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Novos radares 
passam a multar 
a partir de hoje

Fiscalização eletrônica em Mogi estava desativada há quase nove
meses, foi retomada e passou uma semana em caráter orientativo

Os motoristas que se deslocam 
pelas ruas de Mogi das Cruzes e 
que cometem infrações de trânsito 
podem ser multados pelos novos 
radares instalados na cidade a par-
tir de hoje. A Prefeitura encerrou 
ontem o período orientativo, que 
durou uma semana, e confirmou 

Quase 9 mil contribuintes en-
viaram a declaração do Imposto de 
Renda nas últimas 24 horas do pra-
zo; total em Mogi das Cruzes che-
gou a mais de 101 mil documentos. 
Cidades, página 6

Imposto de Renda

101 MIL 
ENTREGAM A 
DECLARAÇÃO

Serviço foi desativado pela não renovação de contrato vencido

Felipe Claro/Arquivo

Políticos e lideranças de movi-
mentos contra o pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) celebraram a 
decisão da Vara da Fazenda Pública 
de Mogi das Cruzes, que suspendeu 
por meio de uma liminar o edital 
de licitação que permitia a insta-

Pedágio Não

Lideranças e políticos viram decisão da Justiça como o primeiro passo para acabar com o pedágio

Festa do Divino

Carreata Solidária arrecada 
8,3 mil quilos de alimentos

Total de produtos não-perecíveis será distribuído para 
17 instituições socias do município. Opinião, página 2
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Vereador pede câmeras de 
monitoramento nas escolas

LEGISLATIVO

O parlamentar Maurino José da Silva (Pode), o 
Policial Maurino, recomendou que a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes estude a instalação de câmeras 
de monitoramento em escolas da rede municipal, 
com o intuito de evitar furtos e atos de violência 
contra alunos e professores. Cidades, página 5

o início das multas para esta ma-
nhã. A fiscalização eletrônica faz 
parte de uma série de ações que 
estão sendo desenvolvidas pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
para melhorar a segurança viária 
no município. Há uma semana, a 
Secretaria Municipal de Transpor-

tes implantou também a sinaliza-
ção indicativa sobre a existência 
dos novos radares em todas as 
vias que contam com o serviço. 
A Pasta utilizou ainda faixas in-
formativas para alertar os condu-
tores que trafegam pela cidade.  
Cidades, página 4

lação de uma praça de pedágio na 
cidade por meio de concessão. No 
entanto, todos afirmam que a mo-
bilização continuará até o cancela-
mento em definitivo da proposta 
por parte do governo do Estado.  
Cidades, página 3

Concessão suspensa
é a primeira vitória
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DORIA CONTRA PEDÁGIO?
Embora a Justiça tenha suspen-
dido o edital para a construção do 
pedágio na Mogi-Dutra (SP-88), no 
trecho de Mogi das Cruzes, os de-
putados federais e estaduais res-
ponsáveis pelas demandas do Alto 
Tietê, além do prefeito Caio Cunha 
(Pode), aguardam uma resposta do 
governo do Estado para a audiência 
solicitada com João Doria (PSDB). 
A intenção é ter o governador como 
aliado nesta batalha contra a pro-
posta da Artesp. A gestão Doria não 
vem sendo muito parceira de Mogi e 
região. Será que agora vai?

INCRA
A Secretaria de Agricultura, por meio 
de um acordo de cooperação com o 
Incra, oferece serviços de inclusão 
ou atualização do Sistema Nacional 
de Cadastro Rural (SNCR) para pro-
dutores e moradores da zona rural 
da cidade e região. A sede da Pas-
ta, no Mogilar, é uma Unidade Mu-
nicipal de Cadastro e presta orien-
tações de forma remota, além do 
atendimento presencial às quar-
tas-feiras, mediante agendamen-
to prévio. Os interessados podem 
solicitar orientações e agendar o 

atendimento presencial pelo tele-
fone 4798-5136.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A EDP, distribuidora de energia do 
Alto Tietê, realizou um mutirão de 
melhorias técnicas em Salesópo-
lis. A ação teve como objetivo po-
tencializar a manutenção preventi-
va. As equipes atuaram em serviços 
de podas de árvores, instalação de 
equipamentos (espaçadores) para 
maior proteção do sistema ao im-
pacto de vegetação e substituição 
de cruzetas e outros componentes. 
A ação foi realizada em vários bairros.

PROGRAMA DE VICINAIS
O recapeamento da estrada do Bon-
sucesso, que liga Itaquaquecetuba a 
Guarulhos, pode entrar na Fase 3 do 
programa Novas Vicinais. O anúncio 
foi feito pelo vice-governador Rodri-
go Garcia em reunião com o depu-
tado estadual Marcos Damasio (PL) 
e o prefeito do município, Eduardo 
Boigues (PP). Outras vias do mes-
mo perfil, com a estrada dos Fer-
nandes, em Suzano, e Taboão e Vol-
ta Fria, em Mogi das Cruzes, fazem 
parte do projeto em nível estadual, 
que contempla diversas vicinais.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

1º sinal contra o pedágio

M
esmo sem motivos para come-
morar com muito entusiasmo, a 
negativa da Justiça para o proje-
to de implantação de uma praça 

de pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
formulado pela Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp), já traz uma 
sensação de que Mogi das Cruzes está viva 
na batalha. Ainda cabe recurso e a liminar 
pode ser derrubada a qualquer momento, 
mas este primeiro sinal positivo em mais de 
dois anos dá ânimo à sociedade civil e mo-
ral aos políticos locais envolvidos nessa luta.

Como disse o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), não foi por não querer de-
senvolvimento para o Alto Tietê que Mogi 
e demais cidades da região entraram neste 
confronto com a Artesp, mas, sim, pelo fato 
de a rodovia estar pronta, o que derruba a 
necessidade de instalação do pedágio. 

Às vezes, quando estamos vivenciando 
uma situação, não percebemos o risco de 
ser apunhalado pelas costas. Apenas depois 
do golpe temos condição de juntar as peças 
do quebra-cabeça e perceber o processo que 
foi construído antes da pancada. No caso do 

pedágio, é possível que a ideia tenha sido ar-
quitetada anos atrás, talvez até há mais de 
uma década, quando a Mogi-Dutra come-
çou a ser duplicada no trecho de Mogi das 
Cruzes e, anos depois, no de Arujá, entregue 
recentemente. O governo estadual deixou a 
rodovia no jeito para receber a praça de co-
brança, mas isso não passava no imaginário 
da imprensa e políticos naquela época.

Se Mogi desconfiasse disso, teria pensado 
duas vezes antes de pleitear a duplicação da 
rodovia, embora a segurança dos usuários te-
nha sido o foco ao pedir o alargamento das 
pistas. Ainda por cima, a Artesp oferece uma 
contrapartida que Mogi não quer, ou seja, in-
tervir drasticamente em vias perimetrais sem 
autorização da Câmara Municipal e Prefeitura 
de Mogi. O edital impõe à empresa vencedo-
ra da licitação a construção de sete viadutos e 
três rotatórias nas vias municipais. Assim, o 
projeto fere a autonomia municipal. 

Muita água ainda vai rolar antes do des-
fecho definitivo, mas a suspensão da licita-
ção, mesmo que temporária, era o impulso 
que Mogi precisava para se manter de pé na 
discussão.

A manchete fala por si só: 
“Presidente diz a Exército que 
não quer punição a Pazuel-
lo.” Com isso, existe, como 
se diz, o tom e a forma, que 
não são, como se poderia 
crer, assuntos dotados de 
autonomia.

