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Alto Tietê se junta a Mogi  
contra pedágio em rodovias

Consórcio regional se mostrou contrário à implantação das tarifas; Mogi levou caso à Justiça para impedir cobranças

DEBATE

  Dia de combate ao abuso infantil é celebrado em Suzano com 
debate marcado pela conscientização do tema. Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi informou 
no final da tarde de ontem que está 
tomando uma série de medidas ju-
diciais, por meio da Procuradoria-

-Geral do Município, visando ques-
tionar a proposta de instalação de 
praças de pedágio nas rodovia Mo-
gi-Dutra (SP-88), e Mogi-Bertioga 
(SP-98), além de outras obras pre-
vistas. A ação ocorreu dois dias após 
a realização de um ato coordenado 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode), 
que contou com a participação de 
prefeitos do Alto Tietê, representan-
tes da região na Assembleia Legis-
lativa e na Câmara dos Deputados.  
Cidades, página 6

Serviço, que ficou suspenso du-
rante pandemia, volta em junho. 
Cidades, página 4

Guararema

COLETA  
SELETIVA 
SERÁ  
RETOMADA

Regional de Ferraz

Grupo pede volta 
da Enfermaria 
Psiquiátrica
Cidades, página 5

TRANSPORTE

Arujá começa 

a vacinar 

trabalhadores. p3

Covid-19

Mortes no Alto Tietê se 
aproximam de quatro mil
Nas últimas 24 horas foram registrados 56 óbitos na 
região, 37 deles só em Mogi. Cidades, página 6

A Secretaria Municipal de Saúde 
realiza amanhã a vacinação contra a 
Covid-19 das pessoas com comor-
bidades acima de 50 anos de ida-
de. O atendimento será descentra-
lizado nos três polos de vacinação.  
Cidades, página 4

Iniciativa das prefeituras do 
Alto  Tietê ocorreu durante o 
final de semana, em fiscaliza-
ções para evitar aglomerações.  
Cidades, página 5

Comorbidades

Restrições

VACINAÇÃO 
SEGUE HOJE 
EM SUZANO

16 MULTAS 
SÃO EMITIDAS 
NA REGIÃO

Edital prevê a instalação de duas praças de pedágio, uma na Mogi-Dutra e outra na Mogi-Bertioga

ARQUIVO MOGI NEWS
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 �Casa de acolhimento

A prefeitura de Santa Isabel finalizou, 
nesta semana, as obras de reforma da 
Casa Municipal de Acolhimento Acon-
chego, que é destinada para o abrigo de 
crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. Além das melhorias fí-
sicas do local, também foram trocados 
todos os móveis e reformada a quadra.

 �Promotoras Legais

As 300 alunas do curso de Promotoras 
Legais Populares de Suzano acompa-
nharam ontem uma palestra sobre “Di-
versidade Sexual e de Gênero”, que tem 
à frente a advogada Kelly dos Santos. 
O encontro celebra o Dia Internacional 
Contra a Homofobia, celebrado na se-
gunda-eira passada. O conteúdo da 11ª 
aula é exclusivo e foi disponibilizado pelo 
Serviço de Ação Social e Projetos Espe-
ciais (Saspe) no canal “TV Prefeitura de 
Suzano”, no Youtube (bit.ly/TVPrefeitu-
radeSuzano).

 �Cestas básicas

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduar-
do Boigues, recebeu, ontem, cem ces-
tas básicas durante o café da manhã na 

Frente Empresarial Pró-Itaquaquece-
tuba (Fempi). Neste encontro, estavam 
ainda, o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Luciano Dávila, o presiden-
te da Fempi, André Domeni e a diretoria 
da Frente Empresarial.

 �Concorrências nos transportes

Suspenso pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP), em no-
vembro de 2020, cancelado no início de 
janeiro pela prefeita, Priscila Gambale 
(PSD), e agora revisado, finalmente, o 
edital da primeira concorrência pública 
em mais de 40 anos do transporte pú-
blico coletivo de Ferraz de Vasconcelos 
está pronto para ser publicado. A última 
etapa do processo, ou seja, a audiência 
pública ocorreu anteontem, na Prefeitura.

 �Duplicação de via

O deputado André do Prado (PL) parti-
cipou, no final da manhã de ontem, da 
audiência pública realizada pelo Depar-
tamento de Estradas de Rodagem (DER) 
sobre a duplicação da SP-56, entre Arujá 
e Itaquaquecetuba. Devido a pandemia 
do novo coronavírus, a reunião aconte-
ceu em ambiente virtual e foi transmi-
tida pelo YouTube.

•••  editor@jornaldat.com.br
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Enquanto se está vivo, é 
impossível escapar de más-
caras e nomes. Somos inse-
paráveis de nossas ficções: 
nossas feições Assim, más-
caras são objetos ímpares. 
Com elas, podem-nos despir 
de toda e qualquer realidade 
interna que nos aflige para 
enfrentar o mundo externo 
com mais leveza e coragem.

Vou explicar de manei-
ra mais clara: imagine que 
você, leitor, seja convidado 
para um baile de máscaras. 
Apesar de sua timidez, aceita 
o convite, pois, exatamente 
por poder usar o artifício da 
máscara, pode lidar melhor 
com sua introversão, com 
os relacionamentos estabe-
lecidos junto a pessoas e, até 
mesmo com possíveis flertes 
que podem surgir.

Pois bem, em psicologia 

Por trás da máscara: conforto!

ARTIGO
Raul Rodrigues

não se usa o termo “másca-
ra”, mas sim “defesa”, com 
exatamente a mesma fun-
ção: proteger daquilo que 
nós próprios julgamos ser 
perigoso e ameaçador.

É claro, que nós não es-
tamos isentos de, em algum 
momento em nossas vidas, 
precisarmos fazer uso des-
sas defesas ou máscaras. Elas, 
muitas vezes, nos proporcio-
nam coisas boas (como no 
caso das possíveis experiên-
cias de um baile de máscaras).

O problema sério existe 
quando, de tanto fazer uso 
de máscaras, acabamos por 
acreditar que sem elas não 
existe vida possível e saudá-
vel e, com isso, vamos por 
um caminho tornando-nos 
pessoas que não somos.

Dias atrás, olhos fixos na 
internet, me deparei com 

site que dizia o seguinte: 
“Uma geração que sente fal-
ta, mas não procura. Gosta, 
mas não demonstra. Tem na 
mão, mas não valoriza. Pisa 
na bola, mas não se descul-
pa. É a mesma geração que: 
reclama da solidão”. Tempos 
pra lá de viróticos?

Creio que vamos nos pa-
recendo cada vez mais com a 
pessoa do site, que sente falta, 
gosta, tem na mão e pisa na 
bola, mas crê que está tudo 
bem em ser ou estar assim e, 
o pior, se sentir só. De tan-
ta defesa, aprende-se que 
todo e qualquer ambiente 
é hostil e com isso precisa-

-se cada vez mais da boa e 
velha máscara para não nos 
machucarmos. É quando se 
protege da Covid 19!

 raulrodr@uol.com.br

FÁBIO MIRANDA

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

EDITORIAL

Pressão por moradia

O 
déficit habitacional no Alto Tietê 
vem aumentando e a falta de aten-
ção dos governos federal e estadual 
para a questão vem prejudicando 

milhares de famílias. Uma das causas para 
esse crescimento é o ônus excessivo com 
aluguel urbano, hoje caracterizado como o 
principal componente do déficit.

Os governos estão em falta. No meio do 
ano passado, por exemplo, Mogi das Cruzes, 
que aderiu ao programa Nossa Casa, recebeu 
a visita de técnicos do governo do Estado 
de São Paulo com o objetivo de retomar a 
construção de unidades habitacionais para 
famílias de baixa renda. A área em questão 
fica no Conjunto Jefferson, mas acabou sen-
do recusada pelo Estado. E o défict se aplica 
às outras cidades do Alto Tietê. 

Só a Companhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU) não constrói nada em Mogi há 15 
anos. A última vez que o município se be-
neficiou do programa foi em 2006, quan-
do 1.020 famílias foram contempladas. Já o 
governo federal, pelo programa Minha Casa 
Minha Vida, fez sua última entrega em 2019, 

ano em que 520 famílias ganharam um lar 
e entraram para a contagem das 5.240 uni-
dades do programa na cidade.

Em meio à ausência de programas sociais 
de habitação e agravamento da crise econô-
mica com a pandemia da Covid-19, a ocu-
pação de Áreas Públicas de Proteção Per-
manente (APP) se intensificou e registrou 
um “boom”. Recentemente, casas no Jardim 
Planalto e Aeroporto III foram demolidas e 
causou grande repercussão negativa.

A Prefeitura não deve permitir ocupações 
irregulares, pois lesa o proprietário do terre-
no, além dos perigos que muitas vezes essas 
construções apresentam aos moradores e ma-
lefícios permanentes ao meio ambiente. Da 
administração municipal, espera-se maior 
pressão sobre o Estado e União. O Executi-
vo municipal garante que está em busca de 
terrenos para a construção de unidades ha-
bitacionais, além de tratativas com os gover-
nos estadual e federal. 

