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Número de mortes por 
Covid cai de 207 em 

abril para 70 em maio
Redução de 33,8% 
de um mês para 
o outro ainda é 
pequena; total de 
óbitos na cidade 
chegou a 1.261

Levantamento feito pelo Mogi 
News mostra tendência de queda 
nos principais índices do corona-
vírus. A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que a redução de 
mortes foi, até o momento, a mais 
acentuada: de 207 em abril para 70 
em maio, baixa de 33,8%. A cidade 
registrou 2.702 casos positivos em 
abril e 2.321 em maio. As interna-
ções reduziram de 439 para 197 de 
um mês para outro. No entanto, a 
Pasta reitera que ainda está rece-
bendo informações retroativas e 
encerrando a contagem do período.  
Cidades, página 6

Pelo WhatsApp

Semae unifica 

atendimento

ao consumidor

Cidades, página 3

Esportes
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Centro de Formação Esportiva

Construção do novo ginásio 
chega a 72% do cronograma

Vereadores debatem violência policial 

LEGISLATIVO

Moção de repúdio apresentada na sessão de ontem 
lembrou o caso registrado em Caieiras, no final de 
semana, quando um policial agrediu um jovem negro 
com um soco no rosto. Cidades, página 5

COVID-19

Brasil, página 7

GOVERNO DE 
SP GARANTE 
VACINAÇÃO 
DE ADULTOS 
ATÉ OUTUBRO 
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Equipamento foi levantado ao lado do Ginásio Hugo Ramos

Obra, porém, segue em ritmo lento; nos últimos cinco 
meses, avançou apenas 2%. Prefeitura diz que não há 
data prevista para a conclusão. Cidades, página 5
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Ex-secretário Nilo Guimarães

Guerrinha se despede do Mogi

Prefeito Caio Cunha e dirigentes da Secretaria de Esporte anunciaram o programa Joga Junto Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou na tarde de ontem o lançamento do projeto 
Joga Junto Mogi, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel). A iniciativa 
tem como principal meta reestruturar o time do Mogi Basquete, com mudanças na 
estrutura de base e no time profissional, incluindo as saídas do técnico Jorge Guerra, 
o Guerrinha, e de Nilo Guimarães, gestor da equipe. Cidades, página 4

Prefeitura reestrutura o Mogi Basquete
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DESCARBONIZAÇÃO
Depois de ter apresentado em feve-
reiro um plano estratégico, anteci-
pando em duas décadas a meta de 
ser 100% verde, o grupo EDP inicia 
uma nova narrativa de marca com 
o lema Changing Tomorrow Now – 
Mudando hoje o amanhã, utiliza-
da pela primeira vez de maneira 
simultânea nos mais de 20 países 
onde está presente. A campanha 
pretende reforçar o compromisso 
com a descarbonização do planeta, 
um objetivo que será cumprido por 
meio de um investimento acelera-
do em energias renováveis, redes 
inteligentes e soluções sustentá-
veis para os clientes e de um apoio 
contínuo à sociedade. Este posi-
cionamento inclui o compromisso 
de investir 24 bilhões de euros na 
transição energética, nos próximos 
quatro anos.

MANUTENÇÃO DO SEMAE
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) segue com os traba-
lhos de assentamento e interligação 
de redes e instalação de válvulas 
para melhorar o abastecimento de 
água. As obras avançam em Cezar 
de Souza, Botujuru e Vila Oroxó. A 

maioria dos serviços não afetará o 
abastecimento nos bairros abran-
gidos. A exceção é amanhã, quan-
do haverá uma pausa de duas horas 
no fornecimento de água na aveni-
da Felipe Sawaya, no Botujuru, para 
serviços de interligação de redes.
Por ser uma interrupção de curta 
duração, quem tem caixa d’água não 
sentirá os efeitos da paralisação.

IMPORTÂNCIA DA LEITURA
Os cursos de Jornalismo, Publici-
dade e Propaganda e Design Grá-
fico da Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) realizaram a Sétima 
Edição do projeto Sociedade dos 
Curiosos. O encontro virtual teve 
como objetivo discutir os caminhos 
da leitura e sua relevância no mun-
do contemporâneo. “Tão importan-
te quanto adquirir conhecimento e 
know-how, é poder dialogar livre-
mente sobre eles, compartilhar”, 
disse a coordenadora dos cursos 
de Comunicação e Design Gráfico, 
Gracy Duarte. Com mediação do 
professor Mário Sérgio Moraes, o 
evento contou com a participação 
da professora Miriam Sugahara, do 
professor Gustavo Pena e do jorna-
lista Anderson Fernandes.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lixão Zero

V
ereadores que compõem a Frente 
Legislativa Intermunicipal do Alto 
Tietê, formada por parlamentares 
dos 12 municípios da região, se 

uniram contra a taxa do lixo. A nova tarifa 
foi definida na revisão do Marco Legal do 
Saneamento, e deve ser apresentada pelos 
municípios brasileiros até 15 de julho. Para 
os vereadores das cidades da região, a lei não 
deve entrar em vigor ou, no mínimo, deve 
ser estipulado um prazo maior para a im-
plementação. O Brasil explode em impos-
tos e recebe muito dinheiro do contribuin-
te, que já não aguenta mais arcar com novas 
cobranças. Não é difícil observar que, com a 
pandemia da Covid-19, a situação só piorou. 

Na maioria dos municípios onde já vale a 
taxa do lixo, o valor cobrado é deficitário e 
não cumpre sua finalidade, que é custear a 
prestação de serviços de coleta e destinação 
ambientalmente adequada. Por isso, ações 
do Lixão Zero são propagadas pelos quatro 
cantos do país. É de suma importância que 
essa taxa seja revisada tecnicamente e afe-
rido um valor justo, integrado aos Planos 
Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos 

e ao Plano Diretor e, além disso, criar me-
canismos para diminuir o volume destinado 
aos aterros sanitários e reduzir os custos da 
administração pública.

Em março deste ano, a Câmara de Mogi 
das Cruzes aprovou a criação da Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) para discutir o 
Plano Municipal de Resíduos, em projeto ela-
borado pelo vereador Iduigues Martins (PT). 
A iniciativa tem como meta criar um grupo 
suprapartidário permanente para abordar as 
questões da coleta e destinação do resíduo 
sólido urbano, que vem sendo um assun-
to abordado pela Prefeitura há vários anos. 

A criação da frente parlamentar do Alto 
Tietê foi efetuada recentemente e já aborda 
dois assuntos de extrema importância. Além 
da taxa do lixo, os vereadores também estão 
na briga para derrubar o projeto da instala-
ção do pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-
88), proposto pela Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo (Artesp). Auxiliar 
na busca por soluções nesses dois temas 
será um grande passo para que o grupo, 
apesar de recém-criado, conquiste respeito 
e força política.