Assim, pode-se evocar a 
vulgaridade, junto à preo-
cupação em combate-la. Ou 
então, a vulgaridade não é 
mais, como antes, a marca 
infame da plebe, da massa 
e das classes menos protegi-
das. Antes, uma linguagem 
considerada como de base 
popular, por exemplo, era 
dita linguagem vulgar. Mas 
esta noção ganha em ambi-
guidade, pois que ela pode 
se voltar contra seus inven-
tores. Na verdade, um líder 
que despreza as pessoas que 
ele pretende governar trairia 

Haja vulgaridade!

ARTIGO
Raul Rodrigues

sua vulgaridade pessoal, já 
que este líder iria se mostrar, 
por sua vez, desprezível. É 
isso aí: face ao destempero 
de um prato nada palatável, 
que a tornaria um preconcei-
to de casta, tentando identi-
ficar alguns personagens que 
parecem comportamentos e 
práticas vulgares que nivelam, 
sim, mas na pior.

Para tanto, se a vulgarida-
de é outra coisa possível, dei-
xando para trás um silêncio 
consternado, não de recato, 
mas de tristeza, determina-
dos procedimentos sórdidos 
empregados na comunica-
ção, determinadas atitudes 
de indiferença assumidas na 
vida corrente são fatos con-
sumados, e cuja vulgarida-
de explode ainda com mais 
força do que nos sentimos 
impotentes em reproduzi-la. 

Vulgaridade que se identifica 
com a encenação pelo fato 
de que, se um é um fracas-
so, mas curável, o outro é 
insidioso e profundamente 
enraizado. Pode-se, então, 
imaginar sem pena dos de-
fensores do coração de ouro e 
dos monstros da vulgaridade 
em linguagem inadequada.

Segue-se que, a vulgaridade 
poderia estar associada a uma 

“enfermidade da alma”, se bem 
que mesmo satíricos ferozes e 
cínicos profissionais, quando 
possuem talento, a repudiam 
e destroem. É isso: a despeito 
de ser uma categoria ou um 
estilo, à parte do todo, ela é 
dotada do compromisso de 
espírito e engloba a visão do 
mundo. Nenhuma alternativa 
de vulgaridade é fortuita: ela 
ameaça diretamente a digni-
dade e, portanto, em certo 
sentido, a liberdade.

 raulrodr@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

A Festa do Divino Espírito Santo fará a doação de 8,3 mil quilos de alimentos
não-perecíveis a 17 instituições sociais, hoje, às 19 horas, na Associação Pró-Festa 
do Divino, no Mogilar. Estarão presentes na entrega os festeiros Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido e os capitães 
de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha. Os alimentos que serão 
distribuídos às instituições foram arrecadados durante a Carreata Solidária.
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 FESTA DO DIVINO DOA 8,3 MIL QUILOS DE ALIMENTOS
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Saúde abre novas vagas 
para agendamento online

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das Cru-
zes abre hoje, às 14 horas, 
agendamento online para 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para portadores de deficiên-
cias graves ou pessoas com 
comorbidades indicadas 
pelo Ministério da Saúde a 
partir de 30 anos de idade. 
A imunização será realizada 
no próximo sábado e tam-
bém na próxima semana, 
de segunda a quinta-feira, 
dia 10, nos drive-thru do 
Pró-Hiper, no Mogilar, e do 
Bunkyo, na Porteira Preta, 
e nos postos de saúde.

Novas vagas de agen-
damento para públicos já 
assistidos também serão 
abertas: gestantes com co-
morbidades e puérperas 
(mulheres até 45 dias após 
o parto) com comorbidades; 
idosos com 60 anos ou mais; 
profissionais de Educação 
com 47 anos ou mais; e 
motoristas e cobradores. 
Profissionais de Educação 

Covid-19

e motoristas e cobradores 
precisam primeiro obter 
o QR Code validado por 
seus segmentos para de-
pois marcarem vacinação 
na cidade. 

de março. Para aplicação é 
obrigatório apresentar o 
comprovante da primeira 
dose no ato da vacinação. 

Os atendimentos são feitos 
de acordo com os horários e 
locais escolhidos no sistema 
online, mas presencialmente 
o paciente precisa apresentar 
documento pessoal com 
foto, CPF ou Cartão SUS, 
comprovante de endereço, 
além do documento que 
comprove pertencer ao 
grupo contemplado. 

A distribuição das vagas 
é feita de acordo com a 
capacidade operacional 
das equipes de vacinação 
na cidade. “O atendimento 
aos portadores de comorbi-
dades demanda mais tempo 
porque exigem algumas 
perguntas e a conferência 
de documentos”, explicou 
a chefe da Divisão de Vi-
gilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

Quem tiver alguma dúvi-
da pode entrar em contato 
pelo 160.

Lideranças celebram decisão,
mas sabem que briga só começou

Nomes ouvidos pela reportagem reconhecem que Artesp recorrerá ao TJ e esperam que liminar seja mantida

PEDÁGIO NA MOGI-DUTRA

Políticos e lideranças de 
movimentos contra o pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
celebraram a decisão da Vara 
da Fazenda Pública de Mogi 
das Cruzes, que suspendeu 
por meio de uma liminar o 
edital de licitação que per-
mitia a instalação de uma 
praça de pedágio na cidade 
por meio de concessão. No 
entanto, todos afirmam que 
a mobilização continuará até 
o cancelamento em definitivo 
da proposta por parte do 
governo do Estado.

A decisão atendeu a uma 
ação civil pública movida pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
contra a Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp), alegando 
que a agência interferia na 
autoridade do município 
ao propor a instalação do 
pedágio e na privatização de 
ruas e avenidas no perímetro 
urbano, como parte do pacote 
Litoral Paulista de concessões, 

publicado em 14 de maio.

Na redes
O prefeito de Mogi das 

Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
foi um dos primeiros a se ma-
nifestar publicamente acerca 
da decisão, ainda na noite em 
que foi publicada a decisão 
do juiz Bruno Miano. Após 
publicar uma imagem em 
uma rede social, o prefeito de 
Mogi concedeu entrevista a 
um veículo de comunicação 
regional, quando explicou 
os pontos apresentados na 
ação civil pública. “Há muito 
ainda a acontecer, eles estão 
preparados para instalar o 
pedágio, já começamos a 
briga e há muito a acontecer”, 
afirmou, convocando o povo 
mogiano para se unir na luta 
contra o pedágio.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou por nota 
que a Procuradoria-Geral do 
Município (PGM) já tomou 
conhecimento da decisão 
judicial e vai analisar todos 
os pontos apresentados. “A 

administração municipal 
reforça que a obtenção da 
liminar é uma vitória e uma 
etapa superada na batalha 
contra a proposta da Artesp. A 
mobilização jurídica, política 
e popular terá continuidade”, 
concluiu.

O representante do movimento 

Pedágio Não, Paulo Bocuzzi, 
comemorou a vitória da Pre-
feitura de Mogi no Judiciário, 
mas acredita que este é o 
início de uma longa bata-
lha nos tribunais. “Vemos a 
luta como um tripé técnico, 
político e popular. Estamos 
cientes que este caso terá novos 

desdobramentos. Vamos con-
tinuar trabalhando forte para 
continuar recebendo o apoio 
dos nossos representantes e 
da nossa população”, afirmou.

O deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL), um dos 
representantes da região na 
Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp), 
também comemorou a deci-
são. “Provavelmente a Artesp 
recorrerá da decisão, mas 
espero que o Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) mantenha a 
decisão de primeira instância. 
Quanto à estratégia política, 
continua a mesma: vamos 
sempre cobrar e pressionar 
o governador (João Doria-

-PSDB), o vice-governador 
(Rodrigo Garcia-DEM) e as 
demais autoridades para que 
esta proposta não prospere”, 
afirmou.