Na pandemia, os problemas enraizados 
da sociedade ganharam ainda mais realce e, 
um dos mais urgentes, é oferecer o mínimo 
que o cidadão merece: uma casa para morar.  

CHARGE
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Inscrições para vestibular 
Univesp terminam amanhã

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp) encerra amanhã as 
inscrições para o vestibular 
de 2021. No polo de Itaqua-
quecetuba serão oferecidos 
seis cursos, sendo 32 vagas 
de licenciatura em letras, 
matemática e pedagogia, e 
outras 32 de bacharelado em 
tecnologia da informação, 
ciência de dados e engenharia 
da computação. Os cursos 
são gratuitos e online.

A inscrição custa R$ 45 e 
deve ser feita pelo vestibular.
univesp.br. Para participar, 
basta ter concluído o Ensino 
Médio ou com o término 
até o período da matrícula. 

As provas ocorrerão no dia 
13 de junho para os cursos 
de licenciatura e 20 de junho 
para os de bacharelado, às 
13 horas, de forma presen-
cial. O polo da Univesp de 
Itaquaquecetuba fica na rua 
MMDC, 92 - centro. O ga-
barito oficial será divulgado 
no dia seguinte à realização 
da prova.

Itaquá

Além da divisão das turmas, 
a empresa organizadora se-
guirá todas as recomendações 
sanitárias de prevenção ao 
coronavírus (Covid-19). A 
lista completa dos locais dos 
exames estará disponível em 
vestibular.univesp.br no dia 2 
de junho, e o início das aulas 
está previsto para agosto.

“É importante que os mu-
nicípios ampliem o acesso ao 
ensino superior de qualidade 
e, com a educação à distância, 

os alunos possam ter a chan-
ce de organizar melhor seu 
tempo entre os estudos e 
outras tarefas”, comentou 
o secretário municipal de 
Educação, Lucas Costa.

Já o prefeito Eduardo Boi-
gues (PP) lembrou que manter 
alunos e professores integrados 
pelo ambiente virtual. “Essa 
parceria da Prefeitura com a 
Univesp permite que nossos 
munícipes não deixem de 
buscar qualificação”.

Univesp oferece 32 vagas para o cursos de Itaquá

Flávio Aquino/DeCom Poá

Arujá começa a vacinar os 
motoristas e cobradores

O município de Arujá 
começou a vacinar ontem 
motoristas e cobradores do 
transporte público contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Foram recebidas 190 doses 
da vacina Astrazeneca, no 
entanto, só poderão ser vaci-
nados se apresentarem todos 
os documentos necessários.

O trabalhador deverá realizar 
o cadastro no site vacinaja 
(https://vacinaja.sp.gov.br/), 
onde informará seus dados 
e será gerado um QR Code, 
que irá gerar um documento 
mostrando dados pessoais e 
sua ocupação, além de informar 
em que município receberá 
a dose do imunizante. Poste-
riormente, se for receber em 
Arujá também terá que fazer 
o cadastro e agendamento no 
site da Prefeitura (http://www.
prefeituradearuja.sp.gov.br/). 
No ato da vacinação, deverá 
apresentar, além dos dados 
pessoais, o documento com 
QR Code.

Até o momento, foram 
vacinados nove trabalhadores 

Contra Covid

pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
vacinam contra a Covid no 
ginásio Habib Tannuri. A 
fila de espera conta com 92 
pessoas. Vale lembrar que, 
se não conseguir realizar o 
agendamento é porque as 
doses se esgotaram e será 
preciso aguardar a chegada 
de uma nova remessa do 
imunizante.

A Secretaria Municipal de 
Saúde solicita às pessoas que 

forem se vacinar nos sistemas 
convencionais, tanto na cam-
panha 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.

Ação está sendo realizada no ginásio de esportes

Divulgação/Arujá

Dia de combate a abuso infantil 
é marcado por conscientização

Data também lembrou o Dia Nacional da Luta Antimanicomial pela Rede de Atenção Psicossoail da cidade

SUZANO

O dia 18 de maio foi 
marcado por ações de cons-
cientização em Suzano sobre 
o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescen-
tes e sobre o Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial. 
Ambas as temáticas foram 
abordadas no município 
em atividades especiais que 
reforçam a importância do 
debate acerca de temas até 
então invisíveis ou pouco 
discutidos com a população. 

Desde 2013, a data é lem-
brada como o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que em Suzano 
ganhou mais significado 
por meio de uma ação de 
conscientização promovido 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Suzano 
(Comdicas) e pelos dois 
Conselhos Tutelares da cidade, 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 

do Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social (Creas) e do Fundo 
Social de Solidariedade.

A atividade em frente ao 
paço municipal ocorreu ao 
longo de todo o dia e abordou 
pedestres e motoristas para 
a devida orientação sobre 
o tema, reforçando como 
esses crimes acontecem e 
as formas de denunciá-los, 
com faixas informativas em 
pontos de parada no trânsito 
e nos postos de vacinação 
da cidade.

“A informação é nossa 
principal arma contra situa-
ções de abuso e violência, 
sobretudo quando tratamos 
de crianças que, por vezes, 
são desacreditadas e sofrem 
em silêncio. A nossa missão, 
enquanto adultos, gestores 
e promotores de políticas 
públicas é abrir os olhos para 
esses casos, que infelizmente 
acontecem dentro de casa 
e em lugares que deveriam 
ser sinônimo de segurança e 
aconchego”, disse o secretário 

municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Geraldo Garippo.

A ação também contou 
com a presença do prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), que endossou o discurso 

sobre a importância do tema 
na sociedade. “Precisamos 
reforçar com a população 
que ninguém está sozinho. 
Contamos com canais de 
atendimento, como o disque 
denúncia (Disque 100), órgãos 

e entidades parceiras para o 
acolhimento dessas vítimas. 
Mas, para isso, o primeiro 
passo é falar e expor a im-
portância do debate sobre 
o abuso, para que cada vez 
mais seja possível identificar 

situações de risco e ajudar 
quem está passando por esse 
tipo de violação”, afirmou.

O trabalho contou com 
a participação dos conse-
lheiros tutelares Wellington 
Costa, Rita Cavalcanti, Sônia 
Pimenta, Francisca Xavier 
e José João Silva, além do 
coordenador Carlo Araújo 
e dos representantes do 
Comdicas, Jaqueline Ferreira 
e Wanderley Costa, que são 
presidente e membro do 
conselho, respectivamente. 
A ação ainda foi prestigiada 
pelo secretário municipal de 
Governo, Alex Santos, bem 
como pelo controlador geral 
do Município, Sadao Sakai, 
e pelo chefe de Gabinete, 
Afrânio Evaristo.

Antimanicomial

Já na Saúde, o dia foi 
de reflexão sobre Luta An-
timanicomial, com ações 
alusivas preparadas pelas 
equipes da Rede de Aten-
ção Psicossocial (Raps) nas 
unidades de Saúde. 

Dia foi lembrado ontem, em frente à Prefeitura de Suzano, reforçando o debate

Paulo Pavione/Secop Suzan
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Psicólogos atendem mais 
de mil pessoas em abril

Os novos profissionais da 
Rede de Atenção Psicossocial 
(Raps) do Suzano atenderam 
1.012 pessoas em um mês de 
trabalho, reduzindo em 36% 
a demanda extra acolhida 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  Com a contrata-
ção dos 21 colaboradores, a 
cidade passou a contar com 
40 psicólogos que atuam no 
acolhimento de pacientes em 
acompanhamento e novos casos, 
incluindo plantões de atendi-
mento para os trabalhadores 
do Pronto-Socorro Municipal 
no projeto nomeado “Sala de 
Cuidados”.  

De acordo com balanço da 
Saúde suzanense, só no mês 
de abril, mais de mil pessoas 
passaram por atendimentos 
psicológicos nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). O 
índice representa mais de um 
terço da demanda acolhida. 

“A contratação dos 21 novos 
profissionais reforçou o quadro 
de psicólogos que já atuavam 
na rede. Assim, garantindo o 
atendimento em psicologia 

Suzano

nas 24 unidades de Saúde 
do município, aumentando 
o acesso da população a este 
serviço”, explicou a coordena-
dora da Raps, Dulce Ramos.

A atuação também possibilitou 
plantões de acolhimento para 
os trabalhadores do Pronto-

-Socorro Municipal, por meio 
projeto “Sala de Cuidados”, 
promovido em parceria com 
a Rede de Urgência e Emer-
gência para o atendimento 
dos profissionais da linha 
de frente no enfrentamento 
ao coronavírus (Covid-19). 

“Diante da necessidade de 
acompanhamento psicológico, 
a própria rede tem realizado 
os atendimentos destes tra-
balhadores”, detalhou.

