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Leitos de UTI no Pezzuti 
têm 95% de ocupação

30 unidades de emergência no hospital recebem pacientes de Covid-19 em estado mais grave

FESTA DO DIVINO

Festeiros Ricardo Lima da Costa e Denise e capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena vão comandar a edição de 2022. Cidades, página 4

O Hospital Doutor Arnaldo Pe-
zzuti, no distrito de Jundiapeba, 
que tem recebido pacientes de Co-
vid-19 em Mogi das Cruzes, fun-
cionava até a madrugada de ontem 
com uma taxa de 95% de ocupação 
nos leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Neles, estão inter-
nadas as pessoas em estado mais 
grave de saúde, em comparação com 
os leitos de Enfermaria, em que a 
ocupação atualmente é de 55% na 
unidade. A Secretaria de Estado da 
Saúde informou ontem que há 30 
leitos de Enfermaria e outros 30 
de UTI no hospital. Já no Luzia de 
Pinho Melo, são 46 leitos de En-
fermaria, com 46% de ocupação, e 
33 de UTI, com 27% de ocupação.  
Cidades, página 3

Monitoramento

Trabalhadores 
rurais terão 
testes rápidos
Cidades, página 5

ELIMINATÓRIAS

Brasil vai ao 
Paraguai pela 
sexta rodada

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Jundiapeba, teve leitos ativados para ampliar atendimento de Covid
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Renovação

Danilo Padovani é o novo 
treinador do Mogi Basquete

No clube desde 2012, técnico vai substituir Guerrinha, 
dispensado na semana passada. Esportes, página 9
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Ao todo, são 79.805 vacinas. O 
lote conta com 27.120 doses de Co-
ronaVac para iniciar a vacinação de 
gestantes sem comorbidades com 
idade a partir de 18 anos; o grupo 
de gestantes e puérperas, que já to-
mou a primeira dose, também será 
contemplado. Cidades, página 6

Vacina contra a Covid

ALTO TIETÊ 
RECEBE O
28º LOTE

Atletas devem 
protestar contra

Copa América. p9
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JARDIM AEROPORTO
O verador Carlos Lucareski (PV) cha-
mou a atenção da Prefeitura de Mogi 
sobre o trabalho de manutenção de 
uma viela na rua Delegado Petri, no 
Jardim Aeroporto III. Segundo o ve-
reador, o trabalho realizado em outras 
gestões esteve abaixo dos padrões 
indicados, o que poderia acarretar 
em problemas para a população no 
entorno durante o período de chuvas. 

MAUS TRATOS A ANIMAIS
A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 
encaminhou para as comissões da 
Casa de Leis um projeto de lei que 
proíbe pessoas que tenham sido con-
denadas por maus tratos a animais 
de adotar novos pets. A lei munici-
pal acompanha uma lei estadual.

CÂMARA VERDE I
Os vereadores Milton Lins da Silva, 
o BiGêmeos (Pode), e José Luiz Fur-
tado, o Zé Luiz (PSDB), apresenta-
ram uma indicação à Prefeitura de 
Mogi das Cruzes por estudos para 
a implantação de hortas comunitá-
rias nos bairros. Na mesma sessão, 
foi apresentada uma segunda indi-
cação, voltada para descontos no 
Imposto Predial e Territorial Urba-

no (IPTU), o chamado IPTU Verde.

CÂMARA VERDE II
As propostas na Sessão Ordinária da 
última quarta-feira foram precedidas 
de um encontro de trabalho com a 
secretária do Verde e Meio Ambien-
te de Mogi, Michelle Leite Sá, e sua 
equipe. O encontro dos represen-
tantes da Prefeitura Municipal com 
a Comissão Permanente de Obras, 
Habitação, Meio Ambiente, Urba-
nismo e Semae, presidida pelo ve-
reador Carlos Lucareski (PV), tratou 
das demandas da população para 
a área ambiental. Um dos assun-
tos tratados foi soluções de médio 
e longo prazo para o despejo do lixo 
residencial na cidade.

CRIANÇA X ÁRVORE
Fernanda Moreno também apresen-
tou um projeto de lei que estabele-
ce que cada nascimento no municí-
pio é marcado pelo plantio de uma 
muda de árvore nativa, com priori-
dade para as áreas urbanas. A ini-
ciativa Nasce uma Criança, Plante 
uma Árvore, segundo a vereadora, 
já existe em outros municípios e é 
voltada para a conscientização am-
biental.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Filas em creches

A
credita-se que há critérios sólidos 
para o retorno seguro das aulas 
presenciais na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, mesmo 

com o risco iminente da terceira onda da 
Covid-19. Essa atitude, certamente, será 
cobrada depois, caso haja um surto de con-
taminação dos profissionais da Educação, 
pais e responsáveis pelos alunos.

Para que a ação tenha sucesso, será pre-
ciso cobrar muito da fiscalização e divul-
gar bem as ações que justifiquem o retorno 
das aulas. A população precisa estar ciente 
de que a pandemia continua e que seu fim 
depende do coletivo. Quando essa situação 
estiver controlada, contudo, será preciso re-
solver outro problema dentro das creches: 
as filas de espera.

A Secretaria de Educação de Mogi das 
Cruzes se comprometeu em zerar, até o fi-
nal desta gestão, a fila de 1.740 crianças em 
busca de matrículas nas creches municipais. 
O prefeito Caio Cunha (Pode) garantiu que 
este é um dos principais compromissos no 
setor. Mogi deverá enviar, nos próximos 
dias, ao Ministério Público, um cronogra-

ma apontando quando as vagas prometidas 
estarão disponíveis. Os diálogos junto ao 
MP têm sido constantes devido a uma ação 
civil pública em trâmite na Vara da Infância 
e Juventude desde o início do ano contra a 
Prefeitura. Essa é uma demanda não só de 
Mogi, mas de todos os municípios. Uma fa-
lha grave. Ferraz, até o ano passado, possuía, 
1.510 crianças fora da rede de atendimento 
educacional em idade de creche. Panorama 
parecido existe nas demais cidades do Alto 
Tietê. A capital paulista tem mais de 2,6 mil 
crianças na fila de espera por uma vaga em 
creches, de acordo com a Prefeitura.

A logística para encaixar os alunos nas es-
colas não é simples, pois é necessário que a 
Prefeitura disponibilize unidades de ensino 
que atendam a todos os bairros, caso con-
trário, fica difícil a locomoção dos pais que 
trabalham fora. O trabalho é árduo e, durante 
a pandemia, ficou mais complicado organi-
zar as filas. Mesmo assim, é necessário que o 
trabalho continue. Sonho imaginar todas as 
crianças nas escolas? Pode ser, mas se houver 
vontade política, o impossível pode e deve 
se tornar possível.

Tivemos um final de sema-
na agitado por conta da rea-
lização da Copa América no 
Brasil. Inicialmente marcada 
para acontecer em junho e 
julho de 2020, ela acabou 
sendo adiada para este ano 
em função do avanço da 
pandemia de Covid-19. Co-
lômbia e Argentina que se-
diariam a competição acaba-
ram desistindo. A Colômbia 
devido aos protestos contra 
seu presidente e a Argentina 
em função do regime geral 
de quarentena adotado no 
país. A Conmebol, então, 
recorreu ao presidente da 
CBF, Rogério Caboclo, que 
por sua vez, depois de falar 
com Jair Bolsonaro, deu ok 
para a realização da copa em 
nosso país.