Elogios
Em uma transmissão ao 

vivo nas redes sociais, o ex-
-prefeito de Mogi das Cruzes 
e deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) parabenizou 
na noite de segunda-feira o 
trabalho da PGM e condenou 
as ações da Artesp. “É uma 
vergonha que eles não possam 
responder tecnicamente e 
adequadamente às questões 
na Justiça”, apontou.

André Diniz

Prefeitura e demais representantes da cidade e da região tentam barrar o pedágio

Mogi News/Arquivo

Mogi antecipa vacinação para 
profissionais da Educação

Mogi das Cruzes ante-
cipará a vacinação contra 
Covid-19 de profissionais da 
Rede Municipal de Educação 
com menos de 47 anos. A 
antecipação será na próxima 
sexta-feira e domingo para 
cerca de 1,6 mil profissio-
nais das unidades escolares 
municipais e subvencionadas 
que já retornaram às ativi-
dades presenciais ou que 
ainda retornarão na Fase 1 
de reabertura.

Os profissionais das de-
mais escolas municipais, 
subvencionadas, estaduais 
e particulares também serão 
vacinados com prioridade,  
à medida que o município 
receber novas doses.

A autorização para a imu-
nização foi solicitada pela 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes à Promotoria de Justiça 
com objetivo de reforçar a 
prevenção da doença.

A decisão foi tomada pelo 
Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento dos 
Efeitos da Pandemia sobre 

Municipal

a Educação (Gaepe), depois 
de consulta ao Ministério 
Público ontem. As escolas 
autorizadas para a abertura 
na Fase 1, incluídas nesta 
etapa de vacinação, estão 
plenamente adequadas ao 
protocolo sanitário estabe-
lecido anteriormente.

Os profissionais que atuam 
nessas escolas precisam agendar 
a imunização a partir das 14 
horas de amanhã por meio 
do site ‘Clique Vacina’ https://

vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As aplicações serão rea-
lizadas nos dois drive-thru: 
Pró-Hiper e Bunkyo.

Para receber a dose, o 
profissional precisa apresentar 
documento profissional com-
probatório, como holerite e/
ou identificação do servidor, 
que comprove seu vínculo 
empregatício, documento 
pessoal com foto, CPF ou 
cartão SUS e comprovante 
de endereço.

Antecipação atenderá cerca de 1,6 mil profissionais

Divulgação/PMMC

Vacinação será 
para portadores de 
deficiências graves 
ou pessoas com 
comorbidades

Também serão liberadas 
vagas para aplicação da se-
gunda dose de CoronaVac/
Butantan para quem estiver 
em atraso e segunda dose 
para pessoas vacinadas com 
Astrazeneca/Oxford até 13 
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Motoristas infratores serão 
multados a partir de hoje

Após quase nove meses sem radares e uma semana de experiência, equipamentos iniciam período de autuações

TRÂNSITO

Os motoristas que se loco-
movem pelas ruas de Mogi 
das Cruzes e que cometem 
infrações de trânsito podem 
ser multados pelos novos 
radares a partir de hoje. A 
Prefeitura encerrou ontem 
o período orientativo, que 
durou uma semana, e con-
firmou o início das multas 
para esta manhã.

A fiscalização eletrônica faz 
parte de uma série de ações 
que estão sendo desenvolvi-
das pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes para melhorar a 
segurança viária no município.

Há uma semana, a Secretaria 
Municipal de Transportes im-
plantou também a sinalização 
indicativa sobre a existência 
dos novos radares em todas 
as vias que contam com o 
serviço. A Pasta utilizou ainda 
faixas informativas para alertar 
os condutores que trafegam 
pela cidade.

Alguns equipamentos, no 
entanto, permanecerão não 

Escolha dos locais seguiu critérios de riscos nas vias

fazendo autuações. São os 
casos das barreiras educativas 
instaladas na rodovia Pedro 
Eroles, 1.060 (Mogi-Dutra) 
sentido centro-bairro, na 
avenida Lourenço de Sou-
za Franco, 1.215 (sentido 
centro-bairro), 1.231 (sentido 
bairro-centro), 2.265 (sentido 

bairro-centro) e 2.442 (sentido 
centro-bairro) e na avenida 
Guilherme George, 2.336 
(nos dois sentidos).

Além disso, por uma de-
cisão da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, o radar estático, 
popularmente conhecido 
como “móvel”, não será 

utilizado para autuação de 
motoristas. Ele será voltado, 
quando necessário, para ações 
de engenharia de tráfego, 
com contagem de veículos 
e estatísticas.

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos 
na semana passada, segundo 

Thamires Marcelino
Felipe Claro/Arquivo

Veja os radares por via
Controlador eletrônico de velocidade tipo fixo

Equip Local/Fiscalização  Sentido Faixa         km/h

1 Av. Henrique Peres, 190  C/B 1 40

1  Rua Deodato Wertheimer, 2.299 C/B 1 40

1 Rua Deodato Wertheimer, 2.362 B/C 2 40

1 Av. Pref. Carlos A. Lopes, 650 C/B 1 40

1  Av. Pref. Carlos A. Lopes, 655 B/C 2 40

1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 4.410 C/B 2 60

Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo I

1 Rod. Pedro Eroles, 1.887 B/C 1 40

1 Av. Japão + 850 3978  C/B 2 40

1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 81 B/C 2 50

Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo II 

1 Rod. Pedro Eroles, 1.060 C/B 2 60

1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.265 B/C 2 60

1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.442 C/B 2 60

1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.215 C/B 2 60

1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.231 B/C 2 60

1 Av. Guilherme George, 2.336 B/C e C/B 2 40

Fiscalizador eletrônico de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa

1 Rua Ricardo Vilela x

 Rua Antonio C. Alvarenga B/C 2

Fiscalizador eletrônico de restrição de circulação (caminhão)

1 Rod. Pedro Eroles, 1.741 B/C 2

O processo licitatório 
para a contratação de 
novos radares da rodovia 
SP-88, que inclui Mogi-

-Dutra, Mogi-Salesópolis e 
estrada de Pitas, com um 
total de 97 quilômetros 
de extensão, está previsto 
para ser concluído no 
final deste mês pelo De-
partamento de Estradas 
e Rodagens (DER).

A rodovia contava com 
11 pontos de fiscalização 
estadual do tipo fixo, mas 
os novos pontos ainda 
não foram divulgados. 
A remoção dos equipa-
mentos, em abril deste 
ano, ocorreu devido ao 
encerramento contratual 
da empresa que operava 
o serviço. (T.M.)

Licitação para 
aparelhos na 
SP-88 termina 
neste mês

a Secretaria Municipal de 
Transportes, considerou 
as características das vias, 
os riscos para pedestres e 
motoristas e o número de 
acidentes registrados nos 
locais em anos anteriores 
(confira os endereços no 
quadro acima).

Serviços essenciais 
funcionarão normalmente 

Devido ao feriado de Corpus 
Christi, que será comemora-
do amanhã, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes não terá 
expediente nesta quinta 
e sexta-feira. O Mercado 
Municipal funcionará no 
feriado das 8 às 12 horas. 
Os serviços essenciais e as 
feiras livres funcionarão 
normalmente. Apenas a feira 
noturna da rua Braz Cubas, 
que acontece às quintas-

-feiras, não será realizada 
nesta semana.