O acompanhamento psico-
lógico na rede básica ocorre 
por livre demanda. Basta a 
pessoa procurar a unidade 
mais próxima para ser aten-
dida. É importante lembrar 
que o reforço no quadro de 
funcionários visa garantir 
que cada unidade de Saúde 
conte com pelo menos um 

psicólogo à disposição. 
Para tanto, vale destacar 

a importância de se manter 
atento ao sofrimento e à iden-
tificação desses sentimentos, 
sobretudo diante da pandemia, 
que tem sido fator relevante 
na mudança do perfil de pa-
cientes que buscam por ajuda. 

“As pessoas têm se deparado 
com situações adversas e 
intensas, como vivenciar o 
luto, o isolamento social e 
longas jornadas de trabalho, 
desencadeando episódios de 
ansiedade e depressão, por 
exemplo”, disse a coordenadora.

Com o principal objetivo 
de auxiliar a população e via-
bilizar ainda mais o acesso à 
informação sobre Saúde Mental, 
a Raps também tem disponibi-
lizado gratuitamente materiais 
orientativos voltados a temas 
específicos. As cartilhas sobre 

“Luto na Covid-19”, “Álcool e 
Outras Drogas na Pandemia” 
e “Crianças e Adolescentes na 
Pandemia” podem ser acessadas 
por meio do link http://bit.ly/
SaudeMentalSuzano.

Pessoas com comorbidade 

serão vacinadas amanhã

Primeira aplicação será feita para pessoas acima dos 50 anos em três locais diferentes

SUZANO

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza amanhã a vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19) das pessoas com 
comorbidades acima de 50 
anos. O atendimento des-
centralizado nos três polos 
de vacinação também deverá 
promover a segunda aplicação 
dos idosos acima de 80 anos 
que já tomaram a primeira dose 
da vacina Oxford/Astrazeneca 
no início do ano.

A ação será das 8 às 17 
horas, com acolhimento no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, na Escola Mu-
nicipal (E.M) Odário Ferreira 
da Silva e na Arena Suzano, 
com a oferta do atendimento 
em drive-thru nesse último.

O trabalho garante a apli-
cação da primeira dose a 
todos aqueles que têm idades 
igual ou superior a 50 anos 
de idade e que apresentam 
algum quadro de comorbidade. 
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/
CronogramaVacinaSuzano, 

disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.br. 
Para receber a dose, o muní-
cipe deve ainda comprovar as 
comorbidades por meio de 
documentação, apresentando 
laudo médico e/ou receita 

médica com resultados de 
exames recentes, nas versões 
original e cópia.

Além dos itens comprobató-
rios, 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.

Já para tomar a segunda 
dose, é exigido documento 
original com foto, CPF e o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa. Vale lembrar 
que serão contemplados com 
a segunda aplicação os idosos 
maiores de 80 anos e demais 
pessoas que já receberam a 
primeira dose do imunizante 
Oxford/Astrazeneca dentro do 
prazo proposto de 12 semanas.

Idosos acima dos 80 anos também vão receber a dose da vacina amanhã

 Wanderley Costa/Secop Suzano

Os moradores de Santa 
Isabel podem participar das 
oficinas online gratuitas de 
Introdução à Linguagem 
do Roteiro Audiovisual e 
Introdução à Linguagem 
Fotográfica.

Na modalidade de Introdu-
ção à Linguagem do Roteiro 
Audiovisual, a duração da 
oficina é de duas horas e é 
destinado às pessoas a partir 
de 14 anos. As aulas poderão 
ser assistidas entre os dias 
24 e 28 de maio, por meio 
da plataforma virtual Zoom.

Já na modalidade Introdu-
ção à Linguagem Fotográfica, 
também com duração de 
duas horas, os interessados 
devem ter mais de 16 anos. 
As aulas estarão disponíveis 
entre os dias 17 e 21 de maio, 
na plataforma virtual Zoom.

“ A parceria com o Museu 
de Imagem e Som é muito 
importante para que possa-
mos oferecer esses tipos de 
oficinas profissionalizantes 
aos munícipes”, afirmou o 
prefeito de Santa Isabel, . 
Carlos Chinchilla (PSL).

Para quem quiser partici-
par, é necessário realizar a 
inscrição na página oficial 
da Prefeitura.

Santa Isabel 

oferece curso 

voltado ao 

audiovisual

Formação

Coleta seletiva vai ser 
retomada em Guararema

A Prefeitura de Guararema 
definiu a data de retomada 
da coleta seletiva porta a 
porta. O serviço, que esta-
va suspenso por conta da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19), será retomado 
em 8, 9 e 10 de junho.

O serviço retornará nos 
mesmos dias e bairros em 
que eram atendidos antes da 
pausa: D’Ajuda (às terças-

-feiras), Ipiranga (às quartas-
-feiras) e centro e Nogueira 
(às quintas-feiras). A novidade 
é o início no bairro Morro 
Branco, que será atendido 
no mesmo dia em que o 
Ipiranga (quartas-feiras). 
A coleta seletiva será feita 
sempre após às 13 horas, 
logo os cidadãos devem 
colocar seus recicláveis na 
rua antes deste horário, nos 
dias certos para cada bairro.

Vale ressaltar que nos dias 
em que houver a coleta sele-
tiva porta a porta não haverá 
coleta de lixo comum.

“A coleta seletiva porta 
a porta é um serviço de 

Junho

extrema importância que 
estamos expandindo para 
novos bairros da cidade. 
Agora também vamos aten-
der o bairro Morro Branco 
e nosso objetivo é expandir 
constantemente o alcance deste 
serviço”, explicou o assessor 
da Prefeitura de Guararema, 
Ricardo Moscatelli.

Para informar a popu-
lação sobre a retomada do 
serviço, a administração 
municipal deu início, ontem, 

à distribuição de impressos 
com as informações sobre 
a retomada do serviço no 
bairro D’Ajuda – Vale dos 
Eucaliptos.

Agentes da Cooperativa 
de Reciclagem, Guarareci-
cla, estiveram nos bairros 
D’Ajuda e Vale dos Eucaliptos 
divulgando a informação. Tal 
comunicação também será 
realizada nos outros bairros 
que serão atendidos com o 
serviço nos próximos dias.

Moradores receberam folhetos com informação

Vitoria Mikaelli/Guararema
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Cidades emitem 16 multas 
durante o final de semana

Ao menos 16 multas em 
decorrência do desrespeito 
às regras necessárias para 
conter a propagação do co-
ronavírus (Covid-19) foram 
registradas no último final 
de semana entre as cidades 
mais populosas do Alto Tietê. 
Em Ferraz de Vasconcelos, 
por exemplo, a corporação 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) aplicou um total 
de três multas, segundo 
informações da Prefeitura.

Um dos casos ocorreu 
na rua Itaquaquecetuba, 
no bairro Jardim Dayse. “O 
atendimento foi por conta 
de uma festa clandestina 
que estava ocorrendo em 
uma chácara. A aglomera-
ção resultou na multa do 
responsável pelos shows 
e do dono do espaço, que 
inclusive estava funcio-
nando sem os documentos 
necessários”, detalhou a 
Prefeitura.

A outra ocorrência foi 
atendida na rua Francisco 
Sperandio, no bairro Cidade 

Restrições

Kemel. Um estabelecimento 
comercial foi denunciado por 
perturbação do sossego. Na 
oportunidade, o responsável 
foi multado e uma caixa de 
som apreendida. Já a Vigi-
lância Sanitária da cidade, 
não atendeu reclamações 
de aglomerações, mas pro-
moveu 127 inspeções em 
estabelecimentos comerciais 
e feiras livres.

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de Poá 
informou que, no último 
sábado, três estabelecimentos 
da rua 9 de Julho, na área 
central, foram autuados por 
funcionarem além do horário 
permitido e também pelo 
registro de aglomeração de 
pessoas. Na ocasião, foram 
aplicadas duas multas em 
cada um, nos valores de R$ 
326 e R$1.500.

Entre a última sexta-feira 
e o último sábado, quatro 
estabelecimentos de Mogi 
das Cruzes foram autuados 
por desrespeito às regras de 
restrições para o enfrentamento 

da pandemia. Essas multas 
foram registradas nos bairros 
Vila Rubens, Vila Cintra e 
Jardim Santa Tereza. Houve 
também uma multa pela 
realização de pancadão no 
Parque Monte Líbano.

Neste final de semana, 
a Secretaria de Segurança 
Urbana realizou a Operação 
Paz e Tranquilidade, mas 
não houve autuação. Por 
meio de mediação de con-
flito, os GCMs dispersaram 
aglomeração de jovens com 
som alto, nos bairros Jardim 
Celeste e Recanto Mônica. 

Ao todo, 11 estabeleci-
mentos foram vistoriados 
em Suzano, sendo que cinco 
foram autuados e interdi-
tados: uma academia, uma 
tabacaria e três bares. Todos 
haviam desrespeitado o 
horário máximo permitido 
para funcionamento com 
atendimento presencial e 
protocolos sanitários. Os 
outros seis estabelecimentos 
receberam apenas orienta-
ção. (T.M.)

