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Grávidas serão vacinadas 
contra Covid nesta quinta 

e sexta-feira em Suzano
Imunização ocorre também no município para puérperas e pessoas com comorbidade

LEITOS COVID

  Ocupação nos hospitais do Alto Tietê segue alta. Cidades, página 4

A Secretaria Municipal de Saúde 
atualizou nesta segunda-feira (17/05) 
o cronograma de vacinação contra 
a Covid-19 em Suzano. Os atendi-
mentos devem ocorrer na próxima 
quinta e sexta-feira (20 e 21/05), 
das 8 às 17 horas, contemplando 
a primeira dose das grávidas, puér-
peras e pessoas acima de 50 anos 
com comorbidades. As mulheres 
que se encaixam neste grupo preci-
sam apresentar carteira do pré-natal, 
receita do medicamento atualizado 
com exame ou laudo do médico.  
Cidades, página 3

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Suzano, por meio 
do projeto Suzano Mais Emprego, 
ofertou na tarde de ontem um total 
de 101 oportunidades. Já em Mogi 
das Cruzes, a Prefeitura divulgou a 
quantidade de vagas ofertadas na 
tarde de ontem aos mogianos, que 
totalizaram em uma quantidade de 
256 ofertas. Cidades, página 5

Emprego

SUZANO 
OFERECE  
101 VAGAS

Coronavírus

Vias tarifadas

Em 72 horas 
região registra 
33 mortes

Articulação 
contra o 
pedágio ganha 
força na região

Cidades, página 6

Cidades, página 7

FUTEBOL

Paulistas jogam 

hoje pela 

Libertadores. p10
O atendimento nestes dias será descentralizado, ocorrendo em três pontos diferentes da cidade

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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Saúde

Suzano promove avaliação 
nutricional para 250 pessoas

Iniciativa pretende traçar um acompanhamento 
nutricional para os próximos 6 meses. Cidades, página 3
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A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou, ontem, o recapeamento de quatro 
vias localizadas no bairro Jardim Maria Cecília. As ruas Elza Truella Machado, 
Maria Carmelita de Lima, Waldemar de Barros de Oliveira e José Alberto de 
Moraes começaram a ser fresadas para receber o novo pavimento. A solicitação 
é um pedido antigo dos moradores devido à degradação do asfalto, causando 
problemas até mesmo para a circulação de ambulâncias no bairro. O valor 
investido é de R$ 191 mil
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RECUPERAÇÃO DE RUAS

 �Morte de prefeito

A Câmara Municipal de Ferraz de Vas-
concelos lamentou ontem a morte do 
prefeito licenciado de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB). O gestor tucano morreu 
vítima de um câncer no sistema diges-
tivo descoberto, em 2019, na manhã de 
domingo, no Hospital Sírio-Libanês, na 
capital paulista. O corpo de Bruno Co-
vas foi velado na Prefeitura e depois se-
guiu para Santos, sua terra natal, onde 
foi sepultado.

 �Consciência Negra

Autor da emenda impositiva no valor de 
R$ 40 mil ao orçamento vigente, o verea-
dor Claudio Ramos Moreira (PT) tratou 
sobre o assunto com a prefeita, Priscila 
Gambale (PSD), na quinta-feira passada. 
Na ocasião, ele estava acompanhado dos 
representantes da Casa de Cultura Raí-
zes, Juliana, Tato e Gleice. A verba desti-
na-se à realização da Semana da Cons-
ciência Negra, em novembro.

 �Estudos de outono

A Secretaria Municipal de Educação de 
Guararema iniciou, desde 3 de maio, os 
Estudos de Outono, uma formação em 

serviço, com objetivo central de manter 
uma cultura de estudos e desenvolvimen-
to contínuo dos profissionais da Educa-
ção. Cultura esta, que há muito vem sen-
do fortalecida pela constância na oferta 
de oportunidades de aperfeiçoamento e 
crescimento para os colaboradores que 
atuam direta ou indiretamente com as 
crianças da Rede Municipal de Ensino.

 �Resgate de coruja

A Guarda Ambiental de Itaquá resgatou, 
ontem, uma coruja. A equipe foi até a rua 
Tupi, no bairro Vila São Carlos, depois de 
receber a informação de que havia uma 
coruja ferida. O animal foi resgatado com 
a ajuda de uma rede e encaminhado para 
o Parque Ecológico do Tietê, onde pas-
sará por exames e, depois, já recupera-
do, solto na natureza.

 �Contra a fome

A Prefeitura de Suzano promoveu na úl-
tima semana um encontro virtual com 
empresários para impulsionar a campa-
nha “Suzano Contra a Fome”, que arre-
cada alimentos para famílias em situação 
de vulnerabilidade. Muitas empresas se 
comprometeram a fortalecer a luta contra 
a insegurança alimentar no município.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Hora de mostrar força

A 
Agência de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp) já definiu a 
implantação de dois pedágios em 
Mogi das Cruzes – um na Mogi-

-Dutra (SP-88) e outro na Mogi-Bertioga 
(SP-98) –, mas a guerra da cidade contra a 
medida não tem prazo para terminar.

A luta afeta diretamente Arujá, Mogi das 
Cruzes e Santa Isabel, mas, indiretamente, 
toda a região e até os que viajam de São Paulo 
para o litoral. O Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
promete dar mais força ao movimento con-
tra o pedágio nesta semana junto à Artesp e 
governo do Estado. Paralelamente, a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes promete entrar na 
Justiça contra o projeto. Já a sociedade civil, 
com apoio das autoridades locais, se movi-
menta há mais de um ano e promete realizar 
a maior carreata já realizada em Mogi contra 
o projeto. No fim de semana passado, dois 
atos foram realizados – um na entrada da ci-
dade e outro em frente à Casa do Queijo, no  
km 45 da Mogi-Dutra, onde um dos pedá-
gios poderá ser instalado.

Desde quando apresentou o projeto, a 

agência reguladora seguiu praticamente 
calada sobre o assunto. No final, deu de 
ombros para a reivindicação da região, ao 
anunciar não uma, mas duas praças de co-
branças em Mogi. 

Uma pergunta que fica no ar é em rela-
ção a qual autoridade teria assinado a per-
missão para as obras de contrapartida da 
Artesp pela construção do pedágio. Os ex-
-prefeitos Marco Bertaiolli (PSD) e Marcus 
Melo (PSDB) negaram a tal assinatura, assim 
como o atual e recém-chegado prefeito Caio 
Cunha (Podemos). Já a Artesp garante que 
tem essa assinatura.

Agora, a pressão aumenta sobre os políticos 
mais envolvidos com a causa. Caio Cunha, 
por exemplo, chegou a dizer, meses atrás 
que, se preciso for, deitará sobre o asfalto 
da Mogi-Dutra para impedir a implantação 
do pedágio. Bertaiolli garantiu que essa era 
uma ideia que “já nasceu morta”. Nada disso 
abalou a Artesp. O projeto está mais vivo do 
que nunca e já foi publicado no Diário Ofi-
cial. Caso a região consiga uma reviravolta 
será uma vitória histórica. No momento, a 
guerra parece vencida pela Artesp.

Desde o início de 2020 
que o foco da nossa atenção 
está voltado para a pande-
mia de Covid-19 que atinge 
o mundo inteiro e, particu-
larmente, o Brasil. Em nos-
so país esse vírus encontrou 
um ambiente bastante fér-
til, alimentado pelo intran-
sigente negacionismo que 
acomete uma parte da nossa 
sociedade.

As pessoas continuam mor-
rendo por diversas causas. Da-
dos da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen) indicam a 
Covid como a maior causa 
isolada de mortes no Brasil 
em 2021. Corresponde a 28% 
do total de óbitos no ano.

No entanto, outras enfer-
midades continuam fazendo 
vítimas. Segundo o governo 
federal, o Brasil registrou 

Para além da Covid

ARTIGO
Afonso Pola

aproximadamente 1 milhão 
de casos da dengue em 2020. 
Mais de 500 pessoas perde-
ram a vida no ano passado.

Diferentemente da fake 
news que circula nas redes 
sociais afirmando que o Brasil 
não registrou nenhum caso 
de dengue em 2021, só na 
capital de São Paulo em qua-
tro meses já tem mais casos 
do que todo o ano de 2020. 

Além do aumento do nú-
mero de casos de dengue, 
outro fato tem preocupa-
do a sociedade brasileira. 
O mosquito Aedes aegypti 
não é transmissor apenas da 
dengue.  Desde 2013 há re-
gistro de caso da chamada 
febre chikungunya também 
transmitida pelo mesmo vetor. 
Mesmo sendo menos grave 
que a dengue hemorrágica, 
essa febre causa grandes 

prejuízos à saúde pública 
e à produtividade.

Como podemos ver, por 
mais que a pandemia da Co-
vid-19 seja mais impactante 
e já tenha causado mais de 
436 mil mortes, não pode-
mos relaxar a guarda em re-
lação às outras enfermidades.

São muitos os motivos 
que contribuem para esse 
lamentável quadro. Desde 
o comportamento do cida-
dão comum que, por falta 
de informação ou de cons-
ciência, não contribui para 
a eliminação ou redução 
dos locais usados para a re-
produção do mosquito, até 
a omissão das autoridades 
que insistem em não plane-
jar ações permanentes para 
o enfrentamento da questão, 
são muitas as variáveis que 
conspiram para números 
tão constrangedores.

 afonsopola@uol.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Saúde promove avaliação 
nutricional a 250 famílias

A Secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com o 
Instituto Nacional de Tecno-
logia e Saúde (INTS), pro-
moveu no último sábado 
uma ação social voltada à 
avaliação nutricional das 
famílias vinculadas à Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Maria Inês Pinto Santos, no 
Jardim Revista. Ao todo, 250 
famílias participaram da 
atividade agendada, a fim de 
traçar um acompanhamento 
nutricional para os próximos 
seis meses.