O Mercadão funcionará 
na próxima sexta-feira das 
8 às 17 horas. No sábado o 
horário de funcionamento 
será das 8 às 16 horas e 
no domingo das 8 às 12 
horas. O Semae não fun-
cionará no feriado (quinta 
e sexta-feira), mas atenderá 
emergências como falta de 
água e vazamentos por meio 
do telefone 115.

Na área da saúde, as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
não funcionarão no feriado. 
O Centro de Referência do 

Feriado de Corpus Christi

Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, fun-
cionará normalmente. A 
estrutura tem entrada pela 
rua Gutterman, nº 577, no 
distrito de Braz Cubas. O 
atendimento telefônico por 
meio do número 160 não 
funcionará na quinta-feira e 
no domingo, sendo realizado 
na sexta e sábado. 

Para outras situações de 
urgência e emergência, as Uni-
dades de Pronto Atendimento 

(UPAs) 24 horas do Rodeio 
(avenida Pedro Romero s/
nº); Oropó (avenida Kaoru 
Hiramatsu, s/nº) e Jundia-
peba (rua Francisco Soares 
Marialva, esquina com Cecília 
da Rocha), a unidade 24 
horas do Jardim Universo 
e o Pró-Criança, que fica 
no Mogilar, atenderão a 
população todos os dias. 
Para remoção de pacien-
tes, a Cure 192 trabalhará 
ininterruptamente.

Mercado Municipal funcionará das 8 horas ao meio-dia

Ney Sarmento/PMMC

Plantio de mudas dá início 
a ação Junho Ambiental

Com o plantio de 94 mudas 
de ipê amarelo na avenida 
Pedro Romero, no Rodeio, 
teve início ontem a progra-
mação do Junho Ambiental. 
A ação terá continuidade na 
próxima terça-feira, com o 
plantio de mais 73 mudas, o 
que totalizará 167 espécies 
arbóreas ao longo da via. 
Ocorreu também ontem a 
trilha virtual em 360 graus no 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo, em parceria com 
as Secretarias de Cultura 
e de Esportes e Lazer. A 
programação de hoje prevê 
uma trilha virtual na Ilha 
Marabá, com acesso livre 
e que poderá ser vista por 
meio do canal no Youtube.

O Junho Ambiental prevê 
um mês inteiro dedicado a 
ações de preservação, educação 
ambiental, plantios, webiná-
rios e palestras presenciais. 
A maioria dos eventos será 
aberta ao público, sempre 
respeitando as regras sanitárias 
de proteção na pandemia 
da Covid-19. Boa parte dos 

Preservação

temas se interrelacionam com 
o planejamento da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente para a certificação 
do Programa Município 
Verde Azul, que é uma das 
prioridades da Pasta.

Na próxima sexta-feira, 
às 15 horas, será realizado o 
webinário “Criação sustentá-
vel de abelhas nativas”, com 
acesso livre. Já no próximo 
sábado, quando se comemo-
ra o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, a programação 
será recheada. A partir das 
8 horas, mediante inscrições 
por meio do telefone 4798-
5959, o Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo receberá 
a palestra “Papo Animal com 
Soltura de Animais Silvestres 
na Natureza”. O trabalho terá 
como foco a importância e 
necessidade de salvaguarda da 
biodiversidade e acontecerá 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Foram plantadas 94 mudas de Ipê amarelo em avenida

Divulgação/PMMC
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Vereador recomenda câmeras

de monitoramento nas escolas

Projeto do Policial Maurino visa a prevenção de furtos e atos de violência contra alunos, funcionários e professores

SEGURANÇA

O vereador Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, recomendou que 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes estude a instalação 
de câmera de monitora-
mento em escolas da rede 
municipal, com o intuito 
de evitar furtos e atos de 
violência contra alunos e 
professores. A indicação foi 
feita na sessão de ontem na 
Câmara de Mogi das Cruzes.

A indicação 1.040/2021, 
de autoria do parlamentar, 
sugere que a Prefeitura de 
Mogi faça estudos para a 
instalação nas principais 
áreas comuns, entradas e 
outros pontos estratégicos 
das 110 escolas municipais 
instaladas no município e das 
94 creches subvencionadas à 
serviço da comunidade. Tais 
câmeras estariam conectadas 
à Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp), 
que realiza o monitoramento 
de ruas, avenidas e espaços 

públicos do município.
Durante a deliberação, 

Maurino lembrou o ataque 
à Escola Estadual Raul Brasil, 
de Suzano, ocorrido em 
março de 2019, onde cinco 
alunos e dois funcionários da 
escola foram mortos dentro 
da unidade, sem contar a 
morte dos assassinos, que 
cometeram suicídio com a 
chegada da polícia ao local.

O vereador também lem-
brou do recente ataque a uma 
creche na cidade de Saudades, 
em Santa Catarina, onde três 
crianças e duas professoras 
foram mortas. O autor do 
ataque, que tentou suicídio 
no local, foi socorrido e 
está preso.

“Temos de garantir que os 
alunos possam ter tranquilidade 

de ir para a escola, estudar 
e voltar em segurança, e 
garantir aos pais que seus 
filhos estão seguros nas es-
colas públicas”, afirmou o 
vereador.

O colega de Legislativo 

Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, apoiou a iniciativa 
de Maurino e lembrou que, 
em 2019, duas semanas 
antes do ataque à escola 
Raul Brasil, chegou a enca-
minhar uma indicação ao 

Poder Executivo pedindo 
a instalação de câmeras em 
escolas municipais.

A indicação em destaque foi 
aprovada e será encaminhada 
ao Executivo municipal para 
apreciação.

Junho Vermelho 

Dos sete projetos de 
lei enviados às comissões 
permanentes na sessão de 
ontem, uma das matérias 
que teve destaque foi a 
proposta, de autoria do 
presidente do Legislativo, 
vereador Otto Rezende 
(PSD), que institui no mu-
nicípio a campanha Junho 
Vermelho, voltada para a 
doação de sangue.

A campanha de cons-
cientização para a saúde 
leva em consideração o 
dado estatístico da queda 
do número de doações du-
rante os meses de inverno, 
o que acarreta no atraso de 
cirurgias e problemas para 
pacientes com doenças 
ligadas ao sangue.

“Campanhas como a do 
Outubro Rosa, para a saúde 
da mulher; o Novembro Azul, 
para a saúde masculina; e 
o Setembro Amarelo, para 
a saúde mental, mostram o 
sucesso deste tipo de ini-
ciativa”, apontou Rezende.

André Diniz

Policial Maurino deu exemplo dos ataques ocorridos em Suzano e Saudades-SC

Divulgação/CMMC

Consórcio recebe doação de 
mais de 500 cestas básicas

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
recebeu ontem a doação de 
527 cestas básicas da Delegacia 
Seccional de Mogi das Cruzes, 
que foram arrecadadas por 
meio da campanha Demacro/
Denarc Solidários.

A entrega simbólica foi 
realizada pelo delegado 
seccional de Polícia Civil, 
Doutor. Jair Barbosa Ortiz, 
e agentes coordenadores da 
campanha ao presidente do 
consórcio, e também prefeito 
de Suzano Rodrigo Ashiu-
chi (PL); juntamente com a 
coordenadora do Conselho 
dos Fundos Sociais, Larissa 
Ashiuchi, o coordenador da 
Câmara Técnica de Assistência 
Social, Rodrigo Freitas; e o 
secretário-executivo Adriano 
Leite.

As cestas básicas serão 
redirecionadas às secretarias 
de Assistência Social dos 
municípios da área abrangida 
pela Delegacia Seccional de 
Mogi das Cruzes (Biritiba 

Campanha

Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Itaquaquecetu-
ba, Mogi, Poá, Salesópolis e 
Suzano).