Tal decisão desagradou jo-
gadores e comissão técnica 

Canalhas

ARTIGO
Afonso Pola

da seleção brasileira já que 
ainda estamos convivendo 
com um elevado número 
de infectados e mortos por 
Covid-19 e o ritmo da vaci-
nação ainda é muito lento. 
Para aumentar ainda mais a 
instabilidade que se instalou 
na CBF, Rogério Caboclo foi 
denunciado por uma funcio-
nária da entidade de praticar 
assédio sexual e moral con-
tra ela. A Comissão de Ética 
da CBF já o afastou da presi-
dência por 30 dias. E é sobre 
isso que eu quero falar.

Pelo que foi relatado, a 
funcionária teria sido vítima 
de várias condutas abusivas, 
como ser chamada de “ca-
dela” e ser forçada a comer 
um biscoito de cachorro. Em 
outra oportunidade, esse 
crápula perguntou se ela se 
masturbava.

Infelizmente, essa prática 
canalha e covarde não é nada 
rara. No final do mês passado, 

o atacante Neymar foi acu-
sado de agressão sexual por 
uma funcionária da Nike. O 
caso ocorreu em 2016, mas 
veio à tona agora e resultou 
no fim do contrato entre a 
empresa e o jogador.

Em dezembro de 2020, 
o jogador Robinho foi con-
denado em segunda instân-
cia na Itália a nove anos de 
prisão por participar de um 
estupro coletivo. O crime te-
ria ocorrido em uma boate 
na capital italiana em 2013, 
com uma mulher albanesa.

Obviamente, isso não é 
uma prerrogativa do universo 
do futebol. Fatos condená-
veis como esses acontecem 
nos diversos segmentos da 
sociedade. Os que usam do 
poder que têm para tentar 
subjugar uma mulher, não 
são homens. São simples-
mente canalhas.

 afonsopola@uol.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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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

Ocupação de leitos de UTI no 
Arnaldo Pezzuti está em 95%

No setor de Enfermaria, a utilização chegou ontem a 55%, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de SP

INTERNAÇÃO

O Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti, que tem tratado 
pacientes em recuperação 
do coronavírus (Covid-19), 
em Mogi das Cruzes, fun-
cionou até o início da noite 
anterior com uma taxa de 
95% de ocupação nos lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Neles estão 
internadas as pessoas em 
estado mais grave de saúde, 
em comparação com os 
leitos de Enfermaria, em 
que a ocupação é de 55%.

Durante a noite de ontem, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde afirmou que há 30 
leitos de Enfermaria e outros 
30 de UTI no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti. No Hospital 
Luzia de Pinho Melo, são 46 
leitos de Enfermaria, com 
46% de ocupação, e 33 de 
UTI, com 27% de ocupação.

Em todos os hospitais da 
cidades que tratam pacientes 
com o novo vírus, ontem 
havia uma ocupação de 73% 
nos leitos de UTI.

Hospital Arnaldo Pezzuti possui 30 leitos de UTI Covid e mais 30 de Enfermaria

As informações divulgadas 
ontem pela Secretaria Municipal 
de Saúde apontaram ainda 
que nos hospitais Luzia de 
Pinho Melo, Ipiranga, San-
tana, Mogi Mater, Biocor, na 
Santa Casa de Misericórdia 
e no Hospital Municipal 
há 164 leitos de UTI e 120 
pacientes internados neles.

Já em relação aos leitos de 
Enfermaria, nestas mesmas 
unidades médicas existem 
152 pacientes em observação 
para um total de 240 camas.

Por outro lado, em Suzano, 
as taxas de ocupação de leitos 
de UTI e de Enfermaria para 
tratamento contra o novo 
coronavírus, ontem, era 
de 30% (seis de 20 vagas) 
e 19,29% (11 de 57 vagas), 
respectivamente.

Em Poá, uma das cinco 
cidades mais populosas da 
região, a taxa de ocupação 
dos leitos de Emergência no 
Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida era de 50% 
até a manhã de ontem. A 
unidade tem dois destes 
leitos.

Dos 22 leitos de Enfer-
maria, havia uma taxa de 
ocupação de 18% ontem, 
segundo a Prefeitura. Além 
disso, outros três pacientes 
estão cadastrados na fila de 
espera da Central Regulação e 
Ofertas de Serviços de Saúde 
(Cross) para transferências de 
internações a outras unidades 
não especificadas ontem.

Por fim, no Centro de 
Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central de 
Atendimento Covid-19 e no 
Hospital de Campanha de 
Itaquaquecetuba as taxas de 
ocupação na Emergência e 
Enfermaria eram de 15% e 
61%, respectivamente.

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera 

Cinco estabelecimentos 
comerciais foram multados 
em Mogi das Cruzes da últi-
ma quarta-feira até o último 
domingo por descumprirem 
as diretrizes do decreto mu-
nicipal para o enfrentamento 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19). 

Ocorreram também outras 
três multas na cidade pela 
realização de pancadões. Essas 
multas foram registradas no 
Parque São Martinho, Mogilar, 
Vila Industrial, Jundiapeba, 
Vila Cintra, Mogilar e Braz 
Cubas.

Além disso, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) também 
evitou a realização de aglo-
meração no Parque Botyra 
Camorim Gatti, no Centro 
Cívico. Os trabalhos tiveram a 
participação do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
da Secretaria Municipal de 
Segurança e da GCM, com 
apoio da Polícia Militar.

Já em Suzano, de acordo 
com a Vigilância Sanitária de 
Suzano, houve fiscalização  na 
última quinta-feira e sábado. 
Ao todo, 12 estabelecimentos 

comerciais foram vistoriados. 
No primeiro dia, uma adega e 
três restaurantes foram autua-
dos e dois bares notificados, 
todos da região norte.

Já no segundo, a ação ocorreu 
na área central e no distrito de 
Palmeiras. Na ocasião, uma 
tabacaria e um bar foram 
autuados e quatro locais 
receberam orientações. Além 
da Vigilância Sanitária, a ação 
contou com a participação de 
membros do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
da GCM e da PM.

Por outro lado, na área 
central de Poá e nas avenidas 
9 de julho e 26 de março, 
foram realizados seis autos de 
infração por aglomeração de 
pessoas. Ocorreram ações em 
conjunto entre o Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
Vigilância Sanitária, GCM e 
Polícia Militar, com foco no 
Plano São Paulo.

Por fim, em Ferraz de 
Vasconcelos, durante o fim 
de semana houve duas au-
tuações, sendo a primeira 
na rua Godofredo Ozório 
Novaes, no centro. (T.M.)