De acordo com a diretora 
de Atenção à Saúde, Flávia 
Verdugo, o principal objetivo 
da ação é oferecer orienta-
ções precisas e promover a 
conscientização sobre os 
hábitos alimentares na família. 

“Nesta atividade especial, os 
adultos passaram pela avalia-
ção nutricional enquanto as 
crianças e jovens, menores 
de 18 anos, passaram pela 
avaliação antropométrica. 
Esse procedimento considera 
a análise do peso, da altura e 

Suzano

da circunferência abdominal, 
garantindo uma avaliação 
sobre o estado geral do in-
divíduo”, disse, “a missão 
é identificar e entender os 
hábitos alimentares dessas 
famílias, além de buscar 
saber o histórico clínico e os 
riscos, para assim traçar um 
acompanhamento que atenda 
às necessidades específicas 
de cada caso”, completou.

“Precisamos cada vez mais 
aproximar as famílias à nossa 

rede de saúde, trabalhando 
o fator prevenção. Sabemos 
que o cuidado com a saúde 
começa pela alimentação, isso 
desde a infância. Somente 
pelo diálogo e pelo acom-
panhamento profissional, 
contando também com toda 
a rede de apoio social, vamos 
combater e prevenir doenças 
crônicas, incluindo também 
a desnutrição e a obesidade”, 
apontou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

Ação ocorreu durante o final de semana passado

Paulo Pavione/Secop Suzano

Vacinação para as grávidas e 
puérperas inicia nesta quinta

Imunização para esse grupo contra a Covid-19 será feito com a CoronaVac; atendimento será descentralizado

SUZANO

A Secretaria Municipal de 
Saúde atualizou ontem o cro-
nograma de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) em 
Suzano. Os atendimentos 
devem ocorrer na próxima 
quinta e sexta-feira, das 8 às 
17 horas, contemplando a 
primeira dose das grávidas, 
puérperas e pessoas acima de 
50 anos com comorbidades. 
O calendário também prevê a 
segunda aplicação dos idosos 
acima de 80 anos vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca e a segunda dose 
daqueles vacinados com a 
CoronaVac/Butantan até o dia 
16 de abril, conforme prazo 
estipulado pelo imunizante.

O atendimento da quinta-
-feira será descentralizado 
nos três polos de vacinação, 
sendo o Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
na rua Teruo Nishikawa, 570, 
no bairro Jardim Gardênia 
Azul, a Escola Municipal 
Odário Ferreira da Silva,que 
fica na rua Valdir Dicieri, 305, 

no Jardim Belém/Distrito de 
Palmeiras e a Arena Suzano, 
localizada na avenida Sena-
dor Roberto Simonsen, 90,  
Jardim Imperador, com a 
oferta do sistema drive-thru 
neste último endereço, com 
entrada pela avenida Brasil.

Comorbidade
Neste dia, haverá a primeira 

aplicação das pessoas com 
comorbidades acima de 50 
anos de idade. Para receber 
a dose, o suzanense deve 
comprovar as comorbidades 
por meio de documentação, 
apresentando laudo médico 
ou receita médica com re-
sultados de exames recentes, 
nas versões original e cópia.

Neste grupo estão incluí-
das as pessoas com diabetes 
mellitus, hipertensão arterial 
(resistente, estágio 3, estágio 1 
e 2 com lesão em órgão-alvo), 
pneumopatias crônicas graves, 
doenças cardiovasculares, 
próteses valvares e disposi-
tivos cardíacos implantados, 
Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), doença Falciforme e 
talassemia, obesidade mórbida 
(IMC>40), cirrose hepática 
e outras comorbidades.

Todos os detalhes podem 
ser conferidos no link bit.
ly/CronogramaVacinaSu-
zano, disponível na página 
inicial do site www.suzano.
sp.gov.br. No mesmo dia, os 
idosos acima de 80 anos já 
vacinados com o imunizante 
Oxford/Astrazeneca receberão 
a segunda dose da vacina, 

conforme prazo estipulado.
Já na sexta-feira, o aten-

dimento exclusivo na Arena 
Suzano, com a opção de 
drive-thru, será destinado à 
vacinação de gestantes maiores 
de 18 anos e de puérperas 
(até 45 dias de pós-parto), 
com comorbidades. Entre 
elas, estão incluídas aquelas 
com quadro de hipertensão 
arterial, diabetes, hipoti-
reoidismo, hipertireoidis-
mo, toxoplasmose, lúpus, 

obesidade (IMC>40) e outras 
comorbidades que também 
devem ser comprovadas e 
consultadas no site oficial 
da Prefeitura de Suzano. 

As mulheres que se encaixam 
neste grupo precisam apresentar 
carteira do pré-natal, receita 
do medicamento atualizado 
com exame e/ou laudo do 
médico, nas versões original 
e cópia. Ainda na sexta-feira, 
haverá a segunda aplicação 
daqueles vacinados com a 
CoronaVac/Butantan até o dia 
16 de abril, conforme prazo 
estipulado pelo imunizante.

Vale lembrar que para 
receber a primeira dose, além 
dos itens comprobatórios, 
todos devem apresentar a 
documentação de praxe para 
a primeira aplicação, sendo 
obrigatório documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/

FichaCovidSuzano. O pré-
-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br/), do 
governo do Estado, também 
é necessário. Para a segunda 
dose, é exigido documento 
original com foto, CPF e o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa.

Atenção redobrada
De acordo com o secretário 

municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, mais uma vez a atenção 
redobrada ao cronograma será 
o caminho para o sucesso 
da operação. “Nesta semana, 
teremos dois dias de aten-
dimento que contemplam 
diferentes públicos. Preci-
samos que todos se atentem 
ao cronograma divulgado e 
à documentação necessária, 
tanto para a primeira como 
para a segunda dose”, reforçou.

Além dos canais oficiais 
da Prefeitura de Suzano, em 
caso de dúvidas, a Vigilância 
Epidemiológica poderá ser 
consultada pelo telefone 
4745-2035.

Calendário também prevê a 2ª aplicação para idosos

Wanderley Costa/Secop Suzano

Depois da suspensão tem-
porária da vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
as grávidas e puérperas, Arujá 
recebeu, no final de semana 
passado, 230 doses da vaci-
na Coronavac destinadas às 
gestantes acima de 18 anos 
e com comorbidades, além 
das puérperas (mulheres que 
deram a luz em até 45 dias) 
que se encontram nesses 
mesmos requisitos.

Segundo os dados de ontem, 
foram vacinadas sete grávidas 
ou puérperas e a fila de espera 
conta com dez gestantes, 
que já podem agendar a sua 
vacina.  A vacinação ocorre 
de segunda a sexta-feira, das 
8 horas às 16h30, no Ginásio 
Habib Tannuri, localizado na 
rua Maranhão, 386, centro. 
Para receber a dose, além 
de se cadastrarem no site 
do “vacinaja” e concluírem 
o agendamento no site da 
Prefeitura de Arujá, as grá-
vidas em qualquer período 
gestacional deverão também 
apresentar comprovante de 
acompanhamento ou pré-natal 

Arujá começa vacinação 
de gestantes e puérperas

ou laudo médico. As puérperas 
podem utilizar a declaração de 
nascimento da criança. Para 
ambos os casos, é necessário 
comprovar a comorbidade 
apresentando documentos de 
saúde como exames, receitas, 
relatório ou prescrição médica.

No ato da vacinação, é 
possível doar um quilo de 
alimento não perecível, que 
será entregue pelo Fundo 
Social de Solidariedade às 
famílias carentes de Arujá.

Evitar aglomerações
A Secretaria Municipal de 

Saúde solicita às pessoas que 
forem se vacinar nos siste-
mas convencionais, tanto na 
campanha da H1N1, quanto 
da Covid-19 (que é realizada 
somente com agendamento 
no ginásio Habib Tannuri, 
na rua da feira do Centro), 
que evitem levar familiares, 
se possível, para não gerar 
aglomerações.

A pasta solicita a colabo-
ração de todos, para que o 
esquema vacinal seja tranquilo 
e seguro.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ferraz de Vascon-
celos divulgou balanço dos 
atendimentos no primeiro 
quadrimestre desse ano. Foram 
8.298 ações promovidas no 
período em questão.

Foram 6.397 rondas preven-
tivas, 490 rondas preventivas 
em unidades de ensino, bem 
como 372 patrulhamentos 
em unidades de saúde do 
município. A Guarda fer-
razense também elaborou 
299 boletins de ocorrência. A 
GCM também atendeu 376 
ocorrências de perturbação 
ao sossego. 

Da mesma forma, a corpo-
ração realizou 187 fiscalizações 
viárias, 106 fiscalizações em 
parceria com o departamento 
de Fiscalização de Posturas, e 
ainda 57 fiscalizações ambientais.

Por fim, nos quatro primei-
ros meses de 2021, a GCM 
registrou quatro casos de 
flagrante, sendo por roubo, 
violência doméstica, furto 
e ameaça.

GCM divulga 
balanço do 
primeiro 
quadrimestre

Ferraz
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Leitos Covid do Alto tietê 
seguem com ocupação elevada

Os hospitais estaduais 
do Alto Tietê em Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi das Cruzes 
e Itaquaquecetuba ainda 
registram taxas de ocupação 
de leitos elevadas. Conforme 
atualização da Secretaria 
de Estado da Saúde, as tês 
unidades apresentam lotação 
de, pelo menos, uma ala 
hospitalar responsável pelo 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

No Hospital Regional de 
Ferraz, Doutor Osíris Florindo 
Coelho, são 26 leitos de UTI 
com 96,15% de ocupação 
e 26 de Enfermaria com 
65,38% de ocupação. No 
Santa Marcelina de Itaquá 
operam 20 leitos de UTI com 
65% de ocupação e 21 de 
Enfermaria com ocupação de 
100%. Em Mogi, no distrito 
de Jundiapeba, a situação 
do Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti também é delicada.