O presidente Rodrigo Ashiu-
chi, enalteceu a iniciativa. 

“Além do trabalho essencial 
desenvolvido pela Polícia Civil 
na área de segurança pública 
e no apoio aos municípios no 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, o órgão ainda 
tem essa iniciativa social 
que certamente chegará às 

mãos daqueles que mais 
precisam”, disse.

O delegado titular da De-
legacia Seccional, reforçou 
a importância em colaborar 
com a sociedade. “A sociedade 
como um todo passa por um 
momento difícil e, levando 
em consideração a quantidade 
de trabalhadores que estão 
à serviço do Estado, enten-
demos que podemos ajudar 
mais ao realizar campanhas 
como esta”, afirmou.

Arrecadação foi feita pela Delegacia Seccional de Mogi

Divulgação/Condemat

Cidade possui 
atualmente 110 
escolas municipais 
e 94 creches 
subvencionadas

Prefeitura vê com otimismo
volta das aulas presenciais

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes acompanhou o re-
torno das aulas presenciais 
nas creches subvencionadas 
com otimismo. A atividade 
se deu em um momento que 
a Associação dos Servidores 
Municipais de Mogi das 
Cruzes solicitou a prorro-
gação do retorno das aulas 
presenciais no município em 
razão do aumento de casos 
e internações por Covid-19. 

“Acompanhamos várias 
escolas por vídeos, funcioná-
rios e também pessoalmente 
e pudemos verificar o acerto 
dessas medidas para garantir o 
direito à educação das crianças 
de Mogi, especialmente das 
famílias mais vulneráveis”, 
destacou a Prefeitura. 

No mesmo dia, o Gabinete 
de Articulação para Enfren-
tamento da Pandemia na 
Educação (Gaepe) realizou 
seu primeiro encontro de 
trabalho para dar continuidade 
ao estudo e monitoramento, 

Educação

inclusive na perspectiva da 
vacinação dos profissionais 
da Educação.

A Prefeitura avalia que no 
primeiro dia os protocolos 
foram observados. “As crianças 
estavam muito felizes sendo 
levadas em segurança pelos 
pais e foram recebidas nas 
unidades com muita segu-
rança, respeito aos protocolos 
sanitários, tudo para garantir 
esse serviço público tão 
essencial”, completou. 

Em resposta ao pedido 
de prorrogação das aulas 
pela associação, encami-
nhado na semana passada, 
a administração municipal 
informou que a decisão pelo 
adiamento do retorno pre-
sencial já tinha sido tomada 
na semana anterior diante 
dos dados epidemiológicos e 
da necessidade da retomada 
gradual apenas das escolas 
que estavam 100% adequadas.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Protocolos de segurança foram seguidos com rigor

Divulgação
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8,8 mil mogianos entregaram 
a declaração nas últimas 24h

Prazo para declarar o Imposto de Renda terminou segunda-feira; Receita não informou quantos não enviaram

ACERTO DE CONTAS

Mais de 8,8 mil mogianos 
entregaram a declaração do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2021 nas 
últimas 24 horas do prazo. 
No total, 101.418 moradores 
acertaram as contas com a 
Receita Federal neste ano, 
o número de declarações 
supera em 8,1% o acumu-
lado entregue em 2020. O 
crescimento no número de 
contribuintes de Mogi, no 
entanto, foi o menor da re-
gião, esse destaque ficou com 
Itaquaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos. 

Na segunda-feira passada 
– último dia do prazo para 
entrega das declarações – 
8.873 mogianos correram 
para prestar contas ao Leão 
e evitar entregar a declaração 
com multa. A Receita Federal 
não informou a quantidade 
de contribuintes que per-
deram o prazo. Os que não 
entregaram a declaração a 
tempo terão de pagar uma 

multa que pode variar de  
R$ 165,74 a 20% do imposto 
devido. 

Neste ano, algumas regras 
anteriores continuaram valendo, 
como a obrigatoriedade da 
declaração para todos que 
acumularam rendimentos 
tributáveis em valores acima 
de R$ 28.559,70. A novidade 
é para quem recebeu o Auxí-
lio Emergencial do governo 
federal no ano passado. 

Para esse grupo benefi-
ciário, a declaração deverá 
incluir o benefício, mas apenas 
para aqueles que somaram 

rendimentos maiores de  
R$ 22.847,76. Com a nova 
regra, a Receita Federal pre-
tende reaver o valor do auxilio 
pago indevidamente. Em 

todo o país, até 3 milhões 
de pessoas deverão fazer a 
devolução.

No comparativo com 
2020, foram entregues 7.683 

declarações a mais só em Mogi, 
mas comparado as demais 
cidades do G5 – conjunto 
dos cinco municípios mais 
populosos do Alto Tietê – o 

crescimento proporcional de 
declarantes mogianos foi o 
menor da região. 

Itaquá ficou no topo da 
lista com um crescimento 
de 12,1%. No total, foram 
entregues 45.812 declarações, 
3.296 delas nas últimas 24 
horas do limite do prazo. Em 
2020 haviam sido contabili-
zados impostos de 40.849 
contribuintes, portanto, Itaquá 
expandiu sua lista de mora-
dores declarantes em mais de 
4,9 mil pessoas. 

Em seguida, Ferraz de 
Vasconcelos informou um 
aumento de 10,4%. Foram 
entregues 27.084 declarações, 
1.791 no último dia do prazo. 
Suzano ficou na 3° posição 
com crescimento de 9,2% no 
número de contribuintes em 
2021, ao todo 57.840, dos 
quais 4.481 tiveram de correr 
para evitar a inadimplência. 
Poá expandiu o número de 
contribuintes em 8,3%, no 
total foram 22.618 declarações, 
1.717 no limite do prazo.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

No comparativo com 2020, foram entregues 7.683 declarações a mais em Mogi

Mogi News/Daniel Carvalho

Alto Tietê confirma mais 
28 mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas 
houve o registro de mais 
28 mortes por Covid-19 
no Alto Tietê. As vítimas 
residiam nos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Mogi 

das Cruzes, Poá, Salesópolis 
e Suzano segundo informou 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). As 
10 cidades contabilizaram 

ontem um total de 98.197 
infectados pela doença. 

A região registrou 76.775 
pessoas recuperadas do co-
ronavírus. O total de óbitos 
chegou a 4.193.

Covid-19

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.193
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Feirantes protestam contra 
mudanças de barracas

Mais de uma centena de 
feirantes de Itaquaquecetuba 
protestaram neste final de 
semana contra a mudança 
na organização da tradicional 
feira livre da Vila São Carlos. 
Segundo a Federação dos Fei-
rantes do Estado de São Paulo, 
a modificação na disposição 
das barracas imposta pela 
Prefeitura acarretou prejuízo 
de 75% nas vendas do dia. 

Em live em suas redes 
sociais, o prefeito Eduar-
do Boigues (PP) ameaçou 
substituir os feirantes que 
não voltarem ao trabalho. A 
medida poderá afetar mais 
de 800 famílias em plena 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

“Tenho hoje o cadastro 
de mais de 200 feirantes 
esperando para trabalhar 
na cidade. Se os feirantes da 
Vila São Carlos não quiserem 
voltar eu vou fazer um cha-
mamento público e vamos 
ocupar o lugar”, declarou o 
prefeito após uma carreata 
com carro de som sair pelas 

Itaquá

ruas de Itaquá protestando 
contra a mudança no largo 
da feira, no sábado passado.