Já está cientificamente 
comprovado pelo experi-
mento realizado na cidade 
de Serrana, interior de São 
Paulo, que a imunização em 
mais de 75% da população 
elide os efeitos da pande-
mia. A pergunta é quando 
esse índice atingirá o Brasil 
e o mundo, possibilitando 
a retomada segura das ativi-
dades? Segundo João Doria, 
no Estado de São Paulo isso 
ocorrerá em outubro de 2021. 
Ano passado, em setembro, 
ele disse que isso ocorreria 
em fevereiro de 2021, já es-
tamos em junho e nada.

Mas a imunização está ga-
nhando força, há significativo 
avanço no desenvolvimento 
de vacinas e fábricas capazes 
de garantir o abastecimento 
necessário com maior brevi-
dade. É possível que a maio-

Quando?

ARTIGO
Cedric Darwin

ria da população brasileira 
esteja de fato imunizada em 
alguns meses. A vacinação 
de pessoas com comorbi-
dades tem avançado o que 
diminui a pressão do siste-
ma de saúde. Pessoas jovens 
estão sendo imunizadas. Se 
cada um fizer a sua parte e 
continuar se preservando o 
máximo possível, de fato, em 
poucos meses deixaremos 
para trás o desastre sanitário 
e humanitário que estamos 
vivendo hoje.

Em breve poderemos nos 
reunir e voltar a viver em 
sociedade como deve ser. 
Enquanto isso, a prioridade 
dos governos deveria ser a 
vacina e não campeonatos de 
futebol, a busca incessante 
pela imunização em massa. 
É necessário que a segun-
da dose seja aplicada nos 
mais velhos, nem que se vá 
até a casa deles para isso. A 
consciência de que a vacina 

é fundamental para o retor-
no da vida social normal é 
fundamental.

Evidente que muitos não 
irão se vacinar, uns por orgu-
lho, outros por falsas crenças, 
outros por ideologia, mas se 
a maioria se proteger a cir-
culação e variação do vírus 
se reduz. Quem pode deve 
se vacinar, quem ainda não 
pode deve estar consciente 
e estimular quem pode e 
incentivar a vacinação até 
chegar a sua vez.

Dentro de alguns meses 
certamente o Brasil terá in-
dependência produtiva da 
vacina e passará a exportar 
vacinas. Só não sabemos 
quando. Estamos mais per-
to dessa realidade, por isso 
precisamos continuar nos 
protegendo até que todos 
nós estejamos imunizados, 
se Deus quiser.

 cdadv@uol.com.br
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Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Semae adota número único 
para facilitar atendimento

Por este canal, é possível solicitar segunda via da conta, ligação de água e esgoto, além de reparo de vazamentos

WHATSAPP

Para facilitar o atendimento 
a clientes que optam pelo 
Whatsapp, o Serviço Municipal 
de Água e Esgoto (Semae) de 
Mogi das Cruzes adotou um 
único número para prestação 
de serviços pelo aplicativo de 
mensagens: (11) 99915-5145. 
Por este canal, é possível so-
licitar segunda via da conta, 
serviços de ligação de água e 
esgoto, reparo de vazamentos 
e tirar dúvidas sobre eventual 
falta d’água, entre outros tipos 
de atendimento. Os pedidos 
podem ser feitos apenas por 
mensagens de texto. A autar-
quia ressaltou que a adoção 
de um número, em vez dos 
três anteriores, não aumentará 
o tempo de espera, já que o 

sistema distribui automati-
camente as demandas para 
os atendentes. O objetivo é 
simplificar o contato.

Os clientes do Semae também 
podem solicitar serviços por 
meio dos canais já consoli-
dados, como o telefone 115, 
aplicativo Semae Conecta 
(disponível para smartphones 
com sistema operacional An-
droid), Agência Virtual (https://
agenciavirtual.semae.sp.gov.
br) e email (atendimento@
semae.sp.gov.br).

Pelo Semae Conecta e Agência 
Virtual, a relação de serviços 
disponíveis é mais ampla, 
incluindo relação de débitos e 
histórico de consumo, segunda 
via de carnê de parcelamento 

de débitos, certidão negativa 
de débitos, atualização de 
dados, acompanhamento 
do andamento de serviços 
solicitados, verificação da 
validade de certidões, alte-
ração de titularidade etc. O 
aplicativo do Semae pode ser 
baixado na Play Store.

Para atendimento por meio 
desses canais é necessário in-
formar o número de cadastro 
e dígito verificador (que são 
as informações com destaque 
em amarelo localizadas no 
canto superior esquerdo da 
conta de água), além do CPF 
do titular da conta.

Para acessar os serviços 
via Whatsapp, Agência Vir-
tual e aplicativo, é de suma Pedidos podem ser feitos por mensagens de texto

Divulgação/Semae

importância a atualização do 
cadastro.

Atendimento presencial
A autarquia segue com a 

prestação normal de servi-
ços – exceto o atendimento 
presencial que está sendo feito 
apenas no PAC do prédio 
sede da Prefeitura e mediante 
agendamento para reduzir 
a circulação de pessoas e 
diminuir os riscos de con-
taminação pelo coronavírus. 
Para agendar o atendimento, 
acesse http://agendamentopac.
pmmc.com.br.

O serviço presencial é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16 horas, seguindo todas 
as recomendações sanitárias.

A Secretaria de Saúde 
abre hoje, às 14 horas, 
agendamento online para 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para profissionais da Rede 
Municipal de Educação de 
18 a 47 anos. 

A vacinação será reali-
zada amanhã, no próximo 
domingo e também no dia 
19 de junho para cerca de 
1,6 mil profissionais das 
unidades escolares munici-
pais e subvencionadas que 
já retornaram às atividades 
presenciais ou que ainda 
retornarão na Fase 1 de 
reabertura.

Os profissionais que to-
maram a vacina contra a 
gripe precisam esperar 14 
dias para receber a dose 

contra a Covid-19. 
Outras vagas estão dispo-

níveis no site oficial: https://
vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/ . Entre eles estão portado-
res de deficiências graves ou 
pessoas com comorbidades 
indicadas pelo Ministério da 
Saúde a partir de 30 anos 
de idade, gestantes com 
comorbidades 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.

O paciente precisa apresentar 
documento com foto, CPF ou 
Cartão SUS, comprovante de 
endereço, além do documento 
que comprove pertencer ao 
grupo contemplado. 

Profissionais da Educação 

podem agendar vacinação

Covid-19

Nas últimas 24 horas houve 
o registro de mais 27 mortes 
por Covid-19 no Alto Tie-
tê. A atualização traz ainda 
98.661 casos confirmados 
da doença, sendo que 464 
foram registrados nas últimas 
24 horas.

A região registrou 77.118 
pessoas recuperadas do co-
ronavírus. O total de óbitos 

chegou a 4.220.
As 27 vítimas fatais re-

gistradas ontem eram resi-
dentes nos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Poá, Santa 
Isabel e Suzano  segundo 
informações do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). 