Até ontem a ocupação 
da unidade mogiana era de 

Hospitais

92,86%. Nos seus 30 leitos 
de UTI e de 51,72% no 30 de 
Enfermaria. Situação menos 
grave só foi registrada no 
hospital regional Luzia de 
Pinho Melo, também em 
Mogi, onde dos 46 leitos 
de Enfermaria a ocupação 
era de 15% e dos 33 de 
UTI 46%. Em Suzano, no 
Hospital Auxiliar, 20 leitos 
de Enfermaria trabalham 
com ocupação reduzida 
de 33,33%.

O governo paulista des-
tacou que essas taxas de 
ocupação variam no decorrer 
do dia em virtude de fato-
res como altas, óbitos ou 
transferências para leitos 
de Enfermaria ou UTI, por 
exemplo. Ainda assim, a 
taxa média da região fica 
em contraste com a média 
da região metropolitana de 
São Paulo de 76,6% na UTI 
e 59,1% em Enfermaria. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

No Regional de Ferraz, ocupação da UTI é de 96,15%

Divulgação

Pessoas em situação de rua 
serão vacinadas em Suzano 

A Secretaria de Saúde de 
Suzano deve aplicar hoje 
a primeira dose da vacina 
Oxford/AstraZeneca contra 
o coronavírus (Covid-19) 
em aproximadamente 80 
pessoas em situação de rua 
que estão atualmente abriga-
das na sede do Centro Social 
Bom Samaritano e também 
no Complexo Poliesportivo 
Paulo Portela. Nestes locais, 
a administração municipal 
mantém um serviço de aco-
lhimento emergencial há 
mais de um ano.

Até a tarde de ontem, 
nenhum integrante des-
te público-alvo havia sido 
imunizado, como ocorre 
em Itaquaquecetuba que 
está aguardando o envio de 
doses a serem aplicadas nas 
pessoas em situação de rua. 
Em Poá há aproximadamente 
70 moradores neste quadro 
de vulnerabilidade e nenhum 
deles foi vacinado até ontem, 
segundo a Prefeitura.

Contra Covid

Das 35 pessoas que vivem 
nestas condições, apenas dez 
foram vacinadas contra a Co-
vid-19 até a última sexta-feira 
em Ferraz de Vasconcelos. 
Já a Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes, garantiu 
que foram vacinados até 
ontem 15 idosos em situação 
de rua, conforme solicitado 
por casas de apoio.

“Isso contempla toda a 
população idosa em unidades 
de acolhimento destinadas 
a pessoas em situação de 
rua na cidade. Outras faixas 
etárias aguardam inclusão 

no cronograma estadual”, 
afirmou ontem. A Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
calcula a existência de 300 a 
400 pessoas em situação de 
rua, entre acolhidos e não 
acolhidos.

O serviço, chamado de 
Consultório Itinerante, con-
siste na atuação de uma 
equipe composta por médico 
e enfermeiros, que presta 
atendimento em saúde a esse 
público, passando orientações 
sobre enfermidades diversas 
e também fazendo testes 
para a Covid-19.

A todos que recebem o 
resultado positivo é oferecido 
o isolamento em uma das 
quatro unidades de acolhi-
mento convencionais que 
existem na cidade. Em todas 
elas, foram separados quartos 
para isolamento, destinados 
à quarentena dos positivados.

As demais cidades do Alto 
Tietê foram questionadas 
mas não responderam a 
reportagem até o final desta 
edição.

Thamires Marcelino

Mogi abre agendamento para 
profissionais do transporte

Os motoristas e cobradores devem primeiro fazer o cadastro obrigatório no Vacina Já SP e obter autorização

VACINA

Mogi das Cruzes inicia hoje, 
às 14 horas, a abertura de no-
vas vagas para agendamento 
online da vacinação contra a 
Covid-19 na cidade.

Entre os públicos incluídos 
estão os motoristas e cobradores, 
que devem primeiro fazer o 
cadastro obrigatório no Vacina 
Já SP e obter autorização para 
a vacinação com QR Code, 
onde constará o município 
que deve ser vacinado. 

Os trabalhadores do Transporte 
Metropolitano Intermunicipal 
(EMTU) e da Capital foram 
contabilizados para serem 
vacinados em São Paulo. Os 
demais, conforme município 
de residência.

Ao realizar o cadastro no 
site https://vacisetrans.sp.gov.
br/ , o profissional receberá 
a indicação do município 
onde precisa ser vacinado. 
Caso seja Mogi das Cruzes, 
basta realizar o agendamento 
no site da Prefeitura hoje. 
A pessoa deverá apresentar, 
obrigatoriamente, RG, CPF e 
a autorização da vacinação do 

governo do Estado onde conste 
o município de vacinação. 

Outra novidade é a volta 
do atendimento às gestantes 
e puérperas (mulheres até 
45 dias após o parto) com 
comorbidades previstas na 
normativa do Ministério da 
Saúde.

“Recebemos doses da vacina 
Coronavac/Butantan exclu-
sivamente para as primeiras 
doses deste público”, informa a 
chefe da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes. 

As gestantes que possuem 
consultas agendadas no pré-

-natal de alto risco na unidade 
Mãe Mogiana e se enquadrem 
nos critérios, serão atendidas 
no próprio local com agenda-
mento interno. Para as demais 
gestantes e puérperas com 
comorbidades, o agendamento 
online será disponibilizado no 
site oficial da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. A paciente deve 
apresentar carta do médico 
onde consta o diagnóstico e 
cartão de pré-natal ou certidão 

de nascimento da criança, além 
do RG, CPF, comprovante de 
endereço. 

Amanhã, às 8 horas, se-
rão abertas novas vagas de 
agendamento online para 
aplicação de primeira dose 
em trabalhadores da saúde. 
Pode ser vacinado qualquer 

trabalhador maior de 18 anos 
(independente da função) 
que comprove trabalhar em 
estabelecimento de Saúde 
humana (hospitais, clínicas, 
ambulatórios e consultórios de 
atendimento à saúde, farmácias 
e drogarias); profissionais de 
saúde que atuam em assistência 

domiciliar (ex: doulas, parteiras, 
homecare); serviços de remo-
ção/ambulância; estagiários 
e supervisores de estágio da 
área técnica de saúde que 
comprovem estágio atual ou 
a iniciar em data próxima.

Para receber a dose, o pro-
fissional deve apresentar, além 

da documentação pessoal (RG, 
CPF e comprovante de ende-
reço em Mogi das Cruzes), o 
comprovante de atuação em 
estabelecimento de saúde. Já 
os estagiários e supervisores 
de estágio precisam entregar 
declaração com devidos da-
dos da instituição de envio 
e assinatura do responsável 
e no texto deve estar escrito 
que está em estágio atual ou 
a iniciar ainda neste semestre. 
Junto com a declaração, devem 
comprovar o vínculo com 
a instituição de ensino por 
meio de contrato, crachá ou 
comprovante de pagamento 
da mensalidade. . 

Não serão vacinados no 
grupo trabalhadores da Saúde: 

Prestadores de serviços 
externos aos estabelecimentos 
de saúde. Profissionais de 
academia, clínicas de estética, 
salões de beleza, clínica de 
saúde animal, estabelecimentos 
de comércio de alimentos ou 
produtos médico hospitalares. 
Profissional de saúde que tra-
balha em escola ou indústria.

Ao realizar o cadastro o profissional receberá a indicação de onde será vacinado

Emanuel Aquilera

Até a tarde de 
ontem, nenhum 
integrante deste 
público-alvo havia 
sido imunizado
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Suzano Mais Emprego oferta 
101 oportunidades de trabalho

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Suzano, por meio do projeto 
Suzano Mais Emprego, está 
ofertando um total de 101 
oportunidades, o anuncio 
ocorreu ontem à tarde. Ainda 
hoje algumas das vagas po-
dem estar disponíveis e para 
conferir é preciso acessar as 
oportunidades por meio do link 
https://www.suzano.sp.gov.br/
web/desenvolvimento-econo-
mico-e-geracao-de-emprego/
suzano-mais-emprego/.

No campo de cada função 
há instruções específicas sobre 
o processo seletivo. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones 4745-2264 do 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) e 4934-5490 (Centrus 
Norte) ou pelo e-mail suzano.
vagas@gmail.com.

Já em Mogi das Cruzes, a 
Prefeitura divulgou a quan-
tidade de vagas ofertadas na 
tarde de ontem aos mogia-
nos, que totalizaram em uma 

Oportunidade

quantidade de 256 ofertas 
empregatícias por meio do 
programa Mogi Conecta. Os 
cargos de mais requisitados 
eram de soldador, pedreiro, 
oficial marceneiro, mecânico 
de manutenção industrial e 
eletricista montador, eletricista 
de manutenção e consultor 
de vendas.

Ainda de acordo com a 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
algumas vagas apresentam 

maior dificuldade em encontrar 
candidatos, como técnico de 
saúde bucal para trabalhar 
em consultório odontológi-
co, auxiliar de laboratório e 
auxiliar de montagem para 
pré-fabricados na constru-
ção civil.

Além disso, os cargos de au-
xiliar de PCP e fonoaudiólog(a) 
para trabalhar com prestação 
de serviço também apresen-
tam maiores dificuldades em 
encontrar colaboradores.

Thamires Marcelino

Vagas podem ser localizados por meio do site

Mogi News/Arquivo

Amigos prestam as últimas 
homenagens a Fumio Horii

Mogi das Cruzes e o Alto 
Tietê perderam um de seus 
maiores nomes no meio 
empresarial neste final de 
semana. Fumio Horii faleceu 
aos 87 anos, no domingo, 
após um mês internado na 
capital em decorrência da 
Covid-19. O corpo do em-
presário foi enterrado na tarde 
de ontem, no Cemitério São 
Salvador. Amigos, parentes 
e autoridades lembraram da 
bondade e do brilhantismo 
do empreendedor.