A proibição de montar 
barracas dentro do largo 
veio depois que a Prefeitura 
pintou uma pista de corrida 
no espaço. Os feirantes uti-
lizavam o espaço todos os 
sábados por 47 anos mas o 
novo espaço de lazer obrigou 
os comerciantes a recuarem 
para as ruas adjacentes ao 
largo. 

A mudança gerou problemas 
logísticos, as estreitas vias 
não comportam barracas e 
caminhões, além disso, o local 
que servia de estacionamento 
para clientes agora é ocupado 
por feirantes. A confusão 

custou caro aos trabalhadores 
que protestaram após terem 
os pedidos de retorno para 
dentro do largo negados. 

A ameaça de substituição 
dos feirantes descontentes 
com a mudança acirrou os 
ânimos e gerou uma reação 
da Federação dos Feirantes 
do Estado de São Paulo. ”Ele 
está ameaçando trabalhadores 
que estão reivindicando seus 
direitos Já estamos buscando 
interlocução com o Minis-
tério Público e o Ministério 
do Trabalho para resolver 
essa questão. Como prefeito, 
Eduardo Boigues não possui 
autonomia para fazer esse 
tipo de ameaça”, pontuou 
o presidente da federação 
Guilherme Diniz. 

A reportagem entrou em 
contato com a Prefeitura 
solicitando esclarecimentos 
sobre as declarações do pre-
feito e pedindo um estudo 
de impacto sobre a mudança 
na feira mas até o fechamen-
to desta edição não obteve 
retorno. (L.K.)

Disposição das 
barracas imposta 
pela Prefeitura 
acarretou prejuízo 
de 75% nas vendas

O crescimento 
no número de 
contribuintes de 
Mogi, no entanto, foi 
o menor da região
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Brasil tem 21,83% da população vacinada com a 1ª dose contra a Covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 46.224.872, o equivalente a 21,83% da 

população total. Nas últimas 24 horas, 526.915 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio 

de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e DF. Entre os mais de 46 milhões de vacinados, 22,3 milhões receberam a 

segunda dose, o que representa 10,57% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 185.024 pessoas receberam essa 

dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 711.939 doses ontem. (E.C.)

 A Polícia Federal (PF) de-
flagrou na manhã de ontem a 
Operação Pneu de Ferro para 
desarticular suposta organi-
zação criminosa responsável 
pelo tráfico internacional e 
interestadual de armas de 
fogo, munições e acessórios, 
associação para o tráfico de 
drogas, lavagem de capitais e 
evasão de divisas. Até a pu-
blicação desta matéria, quatro 
alvos haviam sido presos em 
São Paulo.

Agentes fazem buscas em 
sete endereços de investigados 
e cumprem cinco mandados de 
prisão temporária nas cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

PF realiza operação contra 

tráfico internacional

Armas

As ordens foram expedidas 
pela 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio.

De acordo com a PF, a 
investigação teve início em 
2019, com a apreensão de 21 
carregadores de fuzis AK 47, 
calibre 7.62, e um de pistola, 
escondidos dentro de um 
pneu no Aeroporto do Galeão. 

Os policiais identificaram 
que os materiais apreendidos 
eram enviados pela organização 
criminosa sob suspeita, via 
postal, das cidades de Kissim-
mee, Orlando e Tucson, nos 
EUA e “tinham como destino 
abastecer facções criminosas 
de atuação nacional”. (E.C.)

Mandetta e Torres se 
equivocaram, diz Nise

Médica afirmou que o ex-ministro e o presidente da Anvisa se enganaram
ao falar sobre a existência de um decreto para mudar a bula da cloroquina

CPI DA COVID

A médica Nise Yamaguchi 
afirmou, durante seu depoi-
mento à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid, 
que tanto o ex-ministro da 
saúde Luiz Henrique Man-
detta, quanto o presidente da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antonio 
Barra Torres, se “equivocaram” 
ao falar sobre a existência de 
um decreto para mudar o bula 
da cloroquina.

Sobre este decreto, am-
bos os depoentes afirmaram 
à mesma CPI que o texto 
sugeria a mudança de bula 
da cloroquina para incluir a 
Covid-19 nas recomendações 
de uso do medicamento. Nise 
negou que esse fosse o caso. 

“Eu não entendi que havia 
até aquele momento uma 
discussão sobre um decreto. 
Simplesmente estava con-
versando sobre a questão da 
cloroquina e a resolução de 
excepcionalidade. Eu não 
discuti inserção em bula por 
decreto em nenhum momento”, 
declarou a médica.

Nise voltou a afirmar que 

na reunião que contou com a 
presença do ex-ministro Man-
detta e do presidente da Anvisa, 
ela apresentou uma minuta 
que tratava da disponibilização 
do medicamento durante a 
pandemia. “Não acho que 
eles tenham mentido”, disse 
a parlamentar. “Acho que 
eles tenham se equivocado. 
Acharam que a gente quisesse 
fazer um decreto da bula e 

não foi isso que aconteceu”, 
declarou.

A divergência já tinha sido 
apontada durante o testemunho 
da médica. O presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), disse 
que quer fazer uma acareação 
entre Nise e o presidente da 
Anvisa na comissão.

A médica também foi ques-
tionada com relação a seus 
encontros com o ex-ministro 

da Saúde Eduardo Pazuello 
e afirmou que só conversou 
com ele duas vezes. “Tive 
duas reuniões com o ministro 
Pazuello, uma presencial e 
outra virtual. Muito rápidas. 
Exatamente discutindo os 
tratamentos que estavam sendo 
feitos e em uma delas ele estava 
querendo conversar com as 
outras sociedades médicas. ”, 
afirmou a médica.

Nise afirmou ter apresentado uma minuta sobre a disponibilização do medicamento

Leopoldo Silva/Agência Senado

Estadão Conteúdo

O médico e vereador do Rio 
de Janeiro Jairo Souza Santos 
Junior, o doutor Jairinho, de 
43 anos, foi indiciado ontem 
pela Polícia Civil do Rio por 
torturar um menino de 3 
anos, filho de uma mulher 
com quem ele namorou e 
chegou a morar. As torturas 
aconteceram em 2016. A 
mãe da criança também foi 
indiciada, por omissão, porque 
não impediu Jairinho de ter 
contato com o filho mesmo 
sabendo de pelo menos um 
episódio de violência. 

O relacionamento entre 
ambos se manteve até 2020. 
Jairinho está preso desde 8 de 
abril e responde por tortura e 
morte de seu enteado Henry 
Borel, de 4 anos, filho de sua 
namorada Monique Medeiros, 
que também está presa. Ele 
também já era réu por torturar 
a filha de outra namorada, 
entre 2011 e 2012.

Durante a investigação das 
agressões a Henry, a polícia 
descobriu relatos de que Jairi-
nho já tinha agredido filhos de 
namoradas anteriores. Débora 
Melo Saraiva seria um desses 
casos - uma pessoa denunciou 
ter flagrado Jairinho agredindo 
o filho dela. Débora então foi 
à Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima (DCAV) 
no dia 22 de março e contou 
que mantivera um relacio-
namento conturbado com o 
vereador, a partir do final de 
2014, quando ela trabalhava 

Jairinho é indiciado por 

torturar filho de ex em 2016

Rio de Janeiro

na Câmara Municipal (e ele já 
era vereador). Mas ela omitiu as 
agressões. Em 16 de abril, oito 
dias após a prisão de Jairinho, 
Débora voltou à delegacia e 
mudou sua versão: disse ter 
sido agredida pelo vereador 
em várias ocasiões, tendo 
até quebrado um dedo dela, 
e também narrou agressões 
dele ao filho.