Região notifica mais 27 mortes 
por coronavírus em 24 horas

Pandemia

Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos
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Prefeitura anuncia projeto que
reestrutura o Mogi Basquete

‘Joga Junto Mogi’ foca nas categorias de base, na integração da estrutura e em parcerias com escolas públicas

ESPORTES

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou na tarde 
de ontem o lançamento do 
projeto Joga Junto Mogi, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel). A 
iniciativa tem como principal 
meta reestruturar o time do 
Mogi Basquete, com mudan-
ças na estrutura de base e no 
time profissional, incluindo 
as saídas do técnico Jorge 
Guerra, o Guerrinha, e de 
Nilo Guimarães, gestor da 
equipe (veja quadro).

O anúncio foi feito pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
acompanhado do chefe da 
Pasta responsável pelo Esporte, 
Ewerton Komatsubara, e do 
novo diretor de Esportes e 
Lazer, Renato Lamas.

O projeto tem como obje-
tivo sanear a crise financeira 
pela qual o time principal 
do Mogi Basquete passa 
atualmente, com atraso de 
salários de jogadores e da 
comissão técnica, além de 

iniciar o trabalho de formação 
de novos atletas ligados ao 
clube. Atualmente, o Mogi 
Basquete conta apenas com 
a categoria Sub-19, como 
cláusula a participar do Novo 
Basquete Brasileiro (NBB).

Cunha e os membros da 
secretaria reiteraram o afeto 
pela modalidade e sua re-
percussão em outros pontos 
da sociedade. Para 2022, o 
programa visa criar novas 
categorias: Sub-12, Sub-14, 

Sub-15 e Sub-17, além do 
Sub-19 e o time principal. 
Todos os times de base estarão 
integrados à infraestrutura 
do Mogi Basquete, contando 
com a atenção de profissionais 
como preparadores físicos, 
nutricionistas e outros setores 
do clube. A captação de jovens 
aconteceria em uma parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, com a implan-
tação de vivências em escolas 
da rede municipal, além de 

entidades que já atuam no 
município.

A reestruturação também 
será direcionada à equipe 
principal, com o foco na cor-
reção dos salários em atraso 
de profissionais. Segundo 

Lamas, o diagnóstico da si-
tuação financeira do clube 
mostrou-se para além das 
projeções iniciais em termos 
de dívidas. “Foi além do que 
foi divulgado na imprensa, 
que seriam três meses de 

atraso. Muitos trabalharam 
por amor ao clube, e nossa 
prioridade será atender suas 
necessidades com a chegada 
de um novo patrocinador para 
o Mogi Basquete”, prometeu.

Questionado sobre a es-
trutura da associação que 
atualmente gerencia o Mogi 
Basquete, tanto Lamas quanto 
Komatsubara reiteraram que 
o processo leva em conside-
ração a história e o legado de 
cada um dos diretores, e que 
será feito de maneira gradual.

Ao final, o novo diretor 
reiterou que o Mogi Basquete 
terá um time competitivo 
para a próxima temporada, 
mas que toda a população 
deverá apoiar o clube neste 
momento crucial. “O momento 
é muito delicado, mas vamos 
trabalhar para ter um time 
para esta temporada. Peço 
que entendam o momento 
que vivemos e estejam juntos 
conosco. Se não tivéssemos 
tomado tais medidas, per-
deríamos o Mogi Basquete”, 
ressaltou Lamas. 

André Diniz

Prefeito e membros da Smel anunciaram mudanças

Divulgação/Smel

Especialistas fazem visita 
ao Casarão dos Duque

Os secretários municipais 
de Cultura e Assuntos Jurídi-
cos, Kelen Chacon e Sylvio 
Alkimin, acompanhados de 
representantes de outras Se-
cretarias Municipais, como 
Serviços Urbanos e Obras, 
bem como de membros 
do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico 
e Paisagístico de Mogi das 
Cruzes (Comphap), fizeram 
na semana passada uma visita 
diagnóstica ao Casarão dos 
Duque, no Mogi Moderno.

 A entrada no local foi 
possibilitada pela autorização 
concedida pelo poder judiciá-
rio, que permite à Prefeitura 
adentrar a área e realizar obras 
de contenção, às expensas da 
atual proprietária. 

A vistoria serviu como 
um levantamento inicial das 
condições do imóvel e da área 
como um todo. Conforme 
planejamento, as primeiras 
medidas a serem adotadas 
pela Prefeitura serão uma 
limpeza na área, com roçada 

Trabalhos de restauro

do mato no entorno do casarão 
e a separação de elementos 
originários, que podem ser 
reutilizados.

 Na sequencia, as equipes 
da Prefeitura devem proceder 
com o escoramento das pare-
des, bem como a implantação 
de uma cobertura sobre o 
imóvel, para impedir que 
ele se deteriore ainda mais.

O imóvel está situado na rua 
Doutor Deodato Wertheimer, 
2.282, no Mogi Moderno

Todo esse trabalho, servirá 

como base para a elaboração 
de um projeto de restauro, 
que deverá ser licitado e 
executado por uma empresa 
especializada. 

O casarão se encontra em 
estágio avançado de dete-
rioração, após uma série de 
adventos, decorrentes de 
ação do tempo e também 
ação humana. O propósito 
é garantir primeiramente a 
contenção de danos, para 
depois iniciar um projeto 
de restauro.

Imóvel está situado na rua Doutor Deodato Wertheimer

Divulgação/PMMC

Programa de Formação em 
Tecnologia abre inscrições

O programa Mogi Conecta 
Emprego, da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, está com 
inscrições abertas para um 
processo seletivo para vagas 
de Programa de Formação em 
Tecnologia da Informação, em 
parceria com uma empresa 
do setor, que fará a seleção 
dos inscritos. São 10 vagas 
disponíveis para o curso e 
os participantes receberão 
bolsa-auxílio mensal de R$ 
500,00, com duração de 3 
meses, além da possibilidade 
de ser efetivado no cargo. 

A parceria e o programa de 
formação vão ao encontro de 
uma necessidade identificada 
pela equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico sobre mão de 
obra especializada na área de 
Tecnologia da Informação em 
Mogi das Cruzes. No início 
deste ano, 21 vagas para este 
setor foram cadastradas no 
programa Mogi Conecta Em-
prego, mas apenas cinco foram 
preenchidas até o momento. 
Estão disponíveis posições 

Mogi Conecta Emprego

como estágio, desenvolvedor 
de e-commerce, programador e 
desenvolvedor de app, analistas 
de segurança da informação, 
analista de negócios, analista 
de tráfego, técnico de suporte 
e web designer.