Horii era conhecido por 
ser um dos empresários mais 
bem sucedidos da região. 
O imigrante japonês, que 
escolheu Mogi como lar aos 
18 anos, fez seu nome nas 
áreas de mineração, hotelaria 
e imobiliária. Horii deixa a 
mulher, filhos e netos.

Entre as autoridades da 
região, os prefeitos de Mogi 
e Suzano prestaram home-
nagens em suas redes sociais 
ao “rei do caulim”, apelido 

Luto

pelo qual Horii ficou conhe-
cido após ter descoberto o 
minério que deu início aos 
seus empreendimentos nos 
anos 1960. 

“Horii também era conhecido 
por sua bondade, amizade 
e amor ao próximo. Que o 
nosso Deus misericordioso 
o receba de braços abertos 
e console o coração de to-
dos aqueles que, como eu, 
tiveram a sorte de conviver 
com você. Descanse em paz, 
amigo!”, disse o prefeito de 
Mogi, Caio Cunha (Pode).

Rodrigo Ashiuchi (PL), 
prefeito de Suzano, destacou 
a filantropia de Horii ao longo 
de sua vida e participação 
na reconstrução da escola 
estadual Raul Brasil, após 
o massacre que vitimou dez 
pessoas em 2019.

“Uma pessoa com uma 
história brilhante de su-
cesso que começou lá de 
baixo e todos os dias com 
muito trabalho e muito suor 
construiu uma caminhada 
invejável, repleta de muito 
sucesso. De forma anônima 
Horii ajudou muitas pessoas 
e foi de grande importância 
para a colônia japonesa no 
Brasil”, declarou Ashiuchi.

Entre amigos e funcioná-
rios, ele foi recordado por seu 
espirito visionário. “Fumio 
Horii foi um empresário 
notável e vai fazer muita falta. 
Empreendedor visionário, 
sempre esteve à frente de seu 
tempo”, destacou Celuceia de 
Souza Campolino dos Santos, 
contadora do grupo Horii.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Horii criou empresas de 
mineração e hotelaria

Osny Garcez/Arquivo

Campanha passará orientações 
contra o abuso e exploração

Objetivo da live que ocorre hoje é mostrar todos os elementos que compõem a rede de combate e prevenção

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Hoje é o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. Em alusão à 
data, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Mogi 
das Cruzes preparou uma 
programação, que inclui a 
realização de uma live e tam-
bém a veiculação de vídeos 
de orientação.

A live, que começará às 19 
horas de hoje, contará com a 
participação da coordenadora 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
Adelene Carvalho Choairy, 
da coordenadora do Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas), 
Adriana de Souza Melo Fran-
ciulli, da vice-presidente do 
Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), 
Tailise dos Santos Mota e da 
conselheira tutelar, Denise 
Costamillan Andere. A me-
diação ficará por conta de 
Luana Guimarães, diretora 
de Proteção Social Especial 

da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

O objetivo da transmissão é 
mostrar todos os elementos que 
compõem a rede de combate 
ao abuso e a exploração sexual 
de crianças e adolescentes e 
também passar informações 
de prevenção, a partir da 
manifestação de cada um 
dos participantes. Ao final, 
a proposta é apresentar o 
formulário de notificação 
de violência, pelo Comitê de 
Enfrentamento às Violências.

O comitê é formado por 
servidores de Secretarias 
Municipais, representantes 
da sociedade civil e também 
representantes dos serviços de 
saúde e educação, dos setores 
públicos e privados. Sua meta 
é construir e consolidar uma 
política de enfrentamento 
às violências e uma de suas 
prerrogativas é colocar como 
obrigatória a notificação de 
casos suspeitos ou confirmados 
de qualquer tipo de violência.

Outra ação preparada em 
alusão à data é a veiculação 

de vídeos orientativos de 
curta duração, também gra-
vados pelos atores da rede 
de proteção, como Conselho 
Tutelar, CMDCA, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria 
de Educação e também o 
poder judiciário. Os vídeos 
serão postados ao longo da 
semana.

Legislação
O Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes foi 
instituído pela Lei 9.970/2000, 
tendo como base o caso de 
uma criança de oito anos 
que foi sequestrada em 18 
de maio de 1973, violentada 
e cruelmente assassinada no 
estado do Espírito Santos. 
Os autores do crime jamais 
foram punidos.

A data visa a divulgação 
de campanhas informativas e 

educativas para o combate ao 
abuso e à exploração sexual 
infantil. Um dos maiores para-
digmas dentro dessa questão 
é a denúncia, que muitas 
vezes não é feita, aliada à falsa 
informação de que, para a 
tomada de providências, são 
necessárias evidências.

Outros pontos importantes 
são a dificuldade que uma 
criança tem de expressar uma 
ocorrência dessa natureza, tendo 
em vista que muitas vezes ela 

sequer consegue compreender 
o que aconteceu e ainda as 
recorrentes acusações de que 
a criança provocou, consentiu 
ou aprovou o ocorrido.

A campanha defende a 
denúncia e a notificação, a 
divulgação da informação da 
maneira adequada e também 
o fato de que a proteção é 
dever de todos – pais, familia-
res, comunidade, professores, 
educadores e também o poder 
público.

Data foi instituída com base em sequestro de 1973

Divulgação

Seguem abaixo os canais para denúncias 

de casos de abuso e exploração contra 

crianças e adolescentes:

Conselho Tutelar Mogi das Cruzes

Unidade Centro - 4799-3973 ou 4798-6995. Plantão 24h: 

99606-6499

Unidade Braz Cubas – 4798-6959. Plantão 24h: 99951-0561

Unidade Jundiapeba –  4794-1312. Plantão 24h: 99897-

9307

Disque 100 

Polícia Militar - 190
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33 mortes são confirmadas
Nas últimas 72 horas, o 

Alto Tietê registrou 33 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covid-19), informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Os óbitos ocor-
reram Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano. Com 

Por Covid

o número acumulado desde 
março do ano passado, a 
região tem 3.929 vítimas 
fatais da Covid-19.

Ontem, segundo o Conde-
mat, foi Itaquaquecetuba a 
cidade que mais confirmou 
óbitos, 14 no total, seguida 
por Mogi, que confirmou mais 
oito falecimentos. Suzano 
e Poá informaram quatro 

mortes cada, enquanto que 
Ferraz afirmou a ocorrência 
de dois óbitos.

Em todo o Estado de São 
Paulo, desde o início da 
pandemia, foram 104.295 
óbitos e 3.096.845 casos 
de coronavírus. Entre o 
total de casos, 2.783.863 
tiveram a doença e já estão 
recuperados.

Prefeito assume o Subcomitê 
Alto Tietê Cabeceiras

O prefeito de Salesópolis, 
Vanderlon Gomes (PL), que 
integra o Conselho de Prefeitos 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), foi 
eleito ontem o coordenador 
geral do Subcomitê Alto Tietê 
Cabeceiras, colegiado con-
sultivo vinculado ao Comitê 
da Bacia Hidrográfica Alto 
Tietê (CBHAT) e que atua 
diretamente nas políticas re-
gionais de recursos hídricos 
na abrangência das cidades de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, São 
Paulo e Suzano.

A eleição se deu de forma 
unânime e o prefeito Vander-
lon coordenará o grupo pelos 
próximos dois anos, com os 
desafios de manter a região unida 
em ações como a fiscalização 
integrada, monitoramento 
dos riscos de uma nova crise 
hídrica, conquista de recursos 
e o avanço nos estudos que 
visam à compensação financeira 

Recursos hídricos

aos municípios com restrições 
ambientais.

“Temos muito trabalho pela 
frente para uma atuação efe-
tiva do Subcomitê, a qual 
possibilite resultados para 
a região em investimentos e 
programas para a preservação 
dos recursos hídricos. O Alto 
Tietê Cabeceiras concentra 
uma das maiores reservas de 
água do Estado e precisamos 
ter instrumentos para manter 
essa condição e ao mesmo 
tempo prover o desenvol-
vimento dos municípios de 
forma sustentável”, ressaltou 

Vanderlon, prefeito de Salesó-
polis, cidade onde se localiza 
a nascente do rio Tietê.

O Subcomitê é formado por 
30 membros, numa composição 
tripartite – municípios, Estado 
e sociedade civil. Além de 
ser o representante indicado 
pelos municípios, Vanderlon 
assumiu a coordenação geral 
do colegiado com o aval do 
representante indicado pelo 
Estado, Josué Barranco, do 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), e da 
representante da sociedade civil 
Jaqueline Bória da Unifesp.

Vanderlon coordenará o grupo pelos próximos dois anos

Mogi News/Arquivo

Cias passa a atender curados 
de Covid no segundo semestre

Confirmação veio ontem e foi passada pelo prefeito Caio Cunha durante visita técnicas às obras da unidade

SEQUELAS DA DOENÇA

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
confirmou ontem de ma-
nhã que o novo Complexo 
Integrado de Assistência 
à Saúde (Cias) passará a 
atender, a partir do segundo 
semestre, os casos de pes-
soas que desenvolveram 
sequelas após contrair o 
coronavírus (Covid-19). O 
anúncio foi feito durante a 
visita técnica às obras do 
novo equipamento médico, 
construído ao lado da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
24 Horas (UPA) no bairro 
do Rodeio, na região leste 
da cidade.

A visita contou também 
com a participação da se-
cretária de Obras do muni-
cípio, Leila Galvão, e dos 
vereadores Carlos Lucareski 
(PV) e Marcos Furlan (DEM), 
integrantes da comissão 
permanente da Câmara 
de Vereadores responsável 
pelo acompanhamento das 

obras e da infraestrutura 
da cidade.