Ativista cobra DDM em tempo 
integral em Mogi das Cruzes

Apesar da cobrança da militante, não há uma data para que uma unidade passe a funcionar por 24 horas

SEGURANÇA

A ausência de uma data 
para a instalação da Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
(DDM) com atendimento 24 
horas, em Mogi das Cruzes, 
tem demonstrado a falta de 
vontade política para que o 
novo equipamento se torne 
realidade no município. Esta 
tem sido a percepção de Marly 
Barbosa Siqueira, militante do 
Coletivo mogiano de Mulheres 
e Gênero “Impacto Feminis-
ta” e membro do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (Commulher).

Na semana anterior, o 
governo do Estado de São 
Paulo confirmou que ainda 
há expectativas de que Mogi 
receba a DDM 24 horas, mas 
nenhuma data e planejamentos 
foram estipulados para que 
isso ocorra. Por este motivo, 
Marly Barbosa, que também é 
professora aposentada, acre-
dita que o governo estadual 
necessita de “proatividade”.

“Penso que para a DDM de 

Mogi funcionar em 24 horas 
não precisa da construção 
de um novo prédio, mas 
sim da vontade política do 
Estado em aprovar esse fun-
cionamento e disponibilizar 
funcionárias preparadas para 
o atendimento”, acrescentou 
a militante mogiana.

Para ela, o que está por 
trás da implantação desta 
nova delegacia são questões 
relacionadas às verbas, mas 
o Estado não está disposto 

a investir em políticas públi-
cas para as mulheres. “Mogi 
precisa, além da delegacia 24 
horas, de mais equipamentos 
que formem uma rede de 

atendimento de qualidade 
como por exemplo um centro 
de referência, com psicólogas, 
assistentes sociais e advogadas”, 
apontou Marly.

No exemplo em que ela 
sugere, o atendimento nes-
te centro de referência se 
expandiria para uma casa 
de acolhimento transitório 

com espaço para aulas de 
artesanato, música, dança, 
bazar e entre outras atividades 
para as mulheres assistidas. 
Além disso, a professora apo-
sentada frisou que a cidade 
precisa aprimorar a rede de 
atendimento às mulheres 
vítimas de violências.

Isto deve acontecer com a 
implantação de novas políticas 
públicas e a produção de uma 
pesquisa urgente que gere 
um diagnóstico real sobre 
a situação das mulheres em 
estado de vulnerabilidade com 
as demandas e necessidades 
de todas elas.

Em nota, a Prefeitura de 
Mogi afirmou que mantém 
contato constante com os 
órgãos de segurança públi-
ca em busca de melhorias 
para a cidade. A questão da 
ampliação de atendimento 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher é um dos assuntos 
que podem ser tratados nestas 
conversas, de acordo com 
as condições dos órgãos da 
Polícia Civil no município.

Thamires Marcelino

Delegacia de Defesa da Mulher de Mogi das Cruzes não funciona por 24 horas

Divulgação

Grupo pede reabertura de 
Enfermaria Psiquiátrica

O Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial no Brasil, 
celebrado ontem, foi marcado 
pela luta da reabertura da 
Enfermaria Psiquiátrica do 
Hospital Regional Doutor 
Osíris Florindo Coelho, em 
de Ferraz de Vasconcelos. 
Fechado desde 2014 para 
reformas, o Estado prometeu 
reinauguração ainda neste 
semestre. Manifestantes re-
velaram que pacientes che-
garam a morrer por falta de 
atendimento adequado.

No domingo passado, 15 
manifestantes protestaram em 
frente ao hospital, denuncian-
do o descaso com usuários 
e familiares de serviços de 
saúde mental na região. Com 
sua Enfermaria Psiquiátrica 
fechada há sete anos, os 
pacientes de Ferraz, Poá e 
Suzano que necessitam de 
internação psiquiátrica são 
atendidos no Pronto Socorro 
(PS) do Hospital.

Só que o espaço improvisado 

Regional de Ferraz

não possui condições para esse 
tipo de tratamento. Muitos 
pacientes evadem e outros 
voltam para casa. “Como o PS 
não possui a estrutura adequada 
para receber esses pacientes, 
a evasão é frequente. Nessa 
situação acabamos recebendo 
diversos relatos de pacientes 
que acabaram morrendo pela 
falta de cuidado do hospital”, 
afirmou José Rubens Milano, 
psicanalista e servidor da 
saúde em Suzano.

A Secretaria de Estado 
de Saúde, responsável pela 
unidade, confirmou que os 
pacientes recebidos pelo 
hospital são atendidos no 
PS, mas rebateu a denúncia 
de que estariam desassisti-
dos. “Todos são mantidos 
em observação e se houver 
necessidade de internação 
são cadastrados no sistema 
da Central de Regulação e 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross) para transferência 
e serviços de referência”, 
declarou.

Mas a versão dos fatos 

apresentada pelo governo 
paulista diverge da realidade 
observada pelos profissionais 
que atendem o público. “Temos 
casos em que os familiares 
dos pacientes são obrigados 
a ficar no local para evitar a 
evasão. Essa transferência de 
responsabilidade do hospital 
para os familiares revela a 
falta de condições para o 
atendimento no local”, pon-
tuou Milano, representando 
um coletivo de trabalhadores 
e integrantes do Fórum de 
Saúde Mental do Alto Tietê.

O psicanalista revelou que, 
em um desses atendimentos 
improvisados, uma paciente 
que havia passado por uma 
cirurgia e, portanto, precisava 
ser internada para recupera-
ção, acabou evadindo e, na 
rua, pegou uma infecção 
generalizada que culminou 
em óbito. “A mãe dessa pa-
ciente, obrigada a permanecer 
no OS, acabou se expondo 
ao coronavírus e agora está 
intubada”, lamentou Milano.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Marly Siqueira acredita 
que falta vontade  
política do Estado

Arquivo Pessoal
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Na Justiça, Prefeitura de Mogi 
questiona proposta da Artesp

Por meio da Procuradoria-Geral do Município, uma série de medidas judiciais foi instaurada contra o Estado

A POLÊMICA DO PEDÁGIO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no final 
da tarde de ontem que está 
tomando uma série de me-
didas judiciais, por meio da 
Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio, visando questionar 
a proposta de instalação de 
praças de pedágio na rodo-
via Mogi-Dutra (SP-88), na 
Mogi-Bertioga (SP-98), além 
de outras obras previstas.

A ação ocorreu dois dias 
após a realização de um 
ato coordenado pelo pre-
feito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), que 
contou com a participação 
de prefeitos do Alto Tietê, 
representantes da região na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo e na 
Câmara dos Deputados. No 
sábado, coordenadores do 
movimento popular Pedágio 
Não realizaram uma breve 
intervenção no Monumento 
ao Bandeirante, conhecido 
popularmente como Homem 
de Lata, na entrada da cidade 
pela Mogi-Dutra.

O prefeito Cunha defende 
que o trânsito de veículos na 
Mogi-Dutra para o transporte 
de bens e serviços, o trânsito 
de estudantes e moradores 
entrando e saindo da cidade, 
bem como o acesso dos mo-
radores do distrito do Taboão 
seria afetado, aumentando 
o custo logístico em Mogi 
e na região como um todo, 
além de afastar possíveis 
investidores.

“Já deixei claro que este 

projeto absurdo não será 
instalado em Mogi das Cru-
zes. A Artesp age com total 
falta de respeito à cidade e 
à população, simplesmente 
tentando empurrar uma 
proposta mal elaborada e 
que tem a rejeição unâni-
me de toda a cidade. Este 
sentimento de aversão ao 
pedágio também chega a 
outras cidades da região, 
como Suzano e Arujá, que 
seriam diretamente prejudi-
cadas. Não aceitaremos esta 
afronta e não permitiremos 
que ela aconteça”, afirmou 
o prefeito.

Artesp 
A Agência de Transportes 

do Estado de São Paulo 
(Artesp) foi procurada pela 

reportagem para comentar 
sobre o andamento dos diá-
logos com os municípios 
que serão impactados com 
a proposta de pedágio, bem 
como mais detalhes sobre o 
termo de cooperação que 
supostamente teria sido as-
sinado pela administração 
municipal no passado - tal 
compromisso, segundo o 
diretor-geral Milton Persoli, 
teria permitido o andamento 
do processo.

A Artesp informou em 
nota que o lançamento do 
edital não demanda con-
clusão de todos os trâmites 
com as prefeituras, o que foi 
observado em outras conces-
sões, e que a formalização 
dos acordos e convênios é 
feita ao longo do processo 

de licitação. “Neste período, 
estamos trabalhando em 
eventuais esclarecimentos 
e ajustes para que todas as 
questões estejam resolvidas 
até a assinatura do contrato”, 
afirmou a agência.