“A qualificação dos mogianos 
é um dos objetivos prioritários 
do programa Mogi Conecta 
Emprego. Ela impacta dire-
tamente na competitividade 
do município, na atração de 
novas empresas e, conse-
quentemente, no aumento 
da renda da população e na 
qualidade de vida de quem 
não precisa se deslocar para 
outros municípios para tra-
balhar”, destacou o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

Para fazer a inscrição o inte-
ressado deverá se cadastrar no 
site programa Mogi Conecta 
Emprego e se candidatar ao 
Programa de Formação em 
Tecnologia da Informação, 
clicando em “tenho interes-
se”. O candidato receberá 
um e-mail com o link para 

seleção da empresa. Após 
responder todas as questões, 
basta aguardar o resultado e 
a comunicação dos próximos 
passos, caso seja aprovado. 

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 14 de junho 
e, após o processo de seleção, 
a previsão é que o curso seja 
iniciado no dia 1º de julho. 
Os interessados deverão ter 
disponibilidade para dedicar 
20 horas semanais para o 
programa e estar inscrito ou 
recém-formado (formação até 
de dez/19 à jul./21) em cursos 
técnicos de nível médio ou 
superior, ou ainda bachare-
lado ou tecnologia em cursos 
como Ciência da Computação, 
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas, Sistemas da 
Informação, entre outros. . 
O candidato também deve 
possuir equipamento próprio 
para realizar as atividades 
propostas.

As inscrições devem ser 
feitas por meio do link mogi-
conectaemprego.pmmc.com.
br/meu_curriculo .

Dentro do projeto de 
reestruturação do Mogi 
Basquete apresentado na 
tarde de ontem, duas mu-
danças na equipe principal 
chamaram a atenção: as 
saídas do treinador Jorge 
Guerra, o Guerrinha, e a de 
Nilo Guimarães da direção 
do clube. Segundo o secre-
tário Ewerton Komatsubara 
e o diretor Renato Lamas, 
a saída de ambos faz parte 
do plano de reestruturação 
para o novo ciclo da equipe.

Desde 2016 no comando 
da equipe mogiana, Guerrinha 

Guerrinha e Nilo Guimarães
estão fora dos planos

conquistou a Liga Sul-Ame-
ricana e o Campeonato 
Paulista de 2016, além de 
chegar às finais do NBB 
na temporada 2017-2018. 
Nilo Guimarães, por sua 
vez, ocupou em conjunto 
as atribuições da Secretaria 
de Esporte e Lazer de Mogi 
e a gestão do Mogi Basquete.

Questionado sobre o 
substituto de Guerrinha, 
o atual titular da secretaria 
informou que ainda estão 
sendo feitas as tratativas para 
um nome, mas que “será de 
alguém de Mogi”. (A.D.)
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Repúdio à violência policial 
movimenta sessão da Câmara

Caso ocorrido na cidade de Caieiras, em que um policial ofende e agride um jovem negro, despertou o debate

MOÇÃO DE PROTESTO

Uma moção de protesto 
contra o caso de três policiais 
que foram flagrados em um 
caso de abuso de poder e 
racismo na cidade de Caieiras, 
na Região Metropolitana de 
São Paulo, foi o centro dos 
debates da sessão da Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes na tarde de ontem.

A moção, que foi assinada 
pela vereadora Inês Paz 
(Psol) e pelos vereadores 
José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, e Edson Pereira 
(MDB), o Edinho do Salão, 
fez uma referência ao caso 
de violência praticado no 
último sábado e que teve 
repercussão nas redes sociais 
e na imprensa no início desta 
semana. Um dos policiais 
militares que aparece no 
vídeo faz insultos racistas 
a um jovem que está sendo 
abordado e chega a agredir 
com um soco.

A vereadora Inês Paz con-
denou o ato, apontando 

como “mais um ato flagrante 
de racismo”, cometido por 
membros da Polícia Militar. 

“A população precisa de 
mais segurança, mas esta 
segurança precisa vir com 
humanidade”, afirmou no 
início das deliberações.

O vereador Zé Luiz, um 
dos coautores da moção 
de repúdio, reiterou seu 
respeito à corporação e seu 
papel na comunidade, mas 
explicou que casos como 
este não podem passar sem 
a devida cobertura e conde-
nação. A mesma posição foi 
compartilhada por Edinho, 
que afirmou que “esta Casa 
de Leis necessita se mani-
festar para demonstrar à 

sociedade que aqui não se 
aceita o racismo”.

A moção contou com o 
apoio do vereador Maurino 
José da Silva (Pode), o Policial 

Maurino. O parlamentar 
reiterou que o papel da 
Polícia Militar é de proteger 
a vida da população, e que 
atos como o realizado em 

Caieiras não podem e não 
devem ser considerados como 
um procedimento padrão 
da corporação. “Eles extra-
polaram. Sempre defendi a 

Polícia Militar e as políticas 
de segurança pública, mas 
não posso ser conivente 
com os crimes que estes 
homens cometeram. Eles 
devem ser punidos e devem 
ser retirados da corporação”, 
afirmou.

Concluindo as delibera-
ções, o vereador Iduigues 
Martins (PT) reafirmou a 
importância das redes sociais 
na divulgação de casos de 
abuso por parte de poli-
ciais, e como a posição da 
Câmara de Mogi se torna 

“educativa e pedagógica” 
frente à sociedade. “Este é 
um recado claro que damos 
contra o racismo, com as 
situações que temos que 
rechaçar diariamente no 
nosso convívio”, afirmou o 
vereador, lembrando o caso 
ocorrido com o ex-prefeito 
de Suzano, Marcelo Can-
dido, durante uma visita 
à cidade de Brasília, onde 
foi confundido com um 
assessor da Prefeitura pela 
cor de sua pele.

André Diniz

Outros parlamentares também apoiaram o documento que condena o racismo

Emanuel Aquilera

Obras chegam a 72%, mas 
seguem em ritmo lento

Com a pandemia da 
Covid-19, não apenas os 
setores da saúde e economia 
foram prejudicados, como 
também a construção de 
prédios para novos serviços 
disponibilizados à popu-
lação. A obra do Centro 
de Formação Esportiva de 
Mogi das Cruzes é um dos 
exemplos, já que houve 
uma evolução de apenas 
2% em pouco mais de cinco 
meses. Atualmente, 72% do 
cronograma foi cumprido.

A estrutura do equipa-
mento já está concluída e os 
serviços concentram-se agora 
na aplicação de revestimen-
tos dos espaços internos, 
segundo informações da 
Prefeitura. A unidade, que 
está localizado no Mogilar, 
tinha em novembro do ano 
passado, cerca de 70% das 
obras concluídas, de acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Obras.

A previsão era que o 

Centro de Formação Esportiva

equipamento fosse entregue 
à população no primeiro 
semestre deste ano, mas, 
quando questionada na 
semana passada, a Secretaria 
de Esportes não informou 
se há ou não um novo pra-
zo para a inauguração do 
Centro de Esportes.

O prazo inicial de execu-
ção da obra foi adequado 

pandemia da Covid-19 im-
pactou no andamento dos 
serviços, trazendo dificuldade 
em entrega de materiais ou a 
necessidade de afastamento 
de funcionários do grupo 
de risco, por exemplo.