A obra foi anunciada pela 
administração municipal no 
final de agosto de 2019, com 
um investimento à época 
de, aproximadamente, R$ 9 
milhões. O prédio com dois 
andares e 3,7 mil metros 
quadrados de construção foi, 
na ocasião, planejado para 
receber quatro equipamentos: 
o Pró-Hiper (hoje localizado 
no bairro Mogilar), a Clínica 
do Homem, a UnicaFisio 
e a Clínica da Pessoa com 
Deficiência, que funcionaria 
em parceria com entidades 
sem fins lucrativos.

O prefeito e os vereado-
res passaram por todos os 
espaços do futuro complexo, 
entre setores de recepção, 
consultórios, salas de fi-
sioterapia, além das três 
piscinas terapêuticas e espaço 
interno para atividades. As 
autoridades verificaram que 
a instalação das fundações, 
paredes, sistemas hidráulico 
e elétrico, bem como de 

parte do acabamento já 
estão sendo encaminhados 
pelos trabalhadores do local.

Caio Cunha afirmou que a 
Prefeitura vem estudando o 

programa a ser implantado 
no equipamento do Cias 
que, devido à sua estrutura 
disponível, pode abranger 
novas propostas. “Com a 

entrega da primeira parte, 
vamos usá-la para abrigar 
o pós-Covid, que terá uma 
grande demanda na Saúde 
para o futuro, transferindo 

consultas e fisioterapia. Quan-
do todo o prédio estiver 
pronto, vamos implantar 
as outras atividades a serem 
realizadas aqui”, afirmou.

A secretária municipal 
de Obras informou que a 
entrega parcial da unidade 
está prevista para meados de 
julho, e a entrega completa 
do prédio está planejada 
para setembro. “Estamos 
atentos apenas aos prazos 
de entrega dos materiais 
pelos fornecedores, que já 
demonstraram problemas 
devido à crise causada pela 
pandemia do novo Covid-19”, 
afirmou Leila.

O vereador Lucareski, ao 
final do encontro, mostrou-se 
satisfeito com o andamento 
das obras e com a perspec-
tiva de oferta de serviços à 
comunidade no segundo 
semestre deste ano. “Vejo 
que está bem adiantado, e 
não temos reclamações até 
o momento. Está dentro da 
proposta que nos foi apre-
sentada”, concluiu.

André Diniz

Espaço está sendo construído ao lado da UPA 24 horas do bairro do Rodeio

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.929
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Articulações contra edital da
Artesp ganham força na região

Movimentos populares e unidade entre autoridades da região vão confrontar a proposta anunciada pelo Estado

DOIS PEDÁGIOS EM MOGI

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
confirmou na manhã de on-
tem que a cidade entrará na 
Justiça contra a Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) pelo edital 
que estabelece a concessão à 
iniciativa privada e a instala-
ção de pedágios nas rodovias 
Mogi-Dutra (SP-88) e Mogi-

-Bertioga (SP-98).
A vinda do pedágio foi 

confirmada na sexta-feira 
pelo diretor-geral da agência 
reguladora, Milton Persoli. 
No mesmo dia, o prefeito 
mogiano colocou-se publi-
camente contra e prometeu 
tomar as medidas jurídicas 
necessárias para evitar o pro-
cesso de licitação.

Durante a visita ao Com-
plexo Integrado da Assistência 
da Saúde (Cias), na manhã Caio Cunha confirmou ação para derrubar o edital

de ontem, Cunha comentou 
as providências que serão 
tomadas contra o pedágio. 

“Hoje de manhã tivemos uma 
reunião com o corpo jurídico 
da Prefeitura e com a Procu-
radoria Geral do Município, e 
estamos ingressando com uma 
ação contra a Artesp para a 
derrubada do edital. Existem 
inúmeras irregularidades tanto 
no edital quanto no próprio 
processo de elaboração deste 
tema como um todo”, afirmou.

Caio Cunha garantiu que a 
articulação com a Câmara de 
Mogi e com os movimentos 
populares contra o pedágio 
continuam e passarão a se 
intensificar. “Quando todos 
se posicionam sobre este as-
sunto é benéfico para todos. 
A ação que aconteceu no 
domingo (leia mais abaixo) 
mostrou que este movimento 
não é de um político ou de 
um grupo, mas de toda a 

comunidade. Temos algumas 
agendas sendo elaboradas 
com o governo do Estado, 
e pedimos para que o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) faça uma reu-
nião nesta semana para este 
assunto, para se inteirar da 
situação”, concluiu.

Em nota oficial, a Prefeitura 
informou que a Procurado-
ria Geral do Município está 
estudando o caso e deve 
adotar todas as medidas 
judiciais cabíveis contra o 
edital de licitação das praças 
de pedágio na Mogi-Dutra e 
Mogi-Bertioga, bem como as 
demais obras previstas.

Na Câmara, o presidente 
do Legislativo, vereador Otto 
Rezende (PSD), declarou 
que a população mogiana 
não pode ser punida com 
o pagamento das contas 
do governo do Estado. “É 

inadmissível que o cidadão 
pague para andar dentro 
da própria cidade, em uma 
rodovia que foi construída 
unicamente com recursos 
municipais. Não podemos 
aceitar que técnicos da Ar-
tesp e do governo do Estado 
apresentem em seus projetos 
a imposição da implantação 
de um pedágio”, lamentou.

O presidente do Legisla-
tivo mogiano também afir-
mou que, em decorrência da 
posição da Artesp, a Frente 
Legislativa Intermunicipal, 
composta pelos presidentes 
das Casas de Leis da região, 
se posicionou oficialmente 
contra o projeto do pedágio. 
Rezende também assegurou 
que não haverá mudanças 
no andamento do projeto de 
Resolução para a criação da 
Frente Parlamentar contra o 
pedágio. “Muito pelo contrário: 
passa a endossá-la”, ressaltou.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Na manhã de domingo, o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode) organizou 
um ato com lideranças polí-
ticas da região para protestar 
contra a decisão do governo 
do Estado de instalar praças 
de pedágio em estradas de 
responsabilidade do muni-
cípio. O ato aconteceu em 
uma parada para viajantes 
na estrada Mogi-Dutra (SP-
88), próximo ao local onde 
poderá ser instalada a praça 
de cobrança.

Dentre os participantes, 
estiveram os prefeitos de 
Ferraz de Vasconcelos, Priscila 
Gambale (PSD), e de Arujá, 
Luiz Antonio de Camargo 
(PSD); os deputados estaduais 
Estevam Galvão (DEM) e 
Marcos Damásio (PL); o 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), membros 
da Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes e do 
secretariado municipal.

O ato foi o primeiro movi-
mento unificado de lideranças 
da região após o anúncio feito 
pela Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), órgão que regula 
o transporte intermunicipal 
no Estado, ocorrido na úl-
tima sexta-feira. Durante o 

Caio Cunha organiza lideranças do 
Alto Tietê em ato contra o pedágio

Em sua fala, o ex-prefeito 
de Mogi das Cruzes e atual 
deputado federal, Bertaiolli, 
reafirmou que não será per-
mitido instalar uma praça de 
pedágios com o objetivo de 
financiar intervenções em 
outras rodovias. “Tinha a 
palavra da Artesp que nada 
seria feito sem conversar com 
o município, e que o prefeito 
Cunha seria consultado. Se 
ficarmos quietos, vão tirar a 
soberania de nossa cidade”, 
advertiu o parlamentar.

O coordenador do movi-
mento Pedágio Não, Paulo 
Bocuzzi, mostrou-se otimista 
com a articulação conjunta 
dos políticos do município 
e da região. “É saudável ver 
que há uma unanimidade 
entre diferentes partidos 
e grupos políticos contra 
a instalação do pedágio”, 
apontou.

Bocuzzi informou que está 
sendo organizado um novo 
ato para o próximo sábado, 
a partir das 10 horas, com 
o intuito de demonstrar 
a insatisfação do público. 

“Esperamos que a marca 
de aproximadamente 700 
veículos em nossa carreata 
mais bem-sucedida possa 
ser batida”, estimou. (A.D.)

que serão um, dois ou três 
pedágios, mas enquanto 
eu for prefeito isso não vai 
acontecer. Vamos continuar 
lutando visceralmente para 
impedir esse absurdo”, de-
clarou o prefeito de Mogi, 
horas mais tarde em suas 
redes sociais.

Durante o ato, o prefeito 
de Arujá também colocou-

-se contra. Luiz Antonio de 
Camargo reiterou que, com a 
vinda da praça de cobrança, 
o trânsito de munícipes para 
Mogi e outras cidades da 
região será comprometido 
para trabalho, comércio, 
estudos ou questões médicas.

anúncio, foram prometidas 
cinco praças de pedágio, 
sendo uma na Mogi-Dutra, 
na altura do km 40, e outra 
na Mogi-Bertioga (SP-98), 
na altura do km 95.

Em seus discursos, os pre-
feitos da região colocaram-se 
terminantemente contra o 
governo estadual. “Eles podem 
lançar editais, podem afirmar 

Iniciativa reuniu lideranças políticas do Alto Tietê

Divulgação

Deputados da região e 
prefeituras das cidades direta-
mente afetadas voltaram a se 
posicionar contra a instalação 
de pedágios em Mogi das 
Cruzes. As autoridades do 
Alto Tietê se articulam para 
tentar impedir o plano da 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp).

Representando a rejeição 
da população ao pedágio na 
esfera federal, o ex-prefeito 
de Mogi e deputado, Marco 
Bertaiolli (PSD), informou 
que pleiteia uma reunião 
com o vice-governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
(DEM), para evitar a cobrança 
na cidade. “Quando a Artesp 
fez esse famigerado projeto 
de colocar um pedágio entre 
Arujá e Mogi para financiar 
uma obra de duplicação da 
rodovia Rio-Santos (BR-101), 
me posicionei contra”, lem-
brou o parlamentar.