A criança também foi ouvida 
e relatou agressões. “A criança 
reviveu parte de episódios 
sofridos, como sufocamento 
com saco na cabeça, pisões na 
barriga e uma grave fratura 
de fêmur”, contou o delega-
do Adriano França, titular 
da DCAV.

Segundo a polícia, em 2016 
o menino de 3 anos foi obri-
gado por Jairinho a entrar no 
carro e, com medo, vomitou 
dentro do veículo. Depois, 
na tentativa de fugir, pulou 
do carro e quebrou o fêmur. 
Ao levar a criança ao hospital 
municipal Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca, Jairinho 
e Débora contaram que o 
menino havia sofrido um 
acidente casual, e negaram 
agressão - por isso o casal 
está sendo indiciado também 
por falsidade ideológica. Nos 
documentos relativos àquele 
atendimento, apresentados à 
polícia pelo hospital Lourenço 
Jorge, uma psicóloga relatou 
que o menino, ao ser atendido 
ferido, contou que não queria 
entrar no carro. (E.C.)

Quatro pessoas haviam sido presas em SP até ontem

Divulgação
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Veja os confrontos das oitavas
Defensa y Justicia-ARG

Boca Juniors-ARG

Universidad Católica-CHI

Cerro Porteño-PAR

Vélez Sarsfield-ARG

São Paulo-BRA

River Plate-ARG

Olimpia-PAR

Flamengo-BRA

Atlético(MG)-BRA

Palmeiras-BRA

Fluminense-BRA

Barcelona-EQU

Racing-ARG

Argentinos Juniors-ARG

Internacional-BRA

X

X

X

X

X

X

X

X

Palmeiras pega Católica; 
São Paulo encara o Racing

A Conmebol realizou on-
tem em sua sede na cidade 
de Luque, no Paraguai, o 
sorteio das oitavas de final 
da Copa Libertadores. Atual 
campeão continental, o Pal-
meiras se deu bem ao fugir 
dos tradicionais argentinos 
River Plate e Boca Juniors e 
terá pela frente a Universidad 
Católica, do Chile, com o 
segundo jogo sendo dispu-
tado em São Paulo.

A missão de enfrentar o 
Boca Juniors, semifinalista 
no ano passado (caiu con-
tra o Santos), ficou com o 
Atlético-MG, que fez a melhor 
campanha na fase de grupos. 
Assim, a partida decisiva do 
confronto será no Mineirão, 
em Belo Horizonte. O River 
Plate, outro que perdeu na 
semifinal de 2020 (para o 
Palmeiras), fará um duelo 
local contra o Argentinos 
Juniors.

O sorteio, sem qualquer 
restrição, acabou colocando 
frente à frente equipes que 
se enfrentaram na fase de 

Oitavas da Libertadores

grupos. São os casos de São 
Paulo e Internacional, que 
jogarão nas oitavas de final 
contra Racing, da Argenti-
na, e Olimpia, do Paraguai, 
respectivamente. Contra os 
argentinos, o time paulista 
teve um empate sem gols, fora 
de casa, e uma derrota por 1 
a 0, no estádio do Morumbi. 
Já os gaúchos golearam os 
paraguaios por 6 a 1, em 
Porto Alegre, e venceram 
por 1 a 0, em Assunção.

Campeão da Libertadores 
em 2019, o Flamengo jogará 
contra o Defensa y Justicia, 
da Argentina, atual vencedor 
da Copa Sul-Americana e 
da Recopa Sul-Americana. 

O segundo jogo será no 
estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. A mesma 
situação, de definir a vaga 
em casa, acontecerá com o 
Fluminense, que terá o Cerro 
Porteño, do Paraguai, como 
adversário.

Por fim, as oitavas de final 
se completam com o duelo 
entre Vélez Sarsfield, da 
Argentina, e Barcelona, do 
Equador. Os duelos aconte-
cerão em julho: os jogos de 
ida serão na semana do dia 
14 e os de volta, na semana 
do dia 21. A decisão está 
marcada para 20 de novembro, 
no estádio Centenário, em 
Montevidéu. (E.C.)

Corinthians busca formação 
ideal contra o Atlético-GO

O Corinthians reencontra 
o Atlético-GO hoje, às 21h30, 
na Neo Química Arena, no 
jogo de ida da terceira fase 
da Copa do Brasil. Depois de 
uma péssima apresentação e 
uma derrota por 1 a 0 no do-
mingo passado contra o rival 
de Goiás, pelo Campeonato 
Brasileiro, também como 
mandante, o time paulista 
tentará dar a volta por cima 
no torneio mata-mata.

Será o segundo jogo de 
Sylvinho no comando da 
equipe. Na estreia, ele tentou 
inovar, mas montou um meio-

-campo sem criatividade com 
Camacho, Ramiro e Roni; e 
um ataque desentrosado, com 
Gustavo Mosquito, Luan e 
Mateus Vital.

A dúvida que fica é se o 
treinador insistirá na forma-
ção da partida anterior ou 
se colocará em campo um 
time mais ofensivo, com Jô 
na função de centroavante. A 
principal novidade pode ser 
o volante Gabriel, recuperado 
de lesão muscular.

Copa do Brasil

CORINTHIANS  
Cássio; 
Fagner, 
Gil (João Victor), 
Raul e 
Lucas Piton; 
Gabriel, 
Cantillo e 
Luan: 
Gustavo Mosquito, 
Jô (Ramiro) e 
Mateus Vital. 
Técnico: 
Sylvinho.

ATLÉTICO-GO 
Fernando Miguel; 
Dudu, 
Nathan Silva, 
Éder e 
Igor Cariús; 
Marlon Freitas, 
Willian Maranhão e 
João Paulo; 
Ronald, 
Zé Roberto e 
Natanael. 
Técnico: 
Eduardo Barroca.

CORINTHIANS  
ATLÉTICO-GO 

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Neo Química Arena

Outra disputa na equipe 
está na zaga. Na estreia do 
Brasileirão, Sylvinho sacou 
João Vitor, que vinha como 
titular, para colocar Gil. Ele 
explicou que está testando 
e vai definir com o tempo 
a melhor formação.

“Na verdade, nessa parte de 
construção do time, temos 
gente bastante jovem, é preciso 
tranquilidade e percepções 
para poder se desenvolver 

no campo. Com relação ao 
Gil, que é muito importante, 
o João Vitor está crescendo 
muito e vamos buscar a 
melhor formação da dupla 
de zaga, que dá segurança. 
Enfim, temos várias opções, 
mas temos que fazer isso com 
tranquilidade”, analisou o 
treinador.

O Corinthians estreou na 
Copa do Brasil com vitória 
por 3 a 0 sobre o Salgueiro 
e depois levou um susto 
contra o modesto Retrô. 
Após empate por 1 a 1 no 
tempo regulamentar com 
o time pernambucano, a 
equipe alvinegra avançou 
nos pênaltis.

As duas fases iniciais 
renderam ao clube R$ 2,5 
milhões. A participação na 
terceira fase renderá mais R$ 
1,7 milhão. Além de buscar 
a taça, seguir no torneio 
pode ajudar o time a sair 
do vermelho. O campeão 
da Copa do Brasil recebe-
rá um prêmio no valor de  
R$ 56 milhões. (E.C.)