Já foram concluídos tam-
bém os serviços estruturais 
do prédio, implantadas as 
estruturas que receberão 
a cobertura e estão sendo 
concluídos o fechamento, a 
implantação dos revestimen-
tos internos e a construção 
dos vestiários.

O Centro de Formação 
Esportiva tem investimentos 
de R$ 6.477.678. A estrutura 
será voltada principalmente 
para aulas gratuitas de inicia-
ção esportiva e treinamento 
em modalidades, como o 
basquete, o futsal e o vôlei. 
O ginásio, com capacidade 
para mil pessoas, também será 
usado pela equipe de futsal 
da cidade, que atualmente 
utiliza a quadra do Cempre 
José Limongi Sobrinho, no 
bairro do Botujuru.

Thamires Marcelino

devido a alterações de projeto 
estrutural e para atender 
determinações do Corpo de 
Bombeiros para a construção 
de arquibancada na quadra, 
o que permitirá receber 
jogos e competições oficiais 
de diversas modalidades, 
como o futsal.

Além disso, a Prefeitura 
já havia explicado que a 

Ainda sem prazo 
definido para 
conclusão, custo 
total da obra é de 
R$ 6,4 milhões

Educação abre inscrições para 
262 vagas remanescentes

A Secretaria Municipal 
de Educação de Mogi das 
Cruzes está com inscrições 
abertas até às 17 horas do 
dia 7 de junho para 262 
vagas remanescentes em 26 
escolas e creches da cidade, 
que oferecem educação in-
fantil em período integral. 
A inscrição poderá ser feita 
de forma online ou em caso 
de dificuldade de acesso à 
internet, mediante agen-
damento prévio na creche 
mais próxima da residência 
da família.

As vagas são de setores 
em que já foram atendidos 
os alunos que aguardavam 
vagas e atendem determinadas 
idades. Estão disponíveis 
68 vagas para berçário (0 a 
11 meses), 24 para Inicial 
(1 ano a 1 ano e 11 meses), 
12 para Infantil I (2 anos a 
2 anos e 11 meses), 80 para 
Infantil II (3 anos a 3 anos e 
11 meses), 37 para Infantil 
III (4 anos a 4 anos e 11 
meses) e 41 para Infantil 
IV (5 anos a 5 anos e 11 

Creches

meses). A criança deve ter 
a faixa etária completa para 
a turma até 31 de março 

deste ano. 
Os interessados podem 

fazer a inscrição por meio 
do Portal da Secretaria de 
Educação (portal.sme-mo-
gidascruzes.sp.gov.br) e pelo 
do aplicativo Educa+Mogi 
(http:www.se-pmmc.com.br/
educamaissmogi/app/). Mais 
informações por meio do te-
lefone 4798-5086, mensagens 
pelo Whatsapp 998668734 
ou o e-mail cmu@se-pmmc.
com.br

26 unidades oferecem educação em período integral

Ney Sarmento/PMMC

Vagas são de 
setores em que já 
foram atendidos os 
estudantes
que aguardavam

Moção assinada por 
Inês Paz, Zé Luiz 
e Edinho do Salão 
ressalta abuso de 
poder dos policiais
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Serviços essenciais não param

Devido ao feriado Corpus 
Christi, as prefeituras de 
Mogi das Cruzes e Suzano 
não terão expediente e vol-
tarão às atividades somente 
na segunda-feira. Por outro 
lado, os serviços essenciais 
serão mantidos, bem como 
as feiras livres. Em Mogi, 
apenas a feira noturna da 
rua Braz Cubas não será 
realizada.

O Mercado Municipal fun-
cionará amanhã, das 8 às 17 
horas. Já no próximo sábado 
o horário de funcionamento 
será das 8 às 16 horas e no 
domingo das 8 horas ao meio-

-dia. O Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
não funcionará hoje, mas 
atenderá emergências como 
falta de água e vazamentos 
pelo telefone 115.

Na área da saúde, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) não 
funcionarão hoje. No entanto, 
o Centro de Referência do 
Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, atuará 
normalmente. A estrutura tem 
entrada pela rua Gutterman, 

Corpus Christi

no distrito de Braz Cubas. O 
atendimento telefônico pelo 
número 160 não funcionará 
na quinta-feira e no domingo, 
sendo realizado na sexta e 
sábado.

Para outras situações de 
urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
e o Pró-Criança também 
atenderão a população todos 
os dias.

Entre os serviços mantidos 
em Suzano estão os da Secre-
taria Municipal de Saúde, em 
especial os atendimentos de 
urgência e emergência neste 
momento de pandemia da 
Covid-19. Seguirão em ple-
no funcionamento também 
os trabalhos prestados nos 
Prontos-socorros Municipal e 
Infantil, anexos à Santa Casa 
de Misericórdia e no Pronto 
Atendimento 24 horas, no 
distrito de Palmeiras.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
também segue funcionando 
ininterruptamente as atividades 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Defesa Civil. As 
feiras livres também poderão 

funcionar.
O Velório Municipal fun-

cionará no período compreen-
dido entre 6h30 e 16h30 
enquanto os cemitérios São 
João Batista e São Sebastião 
estarão abertos das 8h30 
às 17h30. 

O bispo diocesano dom 
Pedro Luiz Stringhini irá pre-
sidir uma missa às 9 horas na 
Catedral Diocesana Sant’Ana, 
em Mogi. Será obrigatório 
o uso de máscaras e a igreja 
terá uma ocupação de 30% 
da capacidade total.

O acesso dos fiéis à Catedral 
Sant’Ana será por ordem de 
chegada e, durante a celebra-
ção, o bispo irá apresentar os 
novos festeiros e capitães de 
mastro da Festa do Divino 
Espírito Santo do próximo 
ano. A missa será transmitida 
pela página facebook.com/
catedraldesantannamogi/.

As demais paróquias da 
Diocese também tem a própria 
programação para a Soleni-
dade de Corpus Christi e no 
site é possível encontrar os 
contatos diocesedemogi.org.
br/paroquias.php é possível 
encontrar mais informações.

Thamires Marcelino

Pré-cadastro é incorporado
às estratégias municipais

 A Secretaria de Estado da 
Saúde informou no início 
da semana que mais de 7,7 
milhões de pessoas já reali-
zaram o pré-cadastramento 
para vacinação contra a 
Covid-19 em São Paulo, por 
meio da plataforma Vacina 
Já. O sistema vem sendo 
utilizado no Alto Tietê para 
a campanha regional de 
vacinação.