A revolta do deputado com 
a cobrança dos moradores 
do Alto Tietê é compartilha-
da por outros políticos. O 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM) reiterou seu 
posicionamento contrário a 
qualquer possibilidade de 
instalação de um pedágio 

Deputados engrossam 
lista de insatisfeitos
Luiz Kurpel* no município por entender 

que a cobrança não tem 
justificativa para a região.

“Não vamos permitir. Não 
há previsão de investimento 
viário que justifique este 
ônus para a região. Nossas 
estradas foram construídas 
e consolidadas há mais de 
15 anos. A única rodovia 
desta região que necessita 
de investimentos é a Mogi-

-Bertioga”, pontuou.
O deputado estadual Marcos 

Damasio (PL) destacou os 
pontos negativos do projeto 
para região. “Esta propos-
ta impacta negativamente 
a nossa região em vários 
aspectos: vai encarecer o 
escoamento dos produtos; 
vai dividir a cidade obrigando 
os moradores a pagar para 
circular dentro do próprio 
município; vai desestimular 
a vinda de novos negócios 
para a região”, declarou.

Por sua vez, a Prefeitura 
de Arujá comunicou que 
aderiu ao movimento contra 
o pedágio que, se concreti-
zado, deverá prejudicar os 
arujaenses que precisam se 
deslocar para Mogi e demais 
municípios para estudar e 
fazer tratamentos de saúde, 
dentre outras atividades.

*Texto supervisionado pelo editor.

Movimento Pedágio 
Não quer promover 
carreata recorde no 
próximo sábado, a 
partir das 10 horas
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Mayra Pinheiro entra com pedido no STF para ficar em silêncio na CPI

Após o ex-ministro Eduardo Pazuello garantir no Supremo Tribunal Federal (STF) salvo-conduto para ficar calado durante depoimento à 
CPI da Covid no caso de perguntas que possam incriminá-lo, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Mayra 
Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”, também decidiu acionar a Corte pelo direito de não se autoincriminar perante o colegiado.
A médica alega “temor” em razão de suposta “agressividade” dos senadores ao inquirir os depoentes da comissão. Sua oitiva na CPI está 
marcada para as 9 horas da próxima quinta-feira. (E.C.)

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou que novo lote com 
insumos farmacêuticos para 
a produção de vacinas con-
tra a Covid-19 deve chegar 
ao Brasil na quarta-feira da 
semana que vem, dia 26.

Pelo Twitter, o governador 
afirmou que o lote, com 4 
mil litros de insumos, será 
suficiente para a produção 
de 7 milhões de doses da 
vacina Coronavac, produzi-
da pelo Instituto Butantan 
contra o novo coronavírus.

A entrega estava previs-
ta para ser anunciada na 
primeira semana de maio, 

Doria anuncia previsão 
de chegada de insumos

Covid-19

porém foi adiada mais de 
uma semana.

Para Doria, a demora estaria 
relacionada às declarações 
e ataques do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
contra a China.

O retardo na exportação 
preocupava autoridades 
brasileiras pois poderia 
impactar a aplicação da 
segunda dose das vacinas e, 
com isso, reduzir a eficácia 
do imunizante em proteger 
contra a Covid-19.

Por meio do Twitter, o 
governador João Doria clas-
sificou o anúncio como uma 

“boa notícia”. (E.C.)

Vacina para comorbidade causa
corrida por atestados e fraudes

Comorbidades consideradas prioritárias incluem doenças que atingem parte significativa da população, como 
diabete e cardiopatias; a imunização de hipertensos é permitida em estágios mais avançados da patologia

COVID-19

Iniciada em grande parte 
do país nas últimas semanas, 
a vacinação contra a Covid-19 
da população com comorbi-
dades provocou uma corrida 
por atestados médicos e até 
mesmo suspeitas de fraudes. 
Possíveis casos de “fura-fila” 
são investigados em Estados 
como Amapá e Paraíba, mas 
também têm sido relatados 
por profissionais de saúde de 
outras partes do país.

As comorbidades conside-
radas prioritárias pelo Plano 
Nacional de Imunização (PNI) 
incluem doenças que atingem 
parte significativa da popula-
ção brasileira, como diabete 
e cardiopatias. Porém, em 
alguns casos, como no da 
hipertensão, a imunização 
é permitida só para pessoas 
que estão em estágios mais 
avançados da patologia.

Ao todo, a estimativa fe-
deral é de que 17,7 milhões 
de pessoas de 18 a 59 anos 
se encaixem nesse grupo. A 
data de início da vacinação da 
população com comorbidades 
varia entre os Estados, que 

têm optado pela liberação 
aos poucos, geralmente pelas 
faixas etárias mais altas.

No Amapá e na Paraíba, 
procedimentos foram instaura-
dos pelos Ministérios Públicos 
estaduais e o Federal, e seguem 
em apuração. Detalhes sobre 
os casos não foram divulgados 
pela assessoria de imprensa.

Em João Pessoa, a prefeitura 

anunciou na semana passada 
que passaria a vacinar apenas 
pessoas com laudos médicos 
para comorbidades. O imuni-
zado precisa deixar no posto 
uma cópia do comprovante, 
que será encaminhada para 
apuração por uma comissão 
municipal e outros órgãos de 
fiscalização.

A situação no Estado também 

motivou a publicação de um 
comunicado do Conselho 
Regional de Medicina. “É 
imprescindível que as infor-
mações prestadas pelo médico 
sejam verdadeiras, conforme 
considera o artigo 80 do Código 
de Ética Médica: ‘É vedado ao 
médico expedir documento 
sem ter praticado ato profis-
sional que o justifique, que 

Possíveis casos de “fura-fila” são investigados em Estados como Amapá e Paraíba

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Estadão Conteúdo

Novo lote de insumos deve chegar ao país na quarta, 26

 Divulgação

seja tendencioso ou que não 
corresponda à verdade’.”

No Estado de São Paulo, 
por sua vez, a prefeitura de 
Marília informou na quinta-

-feira passada que identificou 
que moradores apresentaram 
receitas de familiares ou fal-
sificadas para conseguirem a 
imunização. “Estamos com 
uma equipe capacitada para 
analisar essas informações”, 
declarou a coordenadora de 
imunização, Juliana Bortoletto, 
em comunicado do município.

No Rio, o prefeito de Barra 
Mansa, Rodrigo Drable (DEM), 
também relatou ter recebido 
denúncias de atestados e laudos 
falsos. Parte delas teria partido 
de médicos que se recusaram 
a fornecer o documento in-
devidamente, mas souberam 
posteriormente que um colega 
de profissão fez o oposto. 

“Fiquem atentos, senhores 
médicos, vou denunciar no 
CRM e no MP. É uma vergonha 
alguns médicos se prestarem 
a isso. Como também sempre 
foi uma vergonha médico se 
prestar a dar atestado falso 
para a pessoa faltar serviço”, 
afirmou Drable em rede social

Pressão
Profissionais de outros Estados 

também têm relatado a pressão 
de pacientes para a emissão 
de atestados de comorbidades. 
Uma médica que atende em 
UPA de Belém e em UBS no 
interior do Pará contou: “Por 
ser recém-formada, muita 
gente quer se aproveitar para 
tentar passar a frente da fila 
da vacina, pedindo receita de 
medicamento para comorbi-
dade e até mesmo atestado. A 
procura aumentou depois que 
liberaram a vacinação para 
pacientes que têm comorbi-
dades”. Ela diz que colegas 
já receberam proposta em 
dinheiro para fazer o laudo.

Também há relatos de 
médicos de Sorocaba, no 
interior de São Paulo. Um 
deles, cardiologista, comentou 
que uma paciente de 51 anos 
foi ao consultório pedir um 
atestado para uma doença 
que não possui, pois alegou 
que precisava ser vacinada. 
Segundo ele, a mulher ficou 
insatisfeita com a recusa e disse 
que esperava que fosse “mais 
amigo” e que procuraria um 
médico “mais compreensivo”.
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EUA serão o país que mais 
compartilha vacinas, diz Biden

O presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, afirmou 
ontem que os Estados Uni-
dos serão o país que mais 
compartilha vacinas contra 
a Covid-19 com o resto 
do mundo. A Casa Branca 
anunciou ontem que en-
viará 20 milhões de doses 
adicionais de imunizantes 
a outras nações, além do 
estoque de 60 milhões 
de doses do produto da 
AstraZeneca.

Segundo Biden, os números 
da campanha de imuni-
zação dos EUA mostrarão 
hoje que 60% dos adultos 
já receberam pelo menos 
uma dose de vacina. Em 
um pronunciamento, o 
democrata também afirmou 
que o número de novas 
mortes por Covid-19 atingiu 
o menor nível desde abril 
de 2020 e que o total de 
novas casos de coronavírus 
está em queda em todos os 
50 Estados do país.

“Todos os dias, a luz no fim 
do túnel fica mais brilhante”, 

Covid-19

declarou o presidente.
Biden ponderou, entretanto, 

que o combate à pandemia 
ainda não terminou. “Agora 
é a hora de se vacinar”, 
aconselhou.

No discurso, o mandatário 
também anunciou que um 
crédito fiscal de US$ 250 

às famílias será depositado 
nas contas bancárias auto-
maticamente a partir de 15 
de julho. O presidente Joe 
Biden também voltou a dizer 
que as “grandes corporações” 
precisam pagar uma parcela 

“justa” de impostos. (E.C.)

Casa Branca enviará 20 milhões de doses às nações

Wanderley Costa/Secop Suzano

Vendas de moradias na 
China dão salto de 73,2%

 As vendas de moradias 
na China tiveram expansão 
anual de 73,2% no primeiro 
quadrimestre, segundo da-
dos do Escritório Nacional 
de Estatísticas (NBS, na 
sigla em inglês) do país. 
Apesar de forte, o resultado 
mostra desaceleração ante 
o ganho anual de 95,5% 
observado no primeiro 
trimestre.