Mogi multa 5 comércios

Fiscalização



cidades Terça-feira, 8 de junho de 20214 portalnews.com.br

Evento completa plantio
de mudas na Pedro Romero

Como parte da programa-
ção do Junho Ambiental, o 
trabalho de plantio de mudas 
de ipê amarelo na avenida 
Pedro Romero tem conti-
nuidade hoje, a partir das 
9 horas. O evento ocorrerá 
mediante inscrições pelo 
telefone 4798-5959 e dará 
continuidade ao trabalho 
realizado no dia 1º de junho, 
quando 94 mudas foram 
plantadas no local. Com 
a ação de hoje, a avenida 
receberá mais 73 espécies 
arbóreas, totalizando 167.

A secretária do Verde e 
Meio Ambiente, Michele 
de Sá Vieira, explica que 
a programação do Junho 
Ambiental foi elaborada 
para contemplar todas as 
áreas de atuação. “Nossa 
equipe trabalhou intensa-
mente para termos eventos 
atraentes, informativos e 
que levem conhecimento 
às pessoas. Nosso desafio 
foi organizar uma progra-
mação rica, e temos certeza 
de que conseguimos atingir 

Junho Ambiental

este objetivo. Todos estão 
convidados a prestigiar as 
atrações”, comentou.

Também hoje, às 11 ho-
ras, no Parque Centenário, 
ocorrerá a soltura de balões 
como sementes de araçá 
amarelo, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Transportes. Mais tarde, às 
15 horas, será realizado o 
Webinário Fragilidades e 
potencialidades do uso do 
solo, que poderá ser visto 

pelo Youtube e será aberto 
a todos os interessados.

Amanhã, o Parque Muni-
cipal Chiquinho Veríssimo 
receberá a palestra Orquídeas 

– Florada de Inverno, às 9 
horas, que ocorrerá median-
te inscrição pelo telefone 
4798-5959. No mesmo dia, 
às 15 horas, será realizado 
o Webinário Licenciamento 
Ambiental, com transmissão 
pelo Youtube e participação 
aberta aos interessados.

Em dois dias, total de mudas plantadas será de 167

Divulgação/SVMA

Nova equipe fala sobre a missão
de comandar a festividade

Festeiros Ricardo Costa e Denise e capitães de mastro Eduardo Rego e Milena foram apresentados na 5ª feira

FESTA DO DIVINO 2022

A 409ª edição da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes, que será 
realizada de 26 de maio a 5 
de junho de 2022, terá como 
festeiros e capitães de mastro, 
respectivamente, Ricardo Lima 
da Costa e Denise Rezende 
da Silva e Eduardo Ferreira 
Rego e Milena da Costa Freire 
Rego. Eles foram anunciados 
pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Luiz Stringhini, na 
quinta-feira, na Celebração da 
Solenidade de Corpus Christi, 
na Catedral de Sant’Ana.

Os atuais festeiros e capi-
tães de mastro pertencem à 
Paróquia Cristo Rei, na Vila 
Oliveira, e são membros da 
Equipe Nossa Senhora de 
Guadalupe, ligada ao Setor 
C da Região SP Leste III do 
Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora.

Os casais terão a missão 
de comandar uma das festas 
religiosas e folclóricas mais 
tradicionais do Brasil, em 
meio a uma crise sanitária, 
a exemplo do que ocorreu 

Desafio dos casais é planejar a Festa do Divino em meio à pandemia do coronavírus

nos últimos dois anos (2020 
e 2021), quando o evento 
esteve sob o comando dos 
casais Mauro de Assis Mar-
garido, o Maurinho, e Cícera 
Alecxandra de Oliveira Mar-
garido (festeiros) e Maurimar 
Batalha e Roberta Fadoni 
Batalha (capitães de mastro).

Embora haja sinais de um 
caminho promissor para a 
diminuição do contágio do 
coronavírus, com o avanço 
da vacinação da população, 
os casais almejem um cenário 
muito mais positivo para o 
ano que vem e vão traba-
lhar com todas as hipóteses, 
seguindo um planejamento 
que começará a ser alinhado, 
a partir da primeira reunião 
que eles terão com os direto-
res da Associação Pró-Festa 
do Divino.

“Fundamentalmente, nos 
dedicaremos para preservar o 
forte legado religioso deixado 
pelos festeiros e capitães que 
nos antecederam: muitos 
devotos reconheceram o 
quanto sentiram-se tocados 

pela grande espiritualidade, 
que marcou as comemorações 
em 2021”, enfatizou Costa.

As transmissões pela in-
ternet, que aproximaram 
ainda mais o fiel da festa, 
ainda mais neste período em 

que a participação dele está 
bem restrita, serão mantidas 
e aperfeiçoadas. “De modo 
geral, a pandemia contribuiu 
na aceleração do processo 
de inclusão digital e vemos 
uma grande oportunidade 

de aumentar o engajamento 
de nossos devotos para que 
a grandeza de nossa festa 
também se reproduza no 
ambiente online”, observou 
o festeiro.

A parte social da festividade 

também foi destacada. “Ob-
viamente, sabemos da grande 
importância que a Festa do 
Divino também carrega em 
seu lado social, principalmente 
por causa do movimento de 
apoio às inúmeras entidades 
que dependem dos recursos 
arrecadados para o custeio de 
suas atividades assistenciais. 
Deus permita que possamos 
retomar com segurança a tra-
dicional programação”, disse.

A agenda de pré-eventos 
da Festa do Divino se ini-
cia em agosto, quando tem 
início a realização da Coroa 
do Divino. Até o mês de 
abril de 2022, esse é um dos 
compromissos dos casais de 
festeiros e capitães de mastro. 
A Coroa do Divino é uma 
novena preparatória para a 
Festa do Divino.

Mais informações sobre a 
Festa do Divino podem ser 
obtidas no site www.festa-
dodivino.org.br e nas redes 
sociais Facebook (/Festado-
DivinodeMogidasCruzes) e 
Instagram (@divinomogi).

Divulgação/José Carlos Cipullo

Mogi busca articulação com
Grande SP por vacinas

 Na sexta-feira passada, o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode) participou 
de uma reunião de trabalho 
com prefeitos de cidades da 
Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) na capital 
paulista. O encontro tratou 
de ações conjuntas para o 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19.

A reunião contou com a 
presença dos prefeitos Ricar-
do Nunes (MDB-São Paulo), 
Gustavo Henric Costa, o Guti 
(PSD-Guarulhos), José de 
Filippi Junior (PT-Diadema), 
Orlando Morando (PSDB-

-São Bernardo do Campo) 
e Francisco Nakano (PL-

-Itapecerica da Serra).
O encontro de trabalho 

permitiu que os prefeitos 
pudessem trocar experiências 
sobre as medidas adotadas 
em cada uma das cidades 
das diferentes regiões para 
atender aos desafios da pan-
demia. Os prefeitos também 

começaram um plano unificado 
de vacinação contra a Covid 
na RMSP, com o intuito de 
acelerar a imunização.

O prefeito de Mogi apre-
sentou algumas das ações 
tomadas desde o início do 
ano para a pandemia, como 
os programas de Auxílio 
Emergencial, destinado a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade, e o Auxílio 
Empreendedor, voltado para 
microempresas de setores 
não-essenciais, ambos com 
um período de três meses.

Para Cunha, o trabalho 
conjunto entre as cidades 
da Grande São Paulo pode 
trazer frutos não apenas 
no contexto da pandemia. 