O sistema foi concebido 
pelo governo nas etapas 
preliminares da campanha 
de vacinação como um meio 
de reduzir a burocracia para 
a aplicação das vacinas, além 
de orientar os públicos-

-alvo sobre quando e onde 
poderiam ser vacinados. O 
cadastramento permite que 
mensagens de texto via SMS 
sejam enviadas aos cidadãos 
às vésperas da aplicação da 
primeira e segunda doses.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Suzano, que realiza 
atualmente a vacinação de 
pessoas com mais de 30 
anos com comorbidades 

Vacina Já

(hipertensão, diabetes, obe-
sidade mórbida, doenças 
cardíacas e outras), é solicitada 
a entrega de uma filipeta 
preenchida que pode ser 
encontrada na página da 
Prefeitura na internet, com 
o intuito de facilitar a trans-
missão das informações da 
pessoa vacinada no sistema 
VaciVida, do governo do 
Estado. A cidade realizou, 
até o início da semana, 76,9 
mil aplicações, sendo 51,3 
mil para a primeira dose.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por sua vez, realiza 
o agendamento online com 
oferta de datas, horários e 
locais onde há vagas dis-
poníveis para vacinação, 
sendo encerrado quando as 
vagas terminam. “O único 
pré-cadastro se refere à lista 
para eventuais encaixes”, 
explicou a administração 
municipal, que já aplicou 
94,1 mil vacinas para a pri-
meira dose e 47,1 mil para 
a segunda dose.

A cidade de Ferraz de 

Vasconcelos, por meio de 
sua Pasta da Saúde, informou 
que o cadastramento do Va-
cina Já facilita a inserção de 
dados no sistema VaciVida. 

“Algumas dificuldades no 
carregamento dos dados às 
vezes são encontradas, mas 
o responsável pelo sistema 
realiza as alterações sempre 
solicitadas pelo município”, 
informou.

Em Itaquaquecetuba, a 
Prefeitura apontou que a 
cidade utiliza para o cadastro 
o sistema do Vacina Já, bem 
como um site próprio para 
agendamento, mas sem ser 
uma condicionalidade, uma 
vez que é utilizado um ponto 
de vacinação em forma de 
drive-thru. “Alguns grupos 
são vacinados em pontos 
delimitados pela Secretaria 
de Saúde e não precisam 
agendar - o agendamento 
ocorre como uma forma de 
garantir o distanciamento 
social, organização e logís-
tica nas unidades de saúde”, 
explicou. (A.D.)

Contaminações e mortes por 
Covid apresentam diminuição

Queda nos indicadores do coronavírus ainda apontam redução nos casos de internações nos hospitais de Mogi

PANDEMIA

Levantamento feito pelo 
grupo Mogi News junto às 
cidades do Alto Tietê na 
tarde de ontem apresentou 
uma tendência de queda 
nos principais índices da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
em nota que a cidade chegou 
a registrar 2.702 casos de 
Covid-19 em abril, caindo 
para 2.321 em maio. As 
internações reduziram de 
439 para 197 de um mês 
para outro, enquanto que 
o número de mortes foi, até 
o momento, mais acentua-
do: de 207 em abril para 
70 em maio - no entanto, 
a Pasta reitera que ainda 
está recebendo informações 
retroativas e encerrando o 
número do período.

Em Suzano, o número de 
casos registrados chegou a 
diminuir quase um terço: 
de 2.960 em abril, a cidade 

De acordo com a Prefeitura, foram 207 mortes em abril e 70 registradas em maio

fechou maio com 2.055 
casos registrados. O número 
de internações, que era de 
403 no mês de abril, teve 
uma leve queda, chegando 
a 353 no mês seguinte. Já as 
mortes tiveram uma redução 
de 50%, caindo de 166 para 
84 no final do mês de maio.

A cidade de Itaquaque-
cetuba também apresentou 
reduções em seus indicadores. 
De acordo com a Pasta local 
da Saúde, 284 pessoas foram 
confirmadas com Covid em 
abril deste ano, enquanto 
que em maio foram 128. 
O número de internações 
caiu de 164 em abril para 
62 em maio, e as mortes 

computadas foram de 139 
há dois meses para 26 no 
mês passado.

No período entre abril 
e maio, segundo a pasta, 
foram registradas 2.286 

pessoas contaminadas e 
88 vítimas por Covid-19 
na cidade. Sobre o número 
de internações, a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos 
reafirma que não possui um 

hospital municipal, sendo 
todos os casos encaminhados 
ao Hospital Regional Dr. 
Osíris Florindo Coelho, de 
responsabilidade do Estado.

Na cidade de Poá, os 

números de casos positivos 
caíram de 860 em abril para 
660. Em abril, a cidade 
confirmou 74 internações 
e 71 óbitos, mas ainda não 
conta com tais números 
para o mês de maio.

Uma das cidades que 
respondeu à reportagem 
que apresentou aumento em 
seus índices foi Guararema, 
que subiu o número de casos 
registrados de 435 em abril 
para 497 em maio, e de 67 
pessoas internadas em abril 
para 76 no mês seguinte. 
No entanto, manteve-se 
a queda de mortes, de 12 
para 9 entre os dois meses.

Segundo levantamento 
do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
as dez cidades da região 
contabilizam até o primeiro 
dia de junho 98.197 casos 
confirmados da doença e 
4.193 vítimas. Os números 
são referentes a desde o 
início da pandemia, em 
março de 2020.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Mogi das Cruzes 
informou em nota 
que a cidade chegou 
a registrar 2.702 
casos de Covid-19 
em abril
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Edital do Enem 2021 é divulgado: veja datas das inscrições, pagamento e provas

 Após o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ir às redes sociais e antecipar, anteontem, que o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 
2021 vai acontecer nos dias 21 e 28 de novembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou 
ontem o edital com o cronograma do exame. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Como os processos 
do exame dependem da divulgação do edital, documento oficial com todas as diretrizes e datas das provas, a realização do Enem 2021 
ainda neste ano vinha causando incertezas - normalmente, o edital é divulgado em março e as inscrições começam em maio.  (E.C.)

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), divulgou nas redes 
sociais um novo calendário 
das oitivas do colegiado. O 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, foi convocado a 
prestar novo depoimento 
na próxima terça-feira. O 
secretário-executivo da Pasta, 
Antonio Élcio Franco, será 
ouvido no dia seguinte.

Queiroga deu seu primeiro 
depoimento à CPI em 6 de 
maio, quando se esquivou 
de declarar abertamente 
sua posição sobre o uso da 
cloroquina em pacientes 

Aziz divulga calendário 
e convoca Queiroga

CPI da Covid

com Covid-19. A postura 
do ministro irritou membros 
da comissão parlamentar de 
inquérito, que passaram a 
articular a reconvocação, agora 
confirmada por Omar Aziz.

O calendário traz datas 
das oitivas de Marcos Eraldo 
Arnoud Marques, conheci-
do como Markinhos Show, 
que foi assessor especial 
do Ministério da Saúde na 
gestão de Eduardo Pazuel-
lo, marcada para dia 10, e 
do secretário de Saúde do 
Amazonas, um dos Estados 
mais afetados pela pandemia, 
Marcellus Campêlo, em 15 
de junho. (E.C.)