Seleção blinda jogadores de 
polêmica sobre Copa América

Após confirmação de que o torneio será realizado no Brasil, dirigentes evitam exposição de atletas em entrevistas

SEM COMENTÁRIOS

A confirmação de que o 
Brasil será sede da Copa Amé-
rica repercutiu no trabalho 
da seleção brasileira, que 
está concentrada na Granja 
Comary, em Teresópolis, se 
preparando para os dois 
próximos jogos pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo. 
Mas foi uma repercussão 
às avessas: enquanto que 
jogadores de outras seleções 

- como a uruguaia - têm se 
manifestado contrariamente 
à competição no país, por 
aqui vigora uma espécie 
de lei do silêncio. Nada de 
entrevistas, e discrição nas 
redes sociais.

Na segunda-feira, a Con-
mebol anunciou pouco depois 
das 11 horas que o Brasil 
sediaria a Copa América. 
Àquela altura, repórteres 
que cobrem o dia a dia 
da seleção já sabiam que 
o volante Fred e o meia 
Lucas Paquetá concederiam 
entrevista coletiva no início 

Coletiva de imprensa só deve ocorrer amanhã, com o técnico Tite, em Porto Alegre

da tarde - havia inclusive 
uma lista pronta de jorna-
listas que haviam se inscrito 
minutos antes para fazer as 
perguntas. A coletiva, porém, 
foi cancelada 17 minutos 
antes do horário previsto 
para começar.

Isolada em Teresópolis e 
sob um protocolo sanitário 
que limita o acesso de pessoas 
à Granja Comary, a seleção 
treina no local desde a sema-
na passada. As entrevistas 
coletivas são feitas por vídeo. 
Além daquela cancelada de 
segunda-feira, havia outra 
prevista para ontem, que 
não também não ocorreu. 
A delegação viaja hoje para 
Porto Alegre e, assim, é 
provável que a próxima 
entrevista ao vivo aconteça 
apenas amanhã, véspera 
do jogo com o Equador - e 
isso porque se trata de um 
evento obrigatório, com a 
presença do técnico Tite.

Os jogadores também têm 
sido discretos nas redes sociais. 
Conhecido por sempre se 

posicionar ao lado de quem 
mais precisa, e com uma 
publicação fixa no Twitter 
desde o ano passado em que 
fala sobre a importância de 
se combater a Covid-19 a 

partir de decisões científi-
cas, o atacante Richarlison 
tem postado amenidades e 
brincadeiras. Neymar, por 
sua vez, fez ontem uma re-
ferência ao seu patrocinador. 

Pareceu ignorar solenemente 
o pedido do senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) para que 
não jogue a Copa América.

O Estadão apurou que 
não houve nenhuma espécie 

de veto à manifestação dos 
jogadores, mas a suspensão 
das entrevistas coletivas foi, 
sim, motivada pelo anúncio 
repentino da Copa América 
no Brasil. A incerteza que 
paira sobre a competição e 
a enxurrada de críticas nas 
redes sociais certamente seriam 
abordadas nas entrevistas, 
e qualquer declaração fora 
do prumo teria potencial 
para atrapalhar o trabalho 
de Tite - e, na outra ponta, 
de quem tenta viabilizar o 
torneio em solo brasileiro.

O silêncio visto na seleção 
é o mesmo que impera na 
cúpula da CBF. Apesar do 
impacto do anúncio da Copa 
América no Brasil, até o início 
da noite de ontem, mais de 
30 horas após a Conmebol 
anunciar o país como sede 
da competição, nenhuma 
declaração oficial havia sido 
dada por qualquer cartola 
da entidade - tampouco era 
possível encontrar qualquer 
linha sobre o assunto no 
site da CBF.

Estadão Conteúdo
Divulgação/CBF
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SBT, 21H00

Chiquititas
No orfanato, Carol pede para Junior se acalmar que a verdade sobre o que 

aconteceu com Gabriela logo irá aparecer. Mosca tenta pegar na mão de 

Mili que, chateada por saber que o garoto já fi cou com Janu, sai de perto 

mais uma vez. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Edgard permite que Henrique participe de sua aula. Delma aprova o novo 

visual de Marcelo, sem saber que foi Roberta quem o ajudou. Jade e João 

implicam com Henrique. Sol afi rma que se vingará de BB. Nat segue as 

orientações de Heideguer e pede que Duca apresse o encontro com Alan.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Rodrigo afi rma a Manu que a ama e que quer fi car com ela. Celina aconselha 

Lúcio a não se envolver demais com Ana. Alice pede para Cícero arrumar 

um emprego para Renato. Ana não se conforma com a insistência de Eva 

para que ela volte a jogar tênis.

Salve-se quem puder
Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu para ele aceitar o término do 

namoro. Junior desconfi a de que Alexia/Josimara esteja mentindo para ajudar 

Renatinha a conquistar o empresário. Dominique garante a Edu que Renzo 

não sabe que Luna sobreviveu.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro convence a esposa a permanecer 

na mansão. Maria Marta guarda o diamante rosa em seu cofre. Amanda 

recebe dinheiro de Maria Marta como parte de seu acordo. Cora alerta 

Cristina sobre Fernando. 

RECORD, 21H

Gênesis
Najla mostra interesse em Gate. Abraão castiga Ismael. Isaque é circuncidado. 

Massá e Ismael brigam. Abimeleque nota a ausência de Najla. Sara questiona 

Ismael.

Nunca é tarde 
demais para mudar o 
que está mal na sua 
vida. Enquanto você 
puder sonhar, existirá 
sempre uma chance 
para alterar o rumo 
dos acontecimentos.

Se há algo que faz 
você infeliz, largue 
isso agora. Se existem 
obstáculos no seu 
caminho, siga noutra 
direção. O importante 
é não deixar morrer a 
esperança de que tudo 

MOMENTO
especial

Tudo pode ser diferente

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANDREA AKEMI MIZUGUSHI E

EDSON HIROSHI AIHARA

Desejo muita paz, alegria, sorte e sucesso para você sem-

pre! Feliz aniversário!

 Quando pensar em desistir, lembre-se 
porque começou.”

 cultura@jornaldat.com.br

pode ser diferente.
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A página social desfila hoje sem legendas devido a proposta que é de apenas exibir fotos descon-

traídas de gente conhecida e que nos bons tempos viveram conosco momentos inesquecíveis . 

Uma Noite em Dubai foi uma das mais desafiadoras da minha trajetória devido a todo contexto 

que esta feita trouxe em sociedade . A começar dos convidados, pois foi em um ano pós eleições 

e assim quase todos prefeitos da região estariam conosco . Um festa de gala que superou as ex-

pectativas e quebrou paradigmas em uma época onde o jogo do poder falava alto no circuito. Não 

que hoje seja diferente , mas tínhamos alguns nomes que despontaram e fizeram a diferença. 

Hoje a região do Alto Tietê vive nova realidade não só pela pandemia, mas também pelas novas 

lideranças . Mas o intuito nosso aqui é promover as belas imagens garantidas onde o Banda Shine 

se apresentou pela primeira vez em solo mogiano . Foi um sucesso como todas que assinamos 

até aqui . Vamos Curtir !!!! 

Sem Legendas J
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Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê perderam nesta 

segunda-feira um dos talentos dos palcos. O cantor Lúcio 

Negrão veio a óbito depois de perder a luta para o Covid 19 . 

Um ser humano querido e excelente profissional que já deixa 

saudades . Aos familiares, amigos e fãs nossos sentimentos 

e que Deus de força a todos em momento tão triste. Por onde 

passou Lúcio Negrão deixou sua marca , em especial quando 

fazia performance de Elvis Presley. Descanse em paz meu 

amigo!!!! Deus te recolheu para estar com Ele. Que assim seja.

x

 UMA GRANDE PERDA