“A Região Metropolitana é 
composta por 39 cidades 
conectadas. Diante deste fato, 
acreditamos que o trabalho 
conjunto promove soluções 
consistentes e eficazes para 
nossas cidades”, concluiu.

Esta é a mais recente in-
teração entre o prefeito de 
Mogi e lideranças políticas 

de outros municípios. No dia 
1º do mês, Cunha participou 
de uma ação com lideran-
ças políticas do Estado em 
evento realizado no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo estadual.

Desde a primeira quinzena 
de maio, o prefeito assumiu 
protagonismo na articulação 
entre políticos da região 
para suspender o processo 
de licitação iniciado pela 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp), 
que busca a instalação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
próximo ao distrito industrial 
do Taboão.

A ação vem contando com 
o apoio da unanimidade da 
Câmara de Vereadores, de 
prefeitos e do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), da Frente Le-
gislativa Intermunicipal e dos 
representantes na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo e na Câmara Federal.

Integração

André Diniz
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Região tem mais 27 mortos
O Alto Tietê registrou, 

desde a última quinta-feira, 
27 óbitos por coronavírus 
(Covid-19), informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Em Biritiba 
Mirim foram registradas duas 
mortes; já em Itaquaquecetuba 

Covid-19

foram 11 falecimentos infor-
mados; por sua vez, Mogi 
das Cruzes revelou mais seis 
mortes ocorridas em razão 
da doença; e Santa Isabel 
afirmou a ocorrência de dois 
óbitos; Suzano fecha a lista 
com o registro de seis mortes.

Com essa atualização, o 
Alto Tietê chegou ontem à 

marca de 4.233 óbitos, sendo 
1.267 deles ocorridos em 
Mogi das Cruzes; 799 em 
Itaquá e 760 em Suzano. 
Ferraz já confirmou 373 
óbitos, enquanto Poá re-
velou a ocorrência de 322 
falecimentos desde o começo 
da pandemia, em março do 
ano passado.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.233

Arujá
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.267

Produtores e moradores da zona

rural farão testes da Covid-19

Ação será na Associação dos Agricultores do Cocuera, no dia 13, e na Associação Rural de Pindorama, no dia 20

MONITORAMENTO

Produtores rurais e mora-
dores da zona rural de Mogi 
das Cruzes serão testados nos 
dias 13 e 20 deste mês para 
a detecção da Covid-19. A 
aplicação dos 2,7 mil testes 
rápidos (IGG/IGM), dispo-
nibilizados pelo Sindicato 
Rural de Mogi das Cruzes, 
por meio da Faesp/Senar-SP 
e Ministério da Saúde, por 
intermédio da Fundação 
Oswaldo Cruz - Fiocruz, 
conta com a parceria da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, 
por meio das secretarias de 
Agricultura e Saúde e apoio da 
Associação dos Agricultores 
do Cocuera e da Associação 
Rural de Pindorama.

Os testes serão aplicados 
no Cocuera, no dia 13, e em 
Pindorama, no dia 20. O 
horário é das 9 às 16 horas. 
Para fazer o teste é preciso 
fazer o cadastro antecipado 
pelo WhatsApp 96700-6499. 
O morador ou produtor deve 
fazer o cadastro e indicar o 
local em que fará a testagem. 
Será gerado um código que 

Trabalhadores que atuam no campo passarão por exames rápidos do tipo IGG/IGM

terá de ser apresentado junto 
a um documento com foto 
no dia do teste.

A testagem irá monitorar 
a situação da pandemia no 
campo. “Toda a cadeia pro-
dutiva do campo não parou 
desde o início da pandemia 
para garantir o abastecimento 
e a alimentação da popula-
ção. É importante que os 
moradores e produtores 
participem desta testagem 
para verificarmos como está 
a situação da pandemia no 
campo”, disse o secretário de 
Agricultura, Felipe Almeida.

O presidente do Sindicato 
Rural, Gildo Saito, ressaltou a 
importância da aplicação dos 
testes. “Este monitoramento 
visa promover meios para que 
o homem do campo continue 
suas atividades, garantindo 
o abastecimento e a alimen-
tação da população, além da 
identificação de possíveis 
pessoas contaminadas pela 
doença”. A instituição já 
havia doado mais de 12 mil 
máscaras para a população 

rural do município. Mais 
informações pelos telefones 
4723-8233 (Sindicato Rural) 
e 4798-5136 (Secretaria de 
Agricultura).

Profissionais da Saúde

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está abrindo uma lista 

de pré-cadastro online para 
profissionais da Saúde que 
ainda não foram imunizados 
contra a Covid-19. O sistema 
é destinado para veterinários, 
educadores físicos, fisiotera-
peutas, profissionais de estética, 
dentre outros trabalhadores 
da área, com objetivo de 

mapear essa demanda para 
planejar o atendimento. Tão 
logo seja concluído, a ideia 
é organizar um Dia D de 
vacinação, complementando 
a imunização dos grupos.

“O pré-cadastro ainda não é 
o agendamento online e sim 
uma forma de quantificarmos 

o número de profissionais da 
Saúde que ainda não foram 
imunizados na cidade”, ex-
plicou a secretária de Saúde 
em exercício, Andreia Godoi. 
O pré-cadastro pode ser 
acessado no site da Prefeitura: 
www.cliquevacina.com.br. As 
informações solicitadas são 
semelhantes ao agendamento 
online, como dados pessoais 
e profissionais.

Até momento, o município 
já aplicou 27.324 doses da 
vacina contra a Covid-19 em 
trabalhadores da Saúde. Deste 
total, foram 15.674 primeiras 
doses e 11.650 segundas 
doses. Neste grupo estão in-
cluídos pessoas em diferentes 
categorias regulamentadas 
ou trabalhadores de apoio, 
como recepção, motoristas, 
serviços de limpeza, que 
atuem em hospitais, pronto 
atendimentos, ambulatórios, 
clínicas e consultórios de 
saúde humana, drogarias, 
homecare, serviço de remoção/
ambulância, estagiários da 
área de Saúde em atuação.

Mariana Acioli/Arquivo

Saúde abre agendamento aos
grupos a partir dos 18 anos

A Secretaria Municipal de 
Saúde inicia hoje a aplica-
ção da vacina Astrazeneca/
Fiocruz para portadores de 
deficiências graves cadastra-
dos no BPC e pessoas com 
comorbidades indicadas pelo 
Ministério da Saúde a partir 
de 18 anos de idade, além 
de portadores de Síndrome 
de Down, renais crônicos em 
hemodiálise e transplantados 
imunossuprimidos que se 
cadastraram ontem para 
receber a primeira dose.

Além de hoje, a imuniza-
ção será realizada amanhã e 
quinta-feira nos drive-thru 
do Pró-Hiper, no Mogilar, 
e no Bunkyo.

O agendamento deve ser 
feito no site oficial https://
vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br e os atendimentos serão 
feitos de acordo com os 
horários e locais escolhidos 
no sistema online. Presen-
cialmente, o paciente pre-
cisa apresentar documento 
pessoal com foto, CPF ou 
Cartão SUS, comprovante 

Deficiência e comorbidades

de endereço e documento 
que comprove pertencer ao 
grupo contemplado.