Adultos receberão 

vacina até outubro

Doria afirmou ontem que todos os brasileiros acima de 18 anos residentes 
no Estado receberão a primeira dose de imunizante contra a Covid-19

SÃO PAULO

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
afirmou ontem que todos 
os brasileiros acima de 18 
anos residentes no Estado 
de São Paulo estarão vaci-
nados com a primeira dose 
de imunizante contra a Co-
vid-19 até o fim de outubro. 
O intervalo para a segunda 
dose varia entre quatro a 12 
semanas, dependendo da 
vacina recebida. Dessa forma, 
a imunização completa só 
aconteceria em janeiro do 
próximo ano.

Doria também anunciou 
que a vacinação para pessoas 
com comorbidade e com 
deficiência será ampliada 
no dia 7 de junho. Pessoas 
acima de 18 anos com essas 
condições poderão se vacinar. 
O governador, disse, ainda, 
que a vacinação para pro-
fessores entre 45 e 46 anos 
foi antecipada e começará 
no dia 9 de junho.

Doria pediu ao parlamento 
europeu e à presidência da 
União Europeia que auto-
rizem a entrada de pessoas 

imunizadas com a CoronaVac. 
O imunizante foi aprovado 
para uso emergencial pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anteontem, 
mas ainda não entrou na 
lista das vacinas que dão 

“luz verde” para os turistas 
entrarem na Europa. “Por 
enquanto, nós precisamos 
que a comissão europeia 

faça essa aprovação (da 
CoronaVac)”, disse Patricia 
Ellen, secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

Casos e mortes
Até esta terça-feira, dia 

1º, pelo menos 3.291.509 
pessoas já foram infecta-
das pelo coronavírus no 
Estado de São Paulo e 112 

210 pessoas morreram em 
decorrência da Covid-19. 
Os leitos de UTI têm taxa 
de ocupação de 81,9% no 
Estado e 78,9% na Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Já os leitos de enfermaria 
estão com ocupação de 
64,2% no Estado e 62,6% 
na Região Metropolitana de 
São Paulo.

Doria: vacinação para comorbidades será ampliada

Divulgação

Estadão Conteúdo

A médica infectologista 
Luana Araújo, em depoimento 
à Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
reforçou a ineficácia de me-
dicamentos usados no “Kit 
Covid”. Luana afirmou que 
apesar de o Sistema Único 
de Saúde (SUS) não ter pa-
trocinado a distribuição dos 
medicamentos, ela aconteceu 

“fartamente” no território 
nacional. Para a médica, se 
os fármacos fossem úteis, “a 
gente não teria os números 
que a gente tem hoje”.

Luana afirmou que a ques-
tão pode ser solucionada de 
maneira simples usando 
a matemática, cruzando 
os dados da letalidade da 
doença onde os medica-
mentos foram utilizados. 

“Existem Estados que se a 
gente pegar a letalidade da 
doença e cruzar a letalidade 

Se fosse útil, não teríamos 

tantas mortes, diz Luana

Kit Covid

da doença nas cidades com 
a distribuição dos kits, a 
gente vai ver que ele não 
teve qualquer impacto nesse 
sentido”, afirmou.

A médica disse também 
não acreditar que gestores 
adotem o “Kit Covid” por 

“ma-fé”, mas que existe a 
necessidade de um preparo 
maior para lidar com a saúde 
no País. Para a infectologista, 
faltam profissionais de saúde 
pública integrados à gestão 
de todos os níveis. “Não dá 
pra ter um infectologista 
somente numa cidade de 
grande porte, ou médio 
grande porte”, declarou, de-
fendendo uma “granularidade” 
de profissionais de cidades 
para cidades.

A médica também fez 
questão de destacar que 

“ciência não é opinião”. Ciência 
é método”, declarou. (E.C.)

Médica infectologista Luana Araújo depôs ontem na CPI

Ministro prestará novo depoimento na próxima terça

Reprodução

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Veja a programação

55 a 59 anos: 

1º a 20 de julho;

Profissionais da educação: 

21 a 31 de julho;

50 a 54 anos:  

2 a 16 de agosto;

45 a 49 anos: 

17 a 31 de agosto;

40 a 44 anos: 

1º a 10 de setembro;

35 a 39 anos: 

11 a 20 de setembro;

30 a 34 anos: 

21 a 30 de setembro;

25 a 29 anos: 

1 a 10 de outubro;

18 a 24 anos: 

11 a 31 de outubro.
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Cancelamento traria prejuízo 
de R$ 641 milhões à Conmebol

Decisão da entidade sul-americana em manter o torneio, independentemente de local, é, sobretudo, financeira

COPA AMÉRICA

Embora o cancelamento 
da Copa América tenha sido 
discutido na última reunião 
da Conmebol, na segunda-

-feira, após a desistência da 
Argentina, o tema foi logo 
descartado pelos dirigentes 
das federações nacionais. O 
motivo é, sobretudo, financeiro. 
O orçamento da entidade 
prevê US$ 122 milhões (R$ 
637 milhões) em gastos com 
a competição. A previsão das 
receitas é menor em relação 
às edições anteriores, princi-
palmente pela falta de público. 
Para evitar um prejuízo maior, 
a Conmebol procurou o Brasil 
e na terça-feira o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido)
confirmou o país como an-
fitrião e ainda anunciou as 
quatro sedes: Rio de Janeiro, 
Goiás, Distrito Federal e Mato 
Grosso.

A última edição, em 2019, 

também sediada no Brasil, 
gerou US$ 118,2 milhões de 
faturamento (R$ 629 milhões), 
com ações de publicidade, 
licenciamentos, patrocínios 
e bilheterias, principal fonte 
de receita. Naquele ano, os 
gastos ficaram em US$ 108 
milhões (R$ 609 milhões). O 
torneio, portanto, foi rentável.

Neste ano, o cenário é bem 
diferente. Não haverá público 
nos estádios por conta das 
restrições impostas pelas 
autoridades sanitárias para 
evitar as aglomerações e a 
aceleração da contaminação 
pelo coronavírus. Com isso, 
as receitas do torneio serão 
menores que as previstas. A 
projeção do início do ano 
era de R$ 641,5 milhões. Os 
custos já estão definidos em 
cerca de R$ 637 milhões. A 
conta, portanto, não vai fechar.

“A Copa é fundamental 
para a Conmebol. Neste ano, 
porém, não existe o ganho 

com bilheteria, que teve forte 
impacto na última edição. 
O campeonato teria de ser 
cancelado. Ele não se justifica 
financeiramente”, opinou 
Amir Somoggi, especialista 
em marketing esportivo.

O torneio centenário tem 
sido um evento comum no 
calendário das seleções sul-

-americanas. Já foram reali-
zadas edições em 2015, 2016 
e 2019. Esta será a quarta 
em seis anos. A importância 

financeira da competição fica 
mais acentuada na compara-
ção dos balanços da entidade 

“com” e “sem” a Copa América.
O executivo Renê Salviano, 

especialista em novos negócios 
do esporte, explica que um 

evento deste porte requer até 
dois anos de planejamento 
e, geralmente, possui várias 
propriedades comerciais que 
são ativadas mesmo antes do 
evento acontecer. “Equipe 
contratada para planejamento 
e organização, contratos de 
fornecedores, logística, pa-
trocínios vendidos e vários 
outros custos incidem em 
uma grande produção deste 
nível. O apito do primeiro 
jogo é apenas a parte final 
de um evento”, relatou.

O cancelamento do torneio 
(mesmo sem torcida) signifi-
caria um rombo ainda maior 
nas contas da Conmebol. As 
cotas de patrocínio ajudam a 
custear ações que acontecem 
antes de um evento, como 
ativações de publicidade, es-
trutura de venda de ingressos, 
transporte e hospedagem. 
Se houver cancelamento, 
os patrocinadores pedirão 
o ressarcimento dos valores.

Estadão Conteúdo

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, deve sediar a final da Copa América

Divulgação/CBF

Desfalcado, Palmeiras 
inicia a defesa do título

O Palmeiras inicia sua traje-
tória na Copa do Brasil, hoje, 
às 21h30, diante do CRB em 
Maceió. A equipe alviverde 
defende o título da competição. 
O tetracampeonato veio na 
última temporada, encerrada 
em 2021, com duas vitórias 
sobre o Grêmio, em Porto 
Alegre e São Paulo na final.

Mesmo ostentando o título 
de atual campeão, os coman-
dados de Abel Ferreira não 
devem ter vida fácil diante da 
equipe de Maceió. O português 
terá de lidar com o desfalque 
dos atletas convocados pelas 
suas seleções para a disputa 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo e preparação para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com apenas uma vitória 
nos últimos cinco jogos, in-
cluindo a perda do título do 
Campeonato Paulista para 
o São Paulo, o Palmeiras 
viu a pressão por melhores 
resultados aumentar, apesar 
dos recentes títulos da Liber-
tadores e da Copa do Brasil. 
Na estreia do Campeonato 
Brasileiro, a equipe fez um 
bom primeiro tempo contra 
o Flamengo, mas na segunda 

Copa do Brasil

CRB 

Diogo Silva; 
Reginaldo, 
Gum, 
Frazan e 
Guilherme Romão; 
Claudinei, 
Marthã e 
Diego Torres; 
Calyson, 
Erik e 
Hyuri. 
Técnico: 
Allan Aal

PALMEIRAS  
Jailson;
Danilo Barbosa, 
Luan e 
Alan Empereur; 
Mayke, 
Felipe Melo, 
Patrick de Paula, 
Raphael Veiga e 
Victor Luís; 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira

CRB  

PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

etapa caiu de rendimento e 
acabou derrotada por 1 a 0, 
no Maracanã. Na Libertadores, 
passou com facilidade pela 
fase de grupos, conquistando 
a segunda melhor campanha. 
Nas oitavas de final, que 
serão disputadas em 14 de 
21 de julho, terá pela frente 
a Universidad Católica, do 
Chile.

No último dia de prepara-
ção para a estreia na Copa do 
Brasil, o técnico Abel Ferreira 
realizou atividade tática na 
Academia de Futebol. Em 

treino de campo reduzido, 
incentivou jogadas rápidas 
e verticais, em busca do gol 
adversário. Em processo de 
recuperação, o lateral-direito 
Marcos Rocha e o atacante 
Breno Lopes participaram 
de boa parte do treinamento.

O zagueiro Kuscevic e 
o atacante Gabriel Verón 
seguem como desfalques. 
Sem a paralisação do futebol 
brasileiro para a data-Fifa, 
o clube alviverde perdeu 
jogadores para as seleções 
brasileira (principal e olím-
pica), paraguaia e uruguaia. 
Weverton, Gustavo Gómez 
e Matías Viña estarão em 
campo pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas, enquanto 
Gabriel Menino se prepara 
para amistosos da seleção 
Sub-23.

O jogo no Estádio Rei Pelé é 
visto como a possibilidade da 
equipe ganhar mais confiança 
para a sequência do Brasileirão. 
Como há partidas de ida e 
volta, o Palmeiras buscará 
conquistar bom resultado 
hoje para poder jogar o duelo 
no Allianz Parque com mais 
tranquilidade. (E.C.)

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br



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
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SBT, 21H00

Chiquititas
Duda vai ao orfanato e fala com Pata sobre Marian. Rafa entra no quarto 

pensativo e Mosca o questiona. Rafa fala que não pode falar, mas deixa 

escapar que Pata gosta do Duda e ele acha que Duda fez algo para ela, 

porque Pata estava muito triste. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer impede Lobão de ir até o local do encontro entre Duca e Alan. 

Lobão desconfi a de Nat e apreende o celular da namorada. Sol fi nge para 

BB que desistiu de Wallace e dá falsas dicas para o namoro dos dois. 

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. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Renatinha despista Rafael, para dar tempo de Kyra fugir. Marlene convence 

Bruno a deixar Gael trabalhar no restaurante. Rafael fi ca intirgado e volta a ter 

manias deixando Renatinha irritada. Bel oferece apoio a Zezinho. Ermelinda 

discute com Alexia por ela ter magoado Zezinho.

GLOBO, 21H00

Império
Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste de se aproximar do cozinheiro. 
Tuane discute com Elivaldo. Fernando conversa com Cora e faz pacto com 
ela. Amanda provoca Danielle. Victor pede que seus pais voltem a morar 
juntos. João Lucas pensa em Ísis. 

RECORD, 21H

Gênesis
Sara é fi rme com Ismael. O rei Abimeleque se irrita com Omar. Sara manda 

Abraão fazer uma difícil escolha. Ismael culpa Sara pelo seu destino. Abraão 

encontra o rei. Omar revê Leora. No deserto, Agar tenta amparar Ismael.

 Nunca é tarde para 
fazermos mudanças 
na vida. Não sabemos 
ao certo quando nosso 
caminho chegará ao 
fim. Mas enquanto 
vivermos temos de 
procurar a felicidade 
onde quer que ela 
esteja.

Não tenha receios 
nem hesite se isso 
é para o seu bem. 
Mudar nunca é fácil, 
mas essa coragem 
pode resultar em 
muitas bênçãos. 

MOMENTO
especial

Nunca tarde para mudar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOSÉ CARLOS LIMA, JOSÉ DOS PASSOS 
E PAULO TODAO MIZOGUTI

Feliz aniversário! Que Deus os abençoe no seu aniversário 
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

 Algumas vezes coisas ruins 
acontecem em nossas vidas para 
nos colocar na direção das melhores 
coisas que poderíamos viver.”

 cultura@jornaldat.com.br

Liberte-se o quanto 
antes de tudo que está 
fazendo mal ao seu 
coração e seja feliz!
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