-
tivos e preparados para uso 
de tecnologias como meio 
de obter qualificações. “Um 
estudante EAD é um aluno 
atualizado que busca novas 
tecnologias, está sempre de 
olho nas redes e consumindo 
conteúdo digital. As empresas 
buscam justamente esse tipo 
de comportamento”, contou.

A Uninter também trabalha 
com processo seletivo bimestral 
e as inscrições estão abertas. 
Para os interessados, é possível 
obter mais informações por 
meio dos  telefones 4699-1838 
e 97137-3052.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel
Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas

Maria Cecília fi ca irritada com a faxina feita por Gilda, mãe de Tobias, na 

madrugada e surta. Gilda vai embora. Juca conversa com Marian e Mosca. 

O garoto leva os dois para passarem a noite em uma casa humilde. Clarita 

passa a noite na casa da Carol por ter brigado com os pais.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana e Rodrigo tentam disfarcar o desconforto. Laudelino teme que o plano 

de Ina para unir Aurelia e Wilson de errado. Vitoria repreende Miguel e Sofi a 

por descansarem no meio do treino. Ana confessa a Alice que se sente 

incomodada com a presenca de Rodrigo. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria de pedir perdão a uma pessoa. 

Bruno pede informações a Solange sobre dislexia. Hugo reclama com 

Micaela que Helena está muito misteriosa. Renzo comenta com Lúcia que 

está interessado em Alexia/Josimara. 

Império
José Alfredo explica a Maria Marta e aos fi lhos o golpe recebido pela empresa, 

mas se recusa a revelar o culpado pelo desfalque. A juíza pergunta a Victor 

com quem ele quer fi car. José Pedro pede demissão e decide conversar com 

José Alfredo. Victor emociona a juíza, que decide deixar a guarda provisória 

do menino com Elivaldo. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Viver é um ato de 
heroísmo! Todos os 
dias surgem novas 
batalhas, novas 
lutas que teremos 
de vencer. E para 
isso precisamos de 
muita força, muita 
esperança, muita 
ambição e querer!

É impossível superar 
desafios e eliminar os 
males deste mundo 
sem fé. Só ela, a 
fé, revela o melhor 
caminho e permite 
que a tentação da 

MOMENTO
especial

Viver com fé e força

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: WALTER DE SOUZA

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

 Nada como um dia após o outro para 
voltar a ser feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

desistir se dissolva na 
passagem do tempo.

Às vezes, quando 
do nada aparecem 
mil provas de fogo, 
precisamos levantar a 
cabeça e continuar. É 
preciso que os medos 
desvaneçam e a 
coragem surja mesmo 
que por um milagre.
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