Os investimentos no 
desenvolvimento de pro-
jetos imobiliários apresen-
taram crescimento anual 
de 21,6% nos primeiros 
quatro meses de 2021, 
após subirem 25,6% no 
período de janeiro a março.

Já as construções ini-
ciadas - considerando-se 
tanto residências quanto 
propriedades comerciais 

- aumentaram 12,8% no 
confronto anual do primei-
ro quadrimestre, também 
perdendo força em relação 
ao acréscimo de 28,2% 
verificado no primeiro 
trimestre.

1º quadrimestre

O preço médio de novas 
moradias nas 70 maiores 
cidades da China subiu 

4,45% na comparação 
anual de abril, segundo 
dados divulgados pelo 
NBS. O avanço mostra 
leve aceleração frente ao 
aumento anual de 4,36% 
registrado em março.

Em relação ao mês an-
terior, os preços de novas 
moradias chinesas registra-
ram alta média de 0,48% 
em abril. Em março, o 
ganho mensal havia sido 
de 0,41%. (E.C.)

Construções residenciais e comerciais aumentaram 12%

Reprodução

Justiça inicia julgamento sobre 
extremismo de organizações

Processo, de acordo com apoiadores do opositor de Vladimir Putin, busca tornar o movimento de oposição ilegal

RÚSSIA

A justiça russa começa 
a examinar ontem uma 
demanda do Ministério 
Público para classificar 
como “extremistas” as orga-
nizações de Alexei Navalni. 
O processo, de acordo com 
apoiadores do opositor de 
Vladimir Putin, busca tornar 
o movimento de oposição 
ilegal no país.

Esta primeira audiência, 
que será realizada a portas 
fechadas no tribunal mu-
nicipal de Moscou, ocorre 
um dia antes da primeira 
leitura na Duma, câmara 
baixa do Parlamento, de 
um projeto de lei para proi-
bir pessoas envolvidas em 
organizações classificadas 
como “extremistas” serem 
deputados eleitos.

A Promotoria russa soli-
citou em meados de abril a 
classificação de várias orga-
nizações ligadas a Navalni 
como “extremistas”, que 
podem acarretar pesadas 

penas de prisão para co-
laboradores e apoiadores 
do oponente.

Navalni, que fez uma 
greve de fome de três se-
manas em abril, está preso 
desde janeiro.

A ação tem como alvo 
o Fundo Anticorrupção 
(FBK) liderado pelo opo-
sitor, conhecido por suas 
investigações sobre o estilo 
de vida e denúncias de 
peculato das elites russas, 
e escritórios regionais liga-
dos a Navalni, que tratam 
em particular de organizar 
manifestações de apoio ou 
atividades pré-eleitorais.

A Promotoria acusa as 
organizações Navalni de 

“criar as condições deses-
tabilizadoras da situação 
social e sociopolítica” da 
Rússia, sob “cobertura de 
slogans liberais”.

Destruição mútua
“A oposição será destruí-

da”, garantiu à agência AFP 
o analista independente 

Abbas Galliamov, advertindo, 
porém, que “ao destruir a 
oposição, eles (as autorida-
des) destruirão sua própria 
legitimidade”.

Com a aproximação das 
eleições legislativas de setem-
bro, o Kremlin busca eliminar 
qualquer possibilidade do 
movimento de Navalni, em 

meio ao crescente cansaço 
da população após duas 
décadas da presidência de 
Putin e ao agravamento da 
situação econômica do país 

causada pela pandemia do 
coronavírus.

Neste sentido, a Duma 
planeja examinar um projeto 
de lei hoje que proíbe a 
eleição de qualquer pessoa 
que tenha ocupado um 
cargo em uma organização 
que tenha sido classificada 
como “extremista”.

Proposto por um grupo 
de deputados governistas 
do partido Rússia Unida, o 
texto deve ser aprovado no 
Congresso, dominado por 
apoiadores de Putin, antes 
das eleições legislativas de 
setembro e será retroativo, 
segundo os autores.

Navalni esperava apre-
sentar candidatos para as 
legislaturas de setembro ou 
apoiar candidatos capazes 
de se opor com o Kremlin. 
Diante da possibilidade 
das organizações serem 
consideradas extremistas, 
os escritórios regionais da 
oposição na Rússia anun-
ciaram sua dissolução no 
final de abril.

Estadão Conteúdo

Navalni, que fez uma greve de fome de três semanas em abril, está preso desde janeiro

 Handout/Instagram

Investimentos no 
desenvolvimento de 
projetos imobiliários 
apresentaram 
crescimento anual
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O São Paulo joga na noi-
te de hoje contra o Racing 
com o objetivo de garantir 
a classificação antecipada 
às oitavas de final da Copa 
Libertadores. Embora leve 
muito a sério a Libertado-
res, o time tricolor prioriza, 
neste momento, as finais do 
Campeonato Paulista e, por 
isso, deve entrar em campo 
mais uma vez com reservas no 
duelo diante dos argentinos, 
às 21h30, no Morumbi.

O São Paulo lidera o Grupo 
E com oito pontos, mesma 
pontuação do vice-líder Ra-
cing - está na frente por ter 
melhor saldo de gols - está 
invicto na competição e pode 
se classificar para o mata-mata 
antecipadamente em caso de 
vitória sobre o rival argentino, 
que também ainda não perdeu 
no torneio. Se empatar, terá 
de contar com um tropeço 
do Rentistas diante do Spor-
ting Cristal, em duelo a ser 
disputado amanhã.

Envolvido em uma maratona 

Contra o Racing, São Paulo 
pretende segurar a liderança

Libertadores 2

desgastante de jogos, o São 
Paulo optou por dar priori-
dade ao Paulistão porque o 
torneio é, no momento, a 
maior oportunidade para 
tirar o clube de uma seca de 
quase 11 anos sem títulos. Em 
relação ao Estadual, o jejum 
é ainda maior, de 16 anos.

Daí a explicação para o téc-
nico Hernán Crespo preservar 
os titulares na Libertadores e 

SÃO PAULO 
Lucas Perri; 
Diego Costa, 
Rodrigo Freitas 
e Bruno Alves; 
Orejuela, 
Rodrigo Nestor, 
Talles Costa, 
Igor Gomes e 
Welington; 
Luciano e 
Vitor Bueno. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

RACING
Gabriel Arias; 
Lucas Orbán, 
Juan Cáceres, 
Nery Domínguez 
e Eugenio Mena; 
Leonel Miranda, 
Julián López, 
Tomás Chancalay 
e Ignacio Piatti; 
Enzo Copetti e 
Maximiliano Lovera. 
Técnico: Juan 
Antonio Pizzi.

SÃO PAULO  
RACING 

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo.

deixá-los menos desgastados 
para as finais contra o Palmeiras 
pelo Estadual. O primeiro 
será já na quinta-feira, às 22 
horas, no Allianz Parque, e 
o segundo, domingo, às 16 
horas, no Morumbi.

Ante o Racing, o principal 
nome na escalação deve ser 
Luciano, que voltou aos 
gramados na goleada por 
4 a 0 sobre o Mirassol em 
que deixou a sua marca. O 
atacante era titular absoluto 
da equipe, mas sofreu uma 
lesão muscular e precisa 
readquirir o ritmo de jogo 
ideal. Em seu lugar, Crespo 
tem escalado o jovem Gabriel 
Sara, que tem correspondido 
com gols.

Outro que está recuperado 
de lesão na coxa é Daniel 
Alves. O lateral-direito, um 
dos líderes do elenco, porém, 
deve começar o confronto de 
hoje no banco de reservas e 
pode ser que ganhe alguns 
minutos antes da final do 
Paulistão. (E.C.)

Santos joga na Bolívia e quer 
encaminhar a classificação

Após vencer o Boca Juniors na semana passada, time brasileiro vai encarar a altitude de 3.650 metros de La Paz

LIBERTADORES 1

Mais tranquilo após vencer 
o Boca Juniors na semana 
passada, o Santos volta hoje 
a campo pela Copa Liberta-
dores, às 19h15, para rever 
o The Strongest na altitude 
de La Paz, na Bolívia. Se 
antes corria sério risco de 
ser eliminada ainda na fase 
de grupos, agora a equipe 
brasileira pode até enca-
minhar a classificação, em 
caso de nova vitória.

O triunfo por 1 a 0 sobre 
o Boca deu novo fôlego ao 
Santos. O time subiu para 
o segundo lugar do Grupo 
C, desbancando o próprio 
rival argentino. As duas 
equipes têm seis pontos, 
mas os brasileiros levam 
vantagem nos critérios de 
desempate. A liderança da 
chave está com o Barcelona, 
do Equador, com nove.

Na prática, o Santos agora 
depende apenas de si mesmo 
para alcançar as oitavas de 
final. E uma vitória sobre o 
The Strongest deixará essa 

Volante Alison volta ao time titular após ficar afastado por dores no joelho direito

vaga mais perto. A confiança 
está em alta, e não somente 
pela vitória sobre o Boca. 
Quando enfrentou o mesmo 
time boliviano, em casa, no 
dia 4 deste mês, o Santos 
goleou por 5 a 0.

O desafio do momento 
será encarar desta vez a 
altitude de 3.650 metros da 
cidade de La Paz. O histórico 
santista em solo boliviano 
não é dos melhores. Ganhou 
apenas dois dos últimos sete 

jogos disputados na Bolívia, 
incluindo uma derrota por 
2 a 1 para o próprio rival de 
hoje. O último confronto 
entre eles na altitude ter-
minou em 1 a 1, em 2017.

Outra preocupação santista 
é a ausência de Fernando 

Diniz. O treinador foi ex-
pulso logo em seu jogo de 
estreia, na terça passada, 
e não poderá comandar 
a equipe do banco de re-
servas. Seu substituto será 
o auxiliar Márcio Araújo. 
Diniz deve acompanhar o 

jogo das tribunas do estádio 
Hernando Siles.

Se teve apenas um dia de 
trabalho antes de estrear, 
agora o treinador encarou 
uma semana de treinos para 
preparar o Santos para o 
segundo jogo sob o seu 

comando. Por isso, a partida 
de hoje já deve revelar uma 
equipe com novas caracterís-
ticas, com o perfil de Diniz.

Como o Santos foi elimi-
nado de forma precoce no 
Paulistão, o treinador terá 
também mais tempo para o 
seu terceiro jogo no comando 
da equipe. Depois de enfrentar 
o The Strongest, a partida 
seguinte será somente no 
dia 26, contra o Barcelona, 
no Equador, também pela 
Libertadores. O confronto 
deve definir os classificados 
do grupo ao mata-mata.

Para hoje, Diniz terá o 
reforço do volante Alison, 
recuperado de dores no joe-
lho direito. Ele foi desfalque 
nos últimos quatro jogos do 
Santos. O zagueiro Luan 
Peres será titular, apesar do 
mal-estar que apresentou 
nos últimos dias. Por outro 
lado, o treinador não terá 
Marinho mais uma vez. O 
atacante será baixa pela 
terceira partida seguida 
devido a uma lesão muscular 
na coxa esquerda.

Estadão Conteúdo
Ivan Storti/Santos FC

THE STRONGEST 
Daniel Vaca; 
Saúl Torres, 
David Mateos, 
Fernando Martelli, 
Gonzalo Castillo, 
José Sagredo; 
Diego Wayar, 
Richet Gomez, 
Willie Barbosa, 
Ramiro Vaca; 
Jair Reinoso. 
Técnico: 
Gustavo Florentin.

SANTOS
João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres, 
Felipe Jonatan; 
Vinicius Balieiro, 
Alison, 
Jean Mota, 
Gabriel Pirani; 
Kaio Jorge e 
Lucas Braga. 
Técnico: 
Márcio Araújo

THE STRONGEST  
SANTOS 

ÁRBITRO - Diego Haro (Peru).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Estádio Hernando Siles, La Paz.

Palmeiras espera manter 
100% de aproveitamento

Tratada como obsessão 
pelo Palmeiras, a Copa Li-
bertadores ficará em segundo 
plano por um breve período 
Já garantido no mata-mata 
do torneio do qual é o atual 
campeão, o time alviver-
de mudou o planejamento 
original, passou a priorizar 
o Campeonato Paulista, já 
que chegou à final, e deverá 
enfrentar o Defensa y Justicia 
somente com reservas hoje, 
às 19h15, no Allianz Parque, 
em duelo da quinta rodada 
da fase de grupos.

Como garantiu na rodada 
passada a classificação às oitavas 
da Libertadores ao ganhar do 
Independiente del Valle, no 
Equador, lidera o Grupo A, 
com 12 pontos, e é a única 
equipe que venceu todos os 
seus jogos na primeira fase 
até aqui, o Palmeiras se deu 
ao luxo de alterar seus planos 
diante da exaustiva maratona 
de partidas.

Os jogadores considerados 
reservas e os jovens que vinham 
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atuando no Paulistão antes 
da fase eliminatória devem, 
agora, ganhar uma oportuni-
dade para mostrar seu valor 
ao técnico Abel Ferreira na 
Libertadores. A tendência é de 
que os atletas que começaram 
o duelo diante do arquirrival 
Corinthians, domingo, sejam 
preservados e se concentrem 
no primeiro jogo da final do 
Paulistão contra o São Paulo, 

quinta-feira, às 22 horas, no 
Allianz Parque.

O Campeonato Paulista 
serviu de laboratório para 
observar jogadores formados 
no clube. No atual elenco, 13 
jogadores são das categorias 
de base, e muitos deles ainda 
integram a equipe Sub-20. 
Mas agora que o time está 
na final, o torneio estadual 
virou prioridade.

Pode ser, porém, que, pela 
necessidade, em determinada 
posição, algum jogador não 
ganhe um descanso e volte 
a atuar hoje, pouco mais de 
48 horas depois de estar em 
campo na vitória sobre o maior 
rival. Escalar uma peça dois 
dias depois do último jogo é 
algo que Abel raramente faz. 

“Escolheremos os jogadores 
que estiverem melhores fi-
sicamente e mentalmente. 
Sabemos o desgaste desses 
jogos. Ansiedade, pressão, isso 
tudo influencia”, limitou-se a 
dizer o auxiliar João Martins, 
sobre a escalação. (E.C.)

PALMEIRAS  
Vinicius Silvestre; 
Henri, 
Vanderlan e 
Danilo Barbosa; 
Gabriel Menino, 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Gustavo Scarpa 
e Viña; 
Wesley e 
Willian. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA 

Ezequiel Unsain; 
Néstor Breitenbruch, 
Juan Rodríguez, 
Emanuel Brítez; 
Matías Rodríguez, 
Enzo Fernández, 
Raúl Loaiza, 
Nahuel Gallardo; 
Francisco Pizzini, 
Wálter Bou y Gabriel 
Hachen. 
Técnico: 
Sebastián Beccacece.

PALMEIRAS  
DEFENSA Y  
JUSTICIA 

ÁRBITRO - Andrés Cunha (Uruguai).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca chora, e Roberta impede Duca de ir atrás da menina. Marcelo se 

enfurece com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver Karina próxima a Cobra. 

Bianca comenta com a irmã que Duca está saindo com Roberta. Gael 

conta para Heideguer que a pessoa na foto com Duca é Roberta, e Lobão 

decide investigar. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Júlia se sente desconfortável em sair sozinha com Ana. Suzana se preocupa 

quando Alice comenta que acompanhará Renato em um encontro com seu 

antigo sócio. Rodrigo fi ca impactado com a notícia de que Ana e Lúcio estão se 

aproximando. Iná mostra a Laudelino que Aurélia e Wilson modifi caram o visual. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra aceita ajudar Luna e Alexia a investigar Dominique por conta própria. 

Mário pensa em Helena. Hugo não gosta quando Helena afi rma que Mário 

e Luna sempre farão parte de sua vida. Dominique manda Pancho procurar 

Mário para se certifi car da morte de Luna. 

GLOBO, 21H00

Império
Cristina é hostil com Maria Clara. Du conta para Maria Marta o endereço de 
Maria Ísis. Tuane e Jurema rezam por Reginaldo. Enrico fi ca furioso ao ver 
Téo em seu restaurante. Maria Marta e Cora chegam à casa de Maria Ísis 
ao mesmo tempo. 

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. 

 O corpo parece 
ter um mecanismo 
natural de proteção 
contra a infelicidade. 
Sempre que algo não 
está bem em nossa 
vida, nos sentimos 
incomodados, 
insatisfeitos, 
inquietos. É o corpo 
avisando que algo 
precisa mudar em 
nossa vida. Quando 
uma tristeza 
inexplicável começar 
a bater, quando a 
angústia começar a 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: NELSON BUENO DO PRADO

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 

aniversário!

Seja feliz! Não aceite menos que isso.”

 cultura@jornaldat.com.br

visitar com alguma 
frequência, e os 
seus pensamentos 
começarem a fugir de 
você, mude!

Olhe para dentro do 
seu coração, faça uma 
reavaliação na sua 
vida e tente descobrir 
o que não está bem.
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Terça-feira, 18 de maio de 2021

Hoje enfeito a coluna social com alguns nomes conhecidos do Alto Tietê que comemoram idade 

nova. Entre idas e vindas no circuito é bom demais conviver com cada um aqui evidenciado . Uns 

mais outros menos , mas todos de forma especial referencio e estendo meus cumprimentos 

desejando em primeiro lugar “saúde.  Não vemos a hora de tudo passar e podermos novamente 

brindar datas assim com familiares e amigos . Estamos ainda sob uma vigilância severa quan-

to aos cuidados perante esse vírus que tem ceifado famílias. Mas ser lembrado sei o quanto é 

importante , e assim o faço por aqui. Curtam as fotos e aqueles que tem relacionamento com os 

evidenciados faça valer o carinho e externe seus desejos de um feliz aniversário . Grande abraço 

e um beijo no coração de todos !!!

Idade Nova
Em clima de 

O
s
n

y

Robinson Guedes - Quarta-feira 19/05

Marco Oliva - Quarta-feira 19/05

Luis Schimith - Quarta-feira 19/05

Ed Cabral - Terça-feira  18/05

Sandra Ramos Silva - Terça-feira 18/05

Paulinho Reis - Quarta-feira 19/05

Sandra Ramos Silva, Enio Mar-

cos Pizzolato, Bruna Andujar e 

Ed Cabral 

Quarta-feira 

Robinson Guedes, Luis Schimith, 

Palinho Reis, Isabelle Castro e 

Marco Oliva 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Rogério Hermínio na foto com este colunista 

juntamente com Alexandre Compre assumiram 

desde a data de 13 de Maio a loja Arq Vinhos. 

Situada na Rui Barbosa ,187 o endereço conta 

com excelentes opções e rótulos especiais . 

Rogério Hermínio é um parceiro de longa data e 

nesta nova empreitada de sua vida profissional 

sente-se muito à vontade, pois desfruta de 

excelente relacionamentos na cidade e região 

já que a anos comanda a RHG Seguros. Estive 

de passagem pelo local e garantimos o flash 

para o devido registro e divulgação. A eles meus 

votos de prosperidade e sucesso . Maiores 

informações : 4758-8353 e 94306-9954.

 SOB NOVA DIREÇÃO 