Sobre o diálogo com a 
comunidade a respeito do 
projeto de licitação, a Artesp 
informou que considerou as 
contribuições e demandas 
das audiências e consultas 
públicas, desenvolvendo 
soluções como a tarifa di-
nâmica e o desconto por 
usuário frequente. “Além 
disso, todo trecho do litoral 
sul contará com marginais 
gratuitamente disponíveis 
para aquele cidadão que 
não queira pagar o pedágio”, 
concluiu.

André Diniz

Mogi-Dutra é rota diária para trabalhadores, estudantes e moradores do entorno

Ney Sarmento/PMMC

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
colocou-se contra a deter-
minação da Artesp para a 
instalação de duas praças 
de pedágio, uma na rodo-
via Mogi-Dutra e outra na 
Mogi-Bertioga.

O posicionamento veio 
no início da semana, após 
as manifestações de grupos 
populares e de lideranças 
políticas contra o anúncio 
do governo do Estado feito 
na sexta-feira passada. A 
expectativa é de que o 
processo licitatório tenha 
a abertura das propostas 
em setembro e a assinatura 
até o final deste ano, com o 
início das obras em janeiro 
de 2022 e as cobranças a 
partir de 2024.

Segundo a direção do 
consórcio, a implantação 
de uma praça de pedágio 
na Mogi-Dutra inviabiliza-
ria o desenvolvimento de 
atividades essenciais para 
o Alto Tietê, como a agri-
cultura e a indústria, bem 
como colocaria um entrave 
no trânsito de milhares de 
trabalhadores e estudantes 
que trafegam diariamente 
pela rodovia. “O mesmo 
ocorre com a rodovia Mogi-

-Bertioga, acarretando em 
prejuízos para os munícipes 

Condemat confirma
oposição ao pedágio

que moram no trecho de 
Taiaçupeba e Biritiba Ussu, 
e que podem ser afetados”, 
apontou.

Questionado sobre pos-
síveis reuniões entre os 
prefeitos integrantes do 
consórcio para abordar 
exclusivamente o tema, 
a direção do Condemat 
informou que eles já estão 
sendo mobilizados. “O 
Conselho de Prefeitos vem 
discutindo diariamente esta 
pauta”, informou.

Além de Mogi, a cidade de 
Arujá foi uma das primeiras 
a se colocar oficialmente 
contra o projeto de cobrança 
na Mogi-Dutra. No sábado, 
a Prefeitura colocou em 
sua página oficial em uma 
rede social uma imagem 
repudiando a atitude do 
governo do Estado.

No domingo, o prefeito 
Luis Antonio de Camargo 
(PSD) participou do ato 
promovido por lideranças 
políticas da região contra 
o pedágio na Mogi-Dutra, 
organizado pelo prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode). O ato também 
contou com a presença da 
prefeita de Ferraz de Vas-
concelos, Priscila Gambale 
(PSD), além de deputados 
estaduais e federais pela 
região. (A.D.)

Com quase 4 mil mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), o Alto Tietê 
registrou ontem 56 óbi-
tos causados pela doença, 
sendo que 37 deles foram 
confirmados em Mogi das 
Cruzes, informou na tar-
de de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). As demais 
cidades que registraram 
mortes ontem foram Poá, com 

Alto Tietê se aproxima dos 
4 mil mortos por Covid-19

56 óbitos ontem

e já estão recuperados, sendo 
que 321.950 foram internados 
e receberam alta hospitalar.

Até ontem havia 21.844 
pacientes internados no 
Estado, sendo 10.159 em 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) e 11.685 
em Enfermaria. A taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
em todo o território paulista 
é de 78,5% e na Grande 
São Paulo, onde está o Alto 
Tietê, é de 76,6%.

quatro falecimentos; Santa 
Isabel, com dois; Suzano, 
com quatro; Itaquaquecetuba, 
com oito e Arujá, com um 
óbito confirmado.

Ainda segundo os dados 
do Condemat, 3.985 mortes 
em razão da Covid-19.

O Estado de São Paulo 
registrou ontem 3.112.624 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 105.105 
óbitos. Entre o total de casos, 
2.798.604 tiveram a doença 

Número de mortes por coronavírus no Alto Tietê chega a 3.985

Arujá
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Metroviários de São Paulo entram em greve hoje

 Os funcionários do Metrô de SP decidiram entrar em greve a partir da meia-noite de hoje. A decisão foi tomada durante 
assembleia da categoria ontem após as negociações com o governo estadual não terem avançado na última semana. Mais 
cedo, foi realizada uma assembleia com representantes dos metroviários e do Tribunal Regional do Trabalho, com o objetivo 
de criar um acordo entre a categoria e o governo de São Paulo. Entretanto, nenhum representante da administração 
compareceu à reunião. Dirigentes do sindicato classificaram a atitude como “um desrespeito à categoria”. (E.C.)

PF mira em empresas 
que atuam no aeroporto

Drogas

 A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã de ontem 
a Operação Área Restrita II, 
contra o tráfico internacional 
de drogas. A investigação mira 
em uma organização criminosa 
composta por funcionários 
de empresas que atuam no 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, na Grande São 
Paulo, desde, pelo menos, 
novembro de 2019.

Agentes cumprem, ao todo, 
90 mandados judiciais: 53 
de busca e apreensão, 22 
de prisão temporária, 12 
de prisão preventiva e três 
de restrição de acesso ao 
aeroporto paulista.

Ernesto Araújo nega 
hostilidade com a China

Ex-chanceler negou que tenha feito declarações ofensivas e ouviu do
presidente da comissão, Omar Aziz (PSD), um alerta para que não minta

CPI DA COVID

Em depoimento à CPI da 
Covid, o ex-chanceler Ernesto 
Araújo negou ontem que tenha 
feito declarações ofensivas 
em relação a China e ouviu 
do presidente da comissão, 
Omar Aziz (PSD-AM), um 
alerta para que não minta à 
CPI. Araújo afirmou que o 
Itamaraty reagiu em certos 
momentos em que teria havido, 
segundo ele, excessos por 
parte do embaixador da China 
em Brasília. “Mas não houve 
declaração que se classifique 
como antichinesa”, respondeu 
em questionamentos feitos 
pelo relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), e Aziz.

Araújo também rejeitou a 
posição de que sua atuação 
e declarações no Itamaraty 
teriam relação com os proble-
mas na chegada de insumos 
chineses para produção de 
vacina no Brasil. “Jamais foi 
identificado correlação entre 
atraso e qualquer atuação de 
minha parte ou de qualquer 
elemento oriundo do gover-
no brasileiro”, respondeu o 
ex-chanceler.

As respostas despertaram 
indignação por parte do pre-
sidente da CPI, para quem 
Araújo deu “várias declarações 
contra a China. Um dos episó-
dios relembrados por Aziz foi 
quando o ex-chanceler escreveu 
o artigo em seu blog intitulado 
‘Chegou o Comunavírus’, em 
que fez comentários sobre um 
livro escrito por Slavoj Zizek.

“Na minha análise pessoal 

você está faltando com a ver-
dade, não faça isso”, alertou 
o presidente da CPI. Araújo 
respondeu que, no artigo, a 
palavra ‘comunavírus’ não se 
referia ao coronavírus, mas ao 
que Zizek tinha referenciado ao 
vírus ideológico oportunizado 
pelo contexto da pandemia. 

“Para implantação de sociedade 
comunista global, usei esse 
termo jocoso...”, comentou 

Araújo. “Como isso não é 
ofensivo?” questionou Aziz, 
lembrando também da ocasião 
em que Itamaraty se envolveu 
em outro episódio de atrito 
com a China a partir de uma 
declaração do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro, filho do 
presidente, que publicou no 
Twitter uma mensagem que 
culpava o país asiático pela 
pandemia.

Araújo rejeitou que sua atuação no Itamaraty teria relação com a chegada de insumos

Marcello Casal JrAgência Brasil

Estadão Conteúdo

As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) precisariam começar 
em dia - no começo de ju-
nho - para que a prova fosse 
feita em novembro, quando 
normalmente acontece. A 
presidência do Instituto Na-
cional de Pesquisas e Estudos 
Educacionais (Inep) ignora 
desde abril diversos alertas 
de relatórios de gestão de 
risco, aos quais o Estadão 
teve acesso, indicando a falta 
de definição e de documen-
tos do processo. Segundo 
servidores do próprio Inep, 
o cronograma está tão atra-
sado que é praticamente 
impossível realizar o exame 
em 2021.