Outros grupos em aten-
dimento também podem 
agendar a imunização no 
sistema online. Há vagas 
disponíveis para gestan-
tes 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; profissionais da 
Rede Municipal de Educa-
ção que estão retomando 
na Fase 1 e motoristas e 
cobradores.

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

Vacinação será no sistema drive-thru, no Pró-Hiper

Emanuel Aquilera
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A Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), realiza uma série 
de atividades no mês de junho 
em alusão ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, comemorado 
no sábado passado. Entre as 
atividades está a Capacitação 
em Coleta Seletiva e Logística 
Reversa destinada aos gestores 
municipais e organizações 
de catadores de materiais 
recicláveis da região.  

A iniciativa tem início no 
hoje e contará com a parti-
cipação do Comitê de Inte-
gração de Resíduos Sólidos 
(CIRS) e da Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental 
(CPLA), vinculados à Secretaria 
Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (Sima); 
da Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis (ANCAT) 
e do Instituto de Energia e 
Ambiente (IEE-USP).

Neste primeiro dia será 
apresentado um histórico 
e panorama da gestão de 

resíduos sólidos na região 
do Condemat, bem como a 
atuação do consórcio desde 
de 2017 e a articulação junto 
aos demais órgãos e entidades 
participantes. A capacitação 
seguirá todas as terças-feiras 
do mês de junho.

Ainda celebrando o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
está programada para o dia 17 
de junho uma atividade em 
comum dos 12 municípios e 
a ONG Espaço Urbano, como 
parte do desenvolvimento do 
projeto Recicla Cidade.

A coordenadora da Câmara 
Técnica, Claudete Canada res-
saltou a importância da data 
e da iniciativa em promover 
atividades que incentivem a 
valorização e conscientização 
sobre o tema.

O governo do Estado de 
autorizou mais um lote de 
emendas do deputado Este-
vam Galvão (DEM). Do total 
de R$ 5 milhões destinados 
pelo parlamentar para 23 
cidades do Estado, R$ 2,35 
milhões estão concentrados 
no Alto Tietê.

Para Suzano, Estevam está 
destinando mais R$ 500 mil 
para o custeio da Santa Casa 
de Misericórdia (totalizando 
R$ 1 milhão destinado pelo 
deputado somente neste ano) e 
R$ 350 mil para a construção 
de uma quadra poliesportiva 

- com futebol society, basquete, 
arquibancada e iluminação 
de LED. O equipamento 
será construído no Distrito 
de Palmeiras.

Em Mogi das Cruzes, Es-
tevam destinou R$ 200 mil 
para o combate ao coronavírus 
(Covid-19) e R$ 100 mil para 
o custeio da AACD.e R$ 150 
mil para a construção de uma 
quadra esportiva. 

Biritiba Mirim recebe desta 
vez R$ 100 mil para obras 
de infraestrutura urbana e 

Salesópolis terá R$ 100 mil 
para reforma e aquisição de 
equipamentos para a Biblioteca 
Pública Municipal. 

Ferraz de Vasconcelos, a 
pedido do secretário municipal 
de Meio Ambiente, Claudio 
Squizato, terá R$ 250 mil para 
a revitalização do Parque Nosso 
Recanto e R$ 200 mil para a 
construção de um ponto de 
coleta e armazenamento de 
material reciclado. 

Itaquá também recebe no-
vamente emenda do deputado: 
terá R$ 300 mil para obras de 
infraestrutura urbana. 

“Como deputado, tenho o 
compromisso de trabalhar 
por todo o Estado de São 
Paulo, mas minha prioridade 
sempre será Suzano e região”, 
declarou Estevam.

As emendas foram liberadas 
pela Casa Civil do Estado e 
estão em fase de cadastramento 
junto às secretarias estaduais. 
Nos próximos dias as prefei-
turas municipais deverão ser 
notificadas para entrega de 
documentos e formalização 
de convênio. 

Estado autoriza liberação 
de emendas de Estevam

R$ 2,35 milhões

Condemat dá início às 
ações no Alto Tietê

Mês do meio ambiente

Entre as atividades 
está a Capacitação 
em Coleta Seletiva 
e Logística 
Reversa

Os agricultores do distrito de 
Quatinga, em Mogi das Cruzes, 
continuam movimentando as 
doações de frutas, verduras e 
hortaliças às famílias vulne-
ráveis da região. Por meio do 
projeto Faça um bem Incrível, 
os produtores também estão 
focados em um plantio sem 
desperdícios.

Qualquer mercadoria com 
possibilidade de ser descartada 
é separada para doações ainda 
quando está em bom estado. 
As pessoas que quiserem 
contribuir podem acessar a 
vaquinha online por meio 
do link https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/agricultores-

-de-quatinga-pode-plantar-
-compramos-e-doamos.

Ainda que os alimentos 
sejam doados e não desperdi-
çados, os agricultores poderão 
utilizar as arrecadações com 
a vaquinha para amenizar os 
prejuízos com energia, água, 
mão de obra e entre outros, 
como explica na descrição 
da vaquinha.

Segundo informações da 
Prefeitura já foram arrecadadas 
dos pequenos produtores 
e doadas 200 toneladas de 
frutas, legumes e verduras, 
beneficiando mais de 200 mil 
famílias em 13 municípios da 
região metropolitana, onde o 
Alto Tietê está inserido.

Além disso, o projeto foi 
idealizado pela produtora rural 
Simone Silotti e também está 
concorrendo, em parceria com 
a Prefeitura, ao prêmio 2021 
Global Mayors Challenge, da 
Fundação Bloomberg, desti-
nado a soluções inovadoras 
desenvolvidas em cidades após 
a pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

Mogi é uma das 631 cida-
des de 99 países que estão 
disputando a premiação. “No 
contexto econômico atual 
que estamos vivendo com 
um contingente imenso de 
pessoas passando fome e 
agricultores com dificuldade 
de escoar a mercadoria, o 
projeto é muito importante”, 
afirmou a produtora rural 
Simone.

Projeto arrecada 200 
toneladas de alimentos

Quatinga

Thamires Marcelino

Região dará início à vacinação 
de gestantes sem comorbidade

Imunizantes devem chegar amanhã à região; no total serão disponibilizadas 120.145 doses para o Alto Tietê

CONTRA COVID

Os municípios do Alto Tietê 
recebem, até amanhã, o 28º 
lote de imunizantes contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Ao todo, são 79.805 vacinas, 
entre AstraZeneca e CoronaVac, 
informou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). Os dados 
também incluem a cidade 
de Guarulhos, signatária do 
bloco regional.