Mesmo com os atrasos e 
sem orçamento suficiente, 
o governo Bolsonaro vem 
insistindo que se organiza 
para realizar o Enem este ano. 
Os alertas enviados para a 
direção do Inep mostraram 
nível “elevado” de risco 
em 13 de abril para a não 
realização da prova, já que 
o edital do Enem ainda não 
havia sido publicado - o 
que não ocorreu até ontem. 
Normalmente, o edital sai 
em março e as inscrições 
ocorrem em maio. O Rela-
tório de Monitoramento e 
Gestão de Riscos, feito por 
uma empresa contratada 
para isso, a Modulo, diz que 
pode haver “insuficiência 
de tempo para preparação 

Inscrições do Enem 

precisam começar em dias

Provas ainda este ano

do exame”.
São necessários 170 dias 

entre o fim de inscrições e o 
dia da prova para que todo 
o processo de elaboração, 
distribuição e logística seja 
cumprido. Quando esse 
prazo não foi cumprido, 
em 2009, e os processos 
tiveram de ser acelerados, 
houve o escândalo do roubo 
do Enem, noticiado pelo 
Estadão. Até este momento, 
o Inep apenas publicou o 
edital para que os alunos 
que precisam de isenção 
da taxa de inscrição façam 
seus pedidos. Esse processo 
termina em 25 de junho 
e só depois dele, segundo 
servidores, as inscrições de 
fato poderiam começar. “Em 
condições normais não dá 
para fazer, caso contrário 
vamos aumentar os riscos 
absurdamente, comprimin-
do prazos que a gente não 
pode comprimir”, disse um 
servidor que pediu para não 
ser identificado.

Se as inscrições começarem 
em 30 de junho, por exemplo, 
a prova só poderia ser realizada 
em 26 de dezembro. A data 
é considerada inexequível 
por servidores, já que é logo 
após o Natal. Nessa época, 
os Correios, que trabalham 
na distribuição do Enem, 
estão em seu momento de 
maior atividade por causa 
dos presentes de fim de 
ano. (E.C.)

PF deflagrou a operação contra o tráfico internacional

Divulgação

De acordo com a corporação, 
ao longo das investigações 
foram apreendidas mais de 
1,5 toneladas de cocaína. As 
drogas seriam enviadas para 
cidades da Europa como 
Lisboa, Porto, Amsterdã e 
Johanesburgo.

Os investigadores apon-
tam ainda que, apesar de 
a investigação apurar fatos 
de novembro de 2019, a 
modalidade de tráfico sob 
suspeita ocorre “há muito 
mais tempo no Aeroporto de 
Guarulhos”. De acordo com 
a Polícia Federal, trata-se da 
5ª e maior operação realizada 
pela corporação. (E.C.)
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Índia registra novo recorde 
diário de mortes por Covid-19

País superou 25 milhões de contaminações e 278 mil vidas perdidas; foram 4.329 óbitos nas últimas 24 horas

PANDEMIA

A Índia registrou novo recorde 
de mortes por Covid-19 ontem 
ao mesmo tempo em que o 
número de infectados tem 
diminuído nos últimos dias. 
De acordo com o Guardian, 
foram relatados 4.329 óbitos 
nas últimas 24 horas e 263 
mil novos casos. Segundo a 
universidade americana Johns 
Hopkins, desde o início da 
pandemia, o país superou 25 
milhões de contaminações e 
278 mil vidas perdidas.

De acordo com dados do “Our 
World in Data”, projeto ligado 
à Universidade de Oxford, a 
Índia foi responsável por 41% 
de todas as mortes e 49% de 
todos os casos confirmados 
no mundo nas últimas vinte 
e quatro horas.

Para agilizar a imunização 
contra a Covid-19, a cidade de 
Xangai, na China, começou 
a administrar uma vacina de 
dose única desenvolvida pela 
empresa chinesa CanSino 
Biologics. De acordo com as 

autoridades de saúde locais, 
a campanha de vacinação foi 
lançada na quinta-feira passada 
e, até anteontem, a cidade 
havia aplicado o fármaco em 
23.154 pessoas.

A empresa afirma que a vacina 
utiliza diferentes técnicas de 
fabricação, o que resulta em 
diferentes dosagens necessárias. 
Segundo a agência Xinhuanet, 
vários postos de imunização na 
cidade relataram um aumento 
significativo no número de 
pessoas perguntando sobre o 
fármaco de dose única.

Ciclone
Com ventos de até 210 km/h, 

o ciclone Tauktae atingiu a 
costa oeste da Índia anteontem 
deixando pelo menos 27 mortos 
e centenas de desaparecidos. 
A tempestade é considerada 
a mais poderosa a atingir a 
região em mais de duas déca-
das, e preocupa autoridades 
quanto à continuidade do 
enfrentamento à pandemia 
de Covid-19. O cronograma 
de imunização do país teve 

de ser interrompido.
Cerca de 150 mil morado-

res dos estados de Gujarat e 
Maharashtra tiveram de sair 
de suas casas devido à chegada 
do ciclone, antecipada pela 
agência meteorológica local. 
Segundo o diretor da Força 
Nacional de Resposta a Desastres 

da Índia, S.N. Pradhan, as 
normas de distanciamento 
social estão sendo seguidas 
em abrigos de evacuação e 
as equipes de resgate estão 
retirando os destroços das 
áreas afetadas. Há relatos de 
destroços espalhados pelas 
estradas, árvores arrancadas 

e linhas de eletricidade dani-
ficadas após o desastre.

Em Maharashtra, seis pes-
soas morreram na segunda-

-feira, enquanto a capital do 
estado, Mumbai, foi poupada 
de grandes danos, mesmo 
com fortes chuvas e ventos 
atingindo a costa da cidade 

e seus arranha-céus. No fim 
de semana, o Tauktae matou 
outras seis pessoas nos estados 
de Kerala, Karnataka e Goa, 
enquanto se movia ao longo 
da costa oeste.

Segundo o Departamento 
Meteorológico da Índia, o 
ciclone deve enfraquecer nas 
próximas 24 horas, mas fortes 
chuvas devem continuar ocor-
rendo em diversas partes de 
Gujarat e Maharashtra pelos 
próximos dias.

Ambos os estados estão 
entre os mais atingidos pela 
pandemia do coronavírus, e 
os governantes temem que a 
tempestade possa colocar em 
risco as linhas de abastecimento 
de suprimentos médicos, como 
oxigênio, devido à destruição 
das estradas e aos bloqueios 
impostos pelo trabalho de 
socorro. Recentemente, o 
sistema de saúde da Índia 
entrou em colapso devido 
a uma explosão de casos de 
Covid-19, deixando hospi-
tais superlotados e causando 
acidentes.

Estadão Conteúdo

País foi responsável por 41% de todas as mortes e 49% de todos os casos confirmados 

Divulgação

A Comissão de Enlace das 
Entidades Agropecuárias da 
Argentina (CEEA), grupo que 
reúne as principais entidades 
agropecuárias da Argentina, 
está pedindo ao setor que 
paralise a comercialização de 
todos os produtos bovinos 
nos próximos dias. 

A medida foi anunciada em 
comunicado divulgado ontem 
após reunião de emergência 
da entidade. A paralisação 
deve ocorrer a partir da 
meia-noite de amanhã, até 

 O caso do desaparecimento 
de Madeleine McCann - me-
nina britânica que sumiu em 
2007, aos 3 anos, na Praia da 
Luz, em Portugal - está mais 
perto de ser resolvido, segun-
do o promotor alemão que 
conduz a investigação. Hans 
Christian Wolters afirmou 
que novas evidências foram 
encontradas e que apontam 
para o principal suspeito do 
caso, Christian Brueckner, de 
44 anos. “Reunimos novas 
evidências que fortalecem o 
caso que estamos construin-
do contra nosso principal 
suspeito”, disse Wolters em 
entrevista ao jornal inglês The 
Sun, publicada na quarta-feira 
passada.

O promotor afirmou que 
os novos indícios são cir-
cunstanciais, e não provas 
forenses, mas que reforçam 
a tese de que Brueckner é o 
responsável pelo desapare-
cimento e morte da menina. 

“Infelizmente, não posso dizer 
o que é, mas fortalece nosso 
trabalho.”

A publicação britânica voltou 

 As tratativas por um acor-
do nuclear com o Irã serão 
retomadas hoje anunciou 
ontem a União Europeia por 
meio de um comunicado. A 
publicação veio após repor-
tagem da BBC indicar que 

“fontes ligadas às negociações 
informarem que grandes 
progressos foram feitos e 
que notícias importantes 
devem ser anunciadas”.

Produtores argentinos marcam paralisação Evidências fortalecem 
caso contra suspeito

UE anuncia retomada das negociações com Irã

Exportação de carne Caso Madeleine McCann

Acordo nuclear

foi comunicado na segunda-
-feira pelo presidente da 
Argentina, Alberto Fernández, 
em reunião com o Consórcio 
de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC), que repre-
senta os frigoríficos argentinos 
exportadores.

O ministério também 
informou que o governo 
argentino vai adotar um 
conjunto de medidas de 
emergência com objetivo de 
organizar o funcionamento 
do setor. (E.C.)

ao tema, afirmando anteon-
tem que as novas evidências 
seriam registros telefônicos 
que poderiam mostrar novos 
detalhes da movimentação 
do suspeito na época do de-
saparecimento de Madeleine. 

“Por muito tempo, os oficiais 
alemães disseram que muitas 
peças-chave do quebra-cabeça 
estavam faltando sobre os 
movimentos de Christian B no 
Algarve”, disse uma fonte ao 
jornal. “Esta nova informação 
pode ajudar a fornecer uma 
dessas peças.”

Madeleine McCann desapa-
receu em 3 de maio de 2007, 
dias antes de seu aniversário 
de 4 anos, em um prédio de 
apartamentos na osta da Praia 
da Luz, no sul de Portugal, 
onde passava as férias com a 
família. Ela dormia no quarto 
com os irmãos gêmeos. Os 
pais da menina, Gerry e 
Kate McCann, chegaram a 
ser detidos e depois soltos 
durante a investigação, que 
terminou com a demissão 
do inspetor-chefe português. 
(E.C.)

a sexta-feira, 28.
Segundo a entidade, a 

medida é uma resposta ao 
bloqueio pelo governo ar-
gentino das exportações de 
carne bovina do país por 30 
dias, anunciado na noite de 
anteontem.

A CEEA realizou ontem 
uma coletiva de imprensa 
para explicar a medida e 
o “descontentamento dos 
produtores”.

A entidade afirmou que 
rejeita a política adotada 

pelo governo, pois “sem 
dúvida prejudicará toda a 
Argentina”.

A suspensão das exportações 
de carne bovina por um mês 
foi anunciada na noite de 
anteontem pelo Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo 
da Argentina, alegando que a 
medida é uma consequência 
do “aumento sustentado” dos 
preços internos do produto.

Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Produtivo 
o bloqueio das exportações 

De acordo com o docu-
mento, “os participantes 
continuarão suas discussões 
com vistas a um possível 
retorno dos Estados Unidos 
ao Plano de Ação Conjunto 
Global (JCPOA, na sigla 
em inglês)” e sobre como 
garantir a implementação 
plena e efetiva do acordo.

No momento, as trata-
tivas ocorrem de maneira 

indireta, com represen-
tantes do chamado P5+1, 
com exceção dos Estados 
Unidos, se reunindo com 
as autoridades iranianas.

O grupo abrange China, 
França, Reino Unido e Rússia, 
integrantes permanentes do 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), além de 
Alemanha e a União Europeia.

Representante da Rússia para 
Organizações Internacionais 
em Viena, Mikhail Ulyanov 
afirmou nesta terça pelo 
Twitter que houve “progresso 
significativo” nas tratativas. 
Entretanto, ele destacou que 

“questões não resolvidas” 
ainda permanecem e os 
negociadores precisam de 
mais tempo e esforços para 
finalizar um acordo. (E.C.)
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Com gol no final, Palmeiras
perde para Defensa y Justicia

Equipe foi buscar o empate três vezes, mas acabou perdendo o jogo e o aproveitamento de 100% na competição

LIBERTADORES

Classificado com antece-
dência no primeiro lugar do 
Grupo A da Copa Libertado-
res e muito desgastado pela 
insana maratona de jogos 
na temporada, o Palmeiras 
perdeu quando poderia per-
der. Ontem, com os reservas 
e jogadores improvisados 
fora de suas posições, foi 
derrotado mais uma vez pelo 
Defensa y Justicia, a pedra no 
sapato do time alviverde em 
jogos no Brasil - 4 a 3 para 
os argentinos, que fizeram o 
gol da vitória aos 48 minu-
tos do segundo tempo, em 
uma partida cheia de erros 
defensivos do time paulista.

O jogo começou com boa 
movimentação. Logo no pri-
meiro minuto, o Palmeiras 
teve boa chance com Zé 
Rafael, que aproveitou saída 
errada do goleiro Unsain e 
tentou por cobertura, mas 
a bola saiu fraca. Em sua 
primeira chegada, o Defensa 
y Justicia abriu o placar. Após 

cobrança de escanteio aos dez 
minutos, Zé Rafael falhou de 
forma grotesca na marcação 
e a bola sobrou limpa para 
Walter Bou bater forte, sem 
chances para Jailson.

Zé Rafael se redimiu rapi-
damente. No lance seguinte, 
aos doze minutos, o Palmeiras 
teve uma falta pela esquerda 

do ataque. Gustavo Scarpa 
cruzou muito bem, a bola 
enganou a defesa e o meia 
que havia falhado no primeiro 
gol estava na segunda trave 
e só escorou para empatar.

O Palmeiras tentou es-
friar o jogo na sequência e 
a partida teve uma queda 
técnica acentuada, que só 

foi quebrada aos 27. Rotondi 
puxou a bola pela esquerda 
do ataque do Defensa y Justi-
cia, deixou Lucas Lima para 
trás e cruzou na medida na 
cabeça de Walter Bou.

Em vantagem no placar, 
o Defensa y Justicia tentou 
tocar a bola e fazer o tempo 
passar, mas não contava com 

os próprios erros. Aos 34, o 
Palmeiras recuperou a bola 
no seu campo de ataque e Zé 
Rafael colocou Willian livre 
dentro da área e o atacante 
mais uma vez empatou o jogo. 
Em velocidade, o atacante 
chutou na saída de Unsain, 
a bola ainda desviou na 
defesa e morreu no fundo 

da rede argentina.
O segundo tempo come-

çou da mesma forma - com 
os argentinos tocando bem 
a bola e com a defesa do 
Palmeiras errando quase 
tudo. O castigo veio logo aos 
6 minutos. No bate-rebate, 
Matías Rodríguez ficou livre, 
na pequena área, e chutou 
forte para colocar sua equipe 
na frente mais uma vez.

O Palmeiras foi para cima. 
Aos 29, boa jogada pela 
esquerda e Viña cruzou na 
área, Gustavo Scarpa matou 
a bola e ajeitou para ele 
mesmo mandar uma pancada 
rasteira, sem chances para 
Unsain - 3 a 3.

Vanderlan “matou” um 
contra-ataque e foi expulso 
aos 44. Mesmo assim, o 
Palmeiras tentou buscar a 
vitória e partiu para cima. Foi 
castigado aos 48. Em contra-

-ataque, Rotondi cruzou, a 
defesa falhou de novo e Brian 
Romero cabeceou e deu a 
vitória ao time argentino 
no último lance.

Estadão Conteúdo

Atacante Willian marcou o segundo gol na derrota do Palmeiras em pleno Allianz

Cesar Greco/Palmeiras

A campanha Cesta Soli-
dária, promovida pelo Mogi 
Basquete, recebe doações de 
alimentos até o próximo dia 
25, no Ginásio Hugo Ramos, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 12 horas e das 14 às 
17 horas. Neste sábado, a 
iniciativa terá um drive-thru 
com a presença de jogadores 
e comissão técnica, também 
em frente ao ginásio. É pos-
sível, ainda, fazer doação 
em dinheiro em uma conta 
específica por meio do pix@
mogibasquete.com.br.

A cada um quilo de alimen-
to (arroz, feijão, macarrão, 
enlatados, óleo, açúcar, fa-
rinhas e leite em pó) doado, 
a pessoa ganhará um cupom 
para concorrer a 24 regatas 
de jogo usadas pelos atletas 
da temporada 20/21; uma 
bola oficial da Penalty; uma 
regata de treino oficial; e a 
três kits da MBK Store, com 
copo, máscara, adesivo e 
camiseta casual. No caso dos 
depósitos por PIX, o doador 
ganhará um cupom a cada 
R$ 10 doados.

No drive-thru, no próximo 
sábado, das 14h30 às 16h30, 
os torcedores poderão ver 
a equipe de perto e ter um 
momento de interação, depois 
de uma temporada atípica 
sem a presença do público, 
por conta da pandemia do 
Coronavírus.

O sorteio dos prêmios 
será feito em uma live com 
o balanço final da ação na 
próxima segunda-feira, às 19 
horas. Além da arrecadação 
de alimentos, também haverá 
um leilão virtual no Instagram 
com artigos especiais do time, 
que terá a verba revertida para 
a compra de cestas básicas.

Serão leiloados produtos 
como a prancheta usada 
na temporada pelo técnico 
Guerrinha; faixinha de cabeça 
usada pelo armador Fúlvio 
Chiantia; uma regata de jogo 
do ex-atleta da equipe JP 
Batista, MVP na temporada 
18/19; a camisa usada pelo 
ex-jogador do Mogi, André 
Góes, na vitória no estouro 
contra a Unifacisa, em feve-
reiro de 2020, dentre outros.

‘Cesta Solidária’ recebe
doações até o dia 25

Basquete

O Santos está em situa-
ção bastante complicada na 
Copa Libertadores. A equipe 
perdeu por 2 a 1 para o The 
Strongest, ontem, em La Paz, 
e permanece estacionada 
com seis pontos, na segunda 
colocação do Grupo C. O 
problema é que o Santos 
tem um jogo a mais que 
Boca Juniors e Barcelona de 
Guayaquil, que se enfrentam 
amanhã. Dependendo do 
resultado dessa partida, o 
time brasileiro pode cair 
para a terceira colocação e 
se distanciar da classificação 
para a próxima fase.

Os primeiros 25 minutos 
do Santos foram desastrosos. 
O rendimento da equipe 
foi prejudicado principal-
mente por causa da linha 
defensiva, que não foi bem. 
Pará e Felipe Jonatan, por 
exemplo, pareciam perdi-
dos na marcação, e com 
isso deixavam todo o setor 
defensivo muito exposto.

O The Strongest passava a 
maior parte do tempo com 
a bola e não demorou muito 
para chegar ao gol em jogada 
aérea. O goleiro João Paulo 

Derrota complica futuro do Santos
Mais Libertadores

mal dava as caras no ataque. 
A equipe só trocava passes 
de lado ou para trás. O jogo 
se inverteu e quem passou 
a atacar com mais perigo 
foi o The Strongest.

Se não fosse a boa atua-
ção do goleiro João Paulo, 
o time boliviano teria feito 
mais dois gols ao menos. 
Ao Santos restava as jogadas 
de bola parada na tentativa 
de empatar o jogo. Mas, a 
equipe também falhava nesse 
tipo de jogada. (E.C.)

tempo. O time voltou mais 
ligado do intervalo, sem dar 
espaços para o adversário. 
Mesmo diante da altitude 
de mais de 3,6 mil metros, 
a equipe tinha fôlego para 
pressionar.

O gol, então, veio aos 19 
minutos. Jean Mota cobrou 
o escanteio e a bola sobrou 
para Felipe Jonatan domi-
nar no peito e acertar uma 
bomba no canto do gol de 
Daniel Vaca.

O problema é que o Santos 
não conseguiu manter o ritmo 
por muito tempo. Com 30 
minutos, o time cansou e 

até fez uma boa defesa no 
arremate de Blackburn, mas, 
no rebote, o adversário ajei-
tou para Reinoso empurrar 
para a rede.

O gol não mudou o pa-
norama do jogo. O Santos 
continuou mal, falhando 
demais, enquanto o The 
Strongest atacava com pe-
rigo. Neste cenário, veio o 
segundo do time boliviano, 
aos 22. Blackburn, de novo, 
recebeu cruzamento na área 
e só ajeitou para Willie, sem 
marcação, ampliar a vantagem.

O jogo só melhorou mesmo 
para o Santos no segundo 

João Paulo teve boa atuação, mas não impediu derrota

Ivan Storti/Santos FC

PALMEIRAS 3 
DEFENSA Y 
JUSTICIA 4

PALMEIRAS - Jaílson; Danilo Barbosa, 
Luan e Vanderlan; Lucas Lima, Danilo, Zé 
Rafael (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa 
e Matías Viña; Wesley (Giovani) e Willian. 
Técnico: Abel Ferreira.
DEFENSA Y JUSTICIA - Unsain; Frías, 
Juan Rodríguez (Meza) e Brítez; Matíaz 
Rodríguez, Loaiza (Hachen), Fernández, 
Rotondi e Tripichio; Brian Romero e 
Walter Bou (Escalante). Técnico: Sebástian 
Beccacece.
GOLS - Walter Bou, aos 10 e aos 27, Zé 
Rafael, aos 12 e Willian, aos 34 minutos do 
primeiro tempo. Matíaz Rodríguez, aos 6, 
Gustavo Scarpa, aos 29, e Brian Romero, 
aos 48 minutos do segundo Tempo.
CARTÕES AMARELOS - Frías, Matíaz 
Rodríguez, Tripichio, Gustavo Scarpa, Luan, 
Brítez e Brian Romero.
CARTÃO VERMELHO - Vanderlan.
ÁRBITRO - Andres Cunha (Uruguai).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

THE STRONGEST 2 
SANTOS       1

THE STRONGEST - Daniel Vaca; Valverde, 
Castillo e Marteli; Torres, Gómez, Ramiro 
Vaca e José Sagredo (Bejarano); Reinoso, 
Blackburn (Jesús Sagredo) e Willie 
(Arrascaita). Técnico: Gustavo Florentín.
SANTOS - João Paulo; Pará (Madson), 
Kaiky (Copete), Luan Peres e Felipe 
Jonatan; Alison, Gabriel Pirani (Marcos 
Leonardo) e Jean Mota (Ivonei); Ângelo 
(Allanzinho), Kaio Jorge e Lucas Braga. 
Técnico: Márcio Araújo (auxiliar).
GOLS - Reinoso, aos 15, Willie, aos 22 
minutos do primeiro tempo Felipe Jonatan, 
aos 19 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jean Mota, Kaio 
Jorge, Copete, Felipe Jonatan e Valverde.
CARTÃO VERMELHO - Castillo.
ÁRBITRO - Diego Haro (PER).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La 
Paz, na Bolívia.



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Quarta-feira, 19 de maio de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Mosca acorda assustado com o pesadelo. No hospital, Tati acorda e fi ca feliz 

ao ver a irmã. Cícero descobre que Tati está com pneumonia e internada. 

Mosca diz para Marian que decidiu voltar para o orfanato. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. Pedro beija Karina na frente de 

Cobra. Karina comenta na academia que Duca beijou Roberta, e a notícia 

se espalha. Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para ensaiar no auditório da 

Ribalta, e Nando e Pedro protestam. Lobão vê Roberta beijar Duca.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. Rodrigo convida Manuela para 

viajar. Júlia decide fi car com Ana durante o fi m de semana em que Rodrigo e 

Manuela viajarão. Sofi a sai com Miguel, e Vitória a repreende pela demora na 

volta para casa. Eva insinua para Júlia que a menina passará a morar com Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena se irrita com a curiosidade de Luna/Fiona. Hugo revela a Dominique 

que o policial Ivo chegou até ela através de um retrato falado feito no México. 

Alexia diz a Zezinho que não poderá fi car para o jantar que ele preparou por 

causa de um compromisso no trabalho.

GLOBO, 21H00

Império
Silviano avisa que José Alfredo e Maria Marta não dormiram em casa. Vicente 

pede para Cristina marcar um dia para eles saírem com Victor. José Alfredo 

e Maria Ísis se reconciliam. Téo fl agra Robertão e Érika se beijando. 

RECORD, 21H

Gênesis
Debra fl agra a brincadeira entre Gerson, Chaim e Ismael. Em Sodoma, Ló se 

mostra decepcionado com Ayla. Ao lado de Miguel e Gabriel, Jesus agradece 

a hospitalidade de Abraão. Jesus faz uma promessa à Sara. 

 A mudança faz 
parte da vida, de 
evoluir, de crescer. 
O mundo que nos 
rodeia está sempre 
mudando, assim como 
nós.

Por muito que sinta 
tentação de resistir 
à mudança, por 
muito que a enxergue 
apenas como algo 
negativo, deve 
encará-la de frente, 
com coragem, com 
determinação.

Não tema a 

MOMENTO
especial

Não tema a mudança

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARA MARCONDES DOS SANTOS,

JACINTA COTRIM, SONIA REGINA ANTOGNOLLI MONTOYA

E WALDOMIRO NOGUEIRA MELLO

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

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

aniversário! 

Faz bem ser o bem de alguém.”

 cultura@jornaldat.com.br

mudança, pois viver 
é estar sempre 
mudando.
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Abro a semana evidenciando na coluna flashes de gente conhecida que 
quando o assunto é alegria, sabem exalar.  Em noite marcante que assinei em 
tempos bons onde podíamos nos abraçar e nos reunir, víamos a descontração 
como mola propulsora da “Vibe” que sempre assolou nossos convidados . Em 
uma dessas festas de gala , nosso competente fotógrafo Carlos Magno com 
sua capacidade de flagar os mais inusitados registros , poses, momentos e por 
que não dizer situações nos dá assim a felicidade de poder voltar no tempo e 
destacar aqui em nossa editoria estas imagens que escolhi para matar sauda-
des. Quantas vezes nesse período de pandemia sonhei que esse pesadelo tinha 
acabado e que breve um novo projeto poderia executar e reunir os habitués 
para brindar a vida e o melhor dela . Mas, vamos se contentar com o presente 
e reviver o passado que nos conforta em poder afirmar que vivemos o melhor 
que pudemos até aqui . Renovando as esperanças destaco bons momentos 
para nossos leitores e amigos . 

Alegria Exaltando 

Marcos Fazenda

 Alexandre Glória

 Stéphanie Stein

Elizete Mello Freire Averaldo

Luiz Mário da Silva

O
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Diala Bezerra

Mogi das Cruzes teve uma grande perda no ultimo 
fim de semana. O empresário Fumio Horii veio a óbito 
no último domingo , vítima da Covid-19 . Ele estava 
internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo e 
não resistiu as complicações da doença. Fumio Horii 
era muito querido não só pela colônia japonesa mas 
por todos que o conhecia. Ele deixa a esposa Selma 
, as filhas Miriam e Marli e os filhos Hissao , Mauro 
e Kasuto . A coluna externa nossos sentimentos,  e 
que Deus console o coração de todos os familiares e 
amigos . “Descanse em Paz” 

 NOTA DE PESAR