O lote conta com 27.120 
doses de CoronaVac para iniciar 
a vacinação de gestantes sem 
comorbidades com idade a 
partir de 18 anos. O grupo 
de gestantes e puérperas, que 
são as mulheres que tiveram 
filhos até 45 dias, que já tomou 
a primeira dose, também será 
contemplado com 6.860 
imunizantes destinados à 
aplicação da segunda dose. 
A remessa prevê ainda 4.590 
doses para trabalhadores 
da Educação de 45 e 46 
anos, 35.840 doses para 
pessoa com deficiência e 
5.395 para aeroviários. Além 

desta remessa, a região rece-
beu na última sexta-feira o 
27º lote de imunizantes. Ao 
todo, foram 40.340 doses de 
AstraZeneca para aplicação 
de primeira dose em pessoas 
com deficiência permanente, 

que têm entre 18 e 29 anos e 
recebem Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), e pessoas 
com comorbidades na faixa 
etária entre 19 e 29 anos. No 
total, serão enviados à região 
120.145 doses.

Vacinação do Dia D
O Estado de São Paulo 

aplicou 119.450 vacinas contra 
Covid-19 no sábado, Dia D, 
até as 18h16. A iniciativa 
foi realizada pelo governo 
do Estado em conjunto 

com as prefeituras visando 
alcançar pessoas que ainda 
precisavam tomar a segunda 
dose mas faltaram nas datas 
previamente programadas.

Mais de 5 mil pontos de 
vacinação ficaram abertos em 
todo estado no decorrer do 
dia e a população também 
aproveitou para tomar a 
primeira dose. Até o últi-
mo levantamento, 92.569 
pessoas deram início ao seu 
esquema vacinal e deverão 
retornar aos postos dentro 

dos prazos indicados para 
cada imunizante – até 28 dias 
para a vacina do Butantan 
e até 12 semanas para a da 
Fiocruz/Astrazeneca.

“Conseguimos resultados 
importantes e agradecemos 
a todos os que comparece-
ram aos postos e aos que 
trabalharam neste dia. Que-
remos e precisamos avançar 
mais, pois somente com a 
segunda dose é possível ga-
rantir a proteção”, afirmou a 
Coordenadora do Programa 
Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula. O 
balanço contabiliza 333.990 
faltosos.

“Todas as vacinas aprovadas 
pela Anvisa são seguras e 
eficazes. Quem não conseguiu 
ir hoje a um posto e ainda 
está com a segunda dose em 
atraso pode procurar a rede 
de saúde nos próximos dias 
e completar seu esquema 
vacinal”, completou a dire-
tora do Centro de Vigilância 
Epidemiológica, Tatiana 
Lang D’Agostini.

Além de gestantes, novo lote vai contemplar outros grupos para vacinação

Emanuel Aquilera

Saiba mais
Arujá        6.485

Biritiba Mirim      1.200

Ferraz de Vasconcelos 7.445

Guararema 1.190

Guarulhos 56.430

Itaquaquecetuba 14.305

Mogi das Cruzes 15.085

Poá 4.050

Salesópolis 530

Santa Isabel        2.135

Suzano 11.290

Total 120.145
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Suzano Mais Emprego oferece 
51 oportunidades de trabalho

O Suzano Mais Emprego 
anunciou nesta semana mais 
52 vagas para candidatos 
com escolaridade de nível 
médio ou técnico. São opor-
tunidades em diversas áreas 
profissionais para atuar na 
cidade e na região. Para mais 
informações sobre cada uma 
delas, é preciso acessar o site 
oficial da prefeitura (bit.ly/
suzano-emprego). 

Para quem tem escolaridade 
em nível médio, existem 20 
ofertas à disposição no mo-
mento, sendo para motorista 
carreteiro (3), jardineiro (2), 
técnico instalador de televisão 
por assinatura (1), tecelão (1), 
operador e programador de 
torno a CNC (1), mecânico 
de manutenção (1), analista 
de crédito (1), preparador de 
máquina injetora (1), torneiro 
CNC (1), líder de vendas 
de planos funerários (1), 
agente funerário (1), auxiliar 
de mecânico de veículos 
movidos a diesel (1), técni-
co eletromecânico externo 
(1), estoquista de indústria 

Economia

(1), chefe de cozinha (1) e 
mecânico de manutenção 
de máquinas (1).

O projeto ainda conta com 
oportunidades exclusivas 
para Pessoas com Deficiência. 
Existem cinco vagas para 
trabalhar como auxiliar de 
escritório no município de 
Poá, duas para atuar como 
auxiliar de Recursos Huma-
nos (RH) no centro de São 
Paulo e uma destinada ao 
ofício de operador de empi-
lhadeira em Suzano. Todas 
estas oportunidades têm a 
exigência de pelo menos 
seis meses de experiência na 
área com comprovação em 
carteira de trabalho.

Já para quem tem forma-
ção técnica, existem mais 24 
oportunidades em diversas 
funções. Os destaques são 
para as ofertas temporárias de 
eletricista montador e auxiliar 
de manutenção elétrica, cada 
uma com 10 vagas. Para se 
candidatar, é necessário ter 
as certificações NR-10, NR-
35 e NR-20. Além desta área, 

também existem outras vagas 
em nível técnico à disposição, 
como líder de produção (1), 
líder de logística (1), técnico 
mecânico (1) e eletricista 
de montagem de painel (1).

Os interessados que se 
enquadram nos requisitos 
devem consultar o site com 
atenção e enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail, no endereço eletrônico 
suzano.vagas@gmail.com, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego. No 
campo do “Assunto” do e-

-mail, deve-se colocar a vaga 
de interesse. Para as vagas 
exclusivas para Pessoas com 
Deficiência, é preciso anexar 
também o laudo médico.

“É importante ficar atento 
às atualizações de vagas, 
pois a oportunidade para 
reingressar no mercado de 
trabalho ou conseguir o 
primeiro emprego pode estar 
a um clique de distância”, 
afirmou o secretário André 
Loducca.

GCM é acionada e dispersa 
aglomeração no Badra

Em mais uma ação para 
preservar a segurança da 
população, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Suzano 
dispersou um foco de aglo-
merações no último domingo, 
desta vez na Cidade Miguel 
Badra. Uma festa clandestina 
com cerca de 200 pessoas 
estava em andamento em 
plena via pública, com car-
ros de som e motocicletas 
bloqueando a passagem. Os 
guardas foram recebidos a 
pedradas, mas dispersaram 
o tumulto.

Aproximadamente a 1h30 
de domingo, a corporação 
recebeu uma denúncia que 
relatava um suposto baile 
ilegal acontecendo na rua 
Edmilson Rodrigues Marcelino. 
Viaturas da Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu) foram 
imediatamente acionadas. 
Chegando lá, encontraram 
a via bloqueada por diversos 
veículos e uma intensa aglo-
meração, repleta de pessoas 
alcoolizadas e sem máscara. 
Diante da gravidade da situação, 

No domingo

as equipes solicitaram reforço.
Com o apoio de mais 

equipes da Ronda Ostensiva 
Motorizada (Romo) e da GCM, 
os agentes tentaram dar fim 
ao evento, mas foram rece-
bidos com hostilidade pelos 
participantes da festa, que 
arremessaram pedras e garrafas 
contra as viaturas. Tendo em 
vista o cenário caótico que 
não apenas importunava a 
vizinhança como representava 
um perigo à saúde de toda 

a população, os guardas 
municipais intensificaram 
sua atuação e dispersaram 
a multidão, liberando a rua 
pa. “Nosso principal objetivo 
nestes casos é encerrar a 
aglomeração e prezar pela 
segurança de todos. Além 
das festas serem proibidas 
neste momento, ainda te-
mos um toque de recolher 
vigente, que vai das 21 às 5 
horas”. disse a comandante 
da GCM, Rosemary Caxito

Guarda Civil dispersou festa com cerca de 200 pessoas

Irineu Junior/Secop Suzano

Campanha de vacinação contra 
a Covid inicia uma nova etapa

Iniciativa vai contemplar os moradores com comorbidade com mais de 18 anos, além de grávidas e puérperas

QUINTA E SEXTA

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) em Suzano inicia 
uma nova etapa na quinta 
e sexta-feira. Desta vez, a 
ação contempla os moradores 
com comorbidades maiores 
de 18 anos e as mulheres 
grávidas e puérperas sem 
problemas de saúde. O 
cronograma ainda prevê 
a imunização das pessoas 
com deficiência permanente 
grave, além da aplicação 
para aqueles que precisam 
tomar a segunda dose das 
vacinas CoronaVac/Butantan 
ou AstraZeneca/Oxford, 
conforme prazo estipulado 
por cada imunizante.

O atendimento da quinta-
-feira será concentrado na 
Arena Suzano, das 8 às 17 
horas. O polo central deve 
garantir a primeira aplicação 
das grávidas e puérperas 
que deram à luz nos últimos 
45 dias. Para isso, a mulher 
deve apresentar a carteira de 
gestante e a documentação 
de praxe para a primeira 

aplicação.
Neste mesmo dia, a Arena 

acolhe os munícipes com 
comorbidades com idades 
entre 59 e 25 anos, além 
das pessoas com deficiência 
permanente grave maiores 
de idade. Ambos os grupos 
devem apresentar laudo 
médico e receita médica 
com resultados de exames 
recentes (original e cópia). 
Os idosos que ainda não re-
ceberam a primeira aplicação 
também terão oportunidade 
de se vacinar.

Já na sexta-feira, o atendi-
mento será descentralizado 
com equipes de saúde na 
Arena Suzano, com sistema 
drive-thru com entrada pela 
avenida Brasil; no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza 
Candido; e na Escola Muni-
cipal (E.M) Odário Ferreira 
da Silva, das 8 às 17 horas.

Nesses locais, serão imu-
nizados os mesmos gru-
pos citados anteriormente, 
com exceção das grávidas e 

puérperas e das pessoas que 
aguardam a segunda dose 
do imunizante CoronaVac/
Butantan. Os indivíduos que 
fazem parte deste perfil, na 
sexta-feira, devem buscar 
atendimento exclusivamente 
na Arena Suzano, que deve 
operar em horário estendido 
até as 19 horas, acolhendo 
também os demais públicos 
contemplados, com ênfase 
nos comórbidos com idades 

entre 18 e 59 anos. 
O quadro com datas e 

orientações sobre a vacinação 
em Suzano pode ser aces-
sado pelo link http://bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/

prefsuzano/) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano/). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é o 4745-2035.

Comorbidades
Para participar da cam-

panha, o suzanense deve 
estar dentro da faixa etária 
prevista e apresentar algum 
quadro de comorbidade. 
Neste grupo estão incluídas 
as pessoas com diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, 
pneumopatias crônicas graves, 
doenças cardiovasculares, 
próteses valvares e disposi-
tivos cardíacos implantados, 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), doença Falciforme e 
talassemia, obesidade mórbida 
(IMC > 40), cirrose hepática 
e outras comorbidades.

Já entre as deficiências 
permanentes graves estão 
incluídas aquelas que apre-
sentam limitação motora que 
cause grande dificuldade ou 
incapacidade para andar ou 

subir escadas, indivíduos 
com grande dificuldade ou 
incapacidade de ouvir ou 
enxergar, além de pessoas que 
tenham alguma deficiência 
intelectual permanente que 
limite as suas atividades 
habituais, como trabalhar 
ou ir à escola.

Requisitos
Além dos documentos 

comprobatórios obrigató-
rios para cada público da 
primeira dose, os grupos 
também devem apresentar a 
documentação de praxe para 
a primeira aplicação, sendo 
exigidos documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br/), do governo do Estado, 
também é necessário.

Cronograma também prevê aplicação da 2ª dose

Wanderley Costa/Secop Suzano
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OMS vê cenário da pandemia ‘misto’; América do Sul tem alta de casos

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom classificou o cenário da pandemia de 
coronavírus como “misto”, durante coletiva de imprensa da entidade ontem. De acordo com ele, enquanto os casos 
e mortes globais por Covid-19 diminuíram pela sexta e quinta semana seguidas, respectivamente, as regiões da 
América do Sul, África e Ásia-Pacífico seguem registrando aumento nas infecções. Para frear esta tendência, é 
necessário que mais doses contra a doença sejam compartilhadas a países emergentes, disse Tedros. (E.C.)

Bolsonaro diz que TCU
inflou mortes em 50%

Presidente afirmou que relatório do Tribunal aponta que nem todos os 
óbitos divulgados foram em decorrência da doença; ministros negam

COVID-19

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) declarou ontem 
que um relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
aponta número inflado de 
mortes por Covid-19 no 
Brasil. O Estadão apurou 
que o TCU prepara uma 
nota sobre o assunto para 
negar a conclusão citada 
por Bolsonaro.

“O relatório final, que não 
é conclusivo, disse que em 
torno de 50% dos óbitos por 
Covid no ano passado não 
foram por Covid, segundo 
o Tribunal de Contas da 
União”, afirmou Bolsonaro 
a apoiadores, na entrada do 
Palácio da Alvorada.

“Esse relatório saiu há al-
guns dias. Logicamente que 
a imprensa não vai divulgar. 
Já passei para três jornalistas 
com quem eu converso e devo 
divulgar hoje à tarde. Está 
muito bem fundamentado, 
todo mundo vai entender, só 
jornalista não vai entender”, 
completou o presidente.

Ministros do TCU negam 
a existência de um relatório 

da Corte que coloca dúvida 
sobre 50% dos registros de 
morte por Covid no país.

O Brasil tem mais de 470 
mil mortos por coronavírus. 
Desde o início da pandemia, 
Bolsonaro e aliados agem para 
minimizar o número de vidas 
perdidas em decorrência de 
Covid-19. A deputada Carla 

Zambelli (PSL-SP), por exem-
plo, chegou a compartilhar 
nas redes sociais, em maio 
de 2020, notícias falsas de 
que o governo do Ceará 
estaria sepultando caixões 
vazios para inflar o número 
de vítimas da doença.

Na semana passada, ao 
justificar a realização da Copa 

América no Brasil, durante a 
pandemia, Bolsonaro nova-
mente criticou as medidas de 
isolamento social adotadas 
por governadores e prefeitos. 

“Lamento as mortes, mas nós 
temos de viver. Se é para 
todo mundo ficar em casa, 
vamos determinar que é para 
o homem do campo ficar em 
casa também. Quero ver do 
que a cidade vai sobreviver”, 
afirmou ele.

Em pronunciamento vei-
culado em rede nacional de 
rádio e TV, na quarta-feira 
passada, Bolsonaro também 
exaltou a vacinação contra o 
vírus e comemorou a trans-
ferência de tecnologia para o 
laboratório da Fiocruz fabricar 
o imunizante da AstraZeneca 
por conta própria.

Na ocasião, o grupo de 
sete senadores independen-
tes e de oposição na CPI da 
Covid, conhecido como G7, 
divulgou nota para criticar o 
pronunciamento do presidente. 

“A inflexão do presidente da 
República celebrando vacinas 
contra a Covid-19 vem com 
um atraso fatal e doloroso”, 
escreveram os senadores.

Presidente ainda desafiou imprensa a divulgar dados

Valter Campanato/Agência Brasil 

Estadão Conteúdo

Depois do registro de 
novos ataques durante a 
noite de domingo, o trans-
porte coletivo voltou a ser 
suspenso na capital amazo-
nense. “Por motivo de força 
maior, o Sinetram informa 
que a operação da frota de 
transporte coletivo estará 
suspensa na manhã desta 
segunda-feira. Também não 
haverá atendimento na central 
e nos postos da Sinetram”, 
informou comunicado da 
empresa. Segundo a direção, 
o transporte só será retomado 
quando houver garantia de 
segurança para funcionários 
e passageiros. Sem ônibus, 
o governo do Estado sus-
pendeu o expediente em 
repartições estaduais.

Os ataques recomeçaram 
na noite de domingo, quando 
foi incendiada a UBS do Lírio 
do Vale. Moradores viram 
dois homens se afastarem 
do local já em chamas em 
uma moto. Os bombeiros 
chegaram a tempo de evitar 
que todo o prédio fosse des-
truído. Em seguida, o caixa 
eletrônico de uma agência 
foi incendiado e a sede do 
Sinetram foi alvejada por 
disparos de arma de fogo. 
O sindicato informou que 
ninguém ficou ferido e que 
está colaborando com a 
polícia para identificar os 
atiradores.

O prefeito de Manaus, 
David Almeida (Avante), 

Manaus tem mais 
uma noite de ataques

Transporte suspenso

disse que os ataques atin-
giram também algumas 
estruturas municipais, como 
o monumento da rotatória 
Umberto Calderaro Filho, 
conhecido como Bola das 
Letras, inaugurado há cinco 
dias. Almeida disse que, após 
ter pedido ao governador o 
envio das forças de segurança 
a Manaus, também tratou 
do tema com o comandante 
militar da Amazônia, general 
Luís Carlos Gomes Mattos. 

“Está mais do que na hora 
do Exército entrar nas ruas. 
Não se pode deixar que os 
marginais tomem conta”, 
disse o prefeito.

O governo do Estado 
informou ter formalizado, 
ainda na noite de domingo, 
o pedido de envio de tropa 
da Força Nacional de Segu-
rança “para atuar em apoio 
às forças estaduais nas ações 
de combate ao crime orga-
nizado”. Segundo ele, até a 
chegada das tropas federais, 
todo o efetivo das polícias 
militar e civil continuará em 
operações para prender os 
responsáveis pelos ataques.

Mais dois suspeitos fo-
ram presos na madrugada 
de ontem, totalizando 16 
pessoas detidas por suposta 
participação nos crimes. 
Sobre o envio de tropas a 
Manaus, a reportagem do 
Estadão entrou em contato 
com o ministério e aguarda 
retorno. (E.C.)

inclui
mundo

O governador do Piauí 
e presidente do Fórum de 
Governadores, Wellington 
Dias (PT), anunciou a chega-
da de mais de 4 milhões de 
doses da vacina AstraZeneca 
ao Brasil em junho por meio 
da aliança Covax Facility. 
Segundo ele, a entrega está 
prevista para entre os dias 
16 e 23 deste mês.

Em vídeo publicado nas 
redes sociais, Dias agradeceu 
o esforço de integrantes da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) pela viabi-
lização dos lotes. Segundo 
o governador, serão 4,038 
milhões de doses “para salvar 

vidas no Brasil”.
Em abril, os governadores 

tiveram a primeira reunião 
com a ONU, solicitando a 
antecipação das doses para 
o Brasil, diante do elevado 
número de mortes e de 
contágio.

Na sexta-feira, a diretoria 
colegiada da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou a impor-
tação das vacinas Sputnik 
V e Covaxin em caráter 
excepcional e estabeleceu 
uma série de limitações 
para o uso desses imuni-
zantes contra a Covid-19 
no Brasil. (E.C.)

Grupo anuncia mais
4 milhões de vacinas

Fórum de Governadores

Em meio à pandemia de 
Covid-19 no Brasil, uma 
a cada quatro mulheres a 
partir dos 16 anos afirma ter 
sido vítima de algum tipo 
de violência nos últimos 12 
meses, segundo pesquisa 
divulgada pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública. 
O levantamento também 
aponta que o país registrou, 
em média, oito mulheres 
agredidas fisicamente por 
minuto.

Os dados integram a ter-
ceira edição da pesquisa 
quantitativa Visível e In-
visível - A vitimização de 
mulheres no Brasil, realizada 

a cada dois anos pelo Ins-
tituto Datafolha, a pedido 
do Fórum, com patrocínio 
da Uber. O balanço reuniu 
2.079 entrevistas feitas em 
130 municípios de pequeno, 
médio e grande porte.

Segundo o levantamento, 
24,4% das participantes 
relataram ter sofrido violên-
cia no último ano - índice 
que equivaleria a cerca de 
17 milhões de mulheres 
no Brasil. Comparado à 
edição anterior, o resultado 
manteve-se estável, apesar 
de ter crescido a percepção 
de que a violência de gênero 
aumentou no período. (E.C.)

Uma a cada quatro
mulheres sofreu violência

Último ano
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O Mogi das Cruzes Basquete 
anunciou na tarde de ontem 
a renovação e contratação 
do novo técnico da equipe, 
Danilo Padovani, para a tem-
porada 2021/22. O mogiano 
e ex-jogador estava atuando 
como assistente do técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha, 
no último ano, que não teve 
o seu contrato renovado para 
esta temporada.

Padovani chegou na co-
missão técnica do clube em 
2012, como auxiliar técnico 
de Paco Garcia e treinador 
da equipe Sub-22. Na tem-
porada 2015/16, assumiu o 
cargo de técnico principal 
do time adulto.

Ao lado de Guerrinha, 
Padovani conquistou títulos 
de campeão Sul-Americano 
e Campeão Paulista em 2016 
e vice do Novo Basquete 
Brasil (NBB) e da Liga das 
Américas em 2018.

“O basquete de Mogi das 
Cruzes não acabou. Iremos 
firme nesta próxima temporada 
pela paixão da cidade pelo 
esporte. Joga Junto Mogi é o 
nome do projeto a partir de 
agora e estou muito feliz em 
fazer parte disso”, finalizou 
o técnico Padovani.

Danilo Padovani
assume o
comando técnico
do Mogi Basquete

Renovação

São Paulo revê o 4 de Julho 
para evitar vexame da ida

Com titulares, o São Paulo 
quer espantar a zebra e evitar 
uma eliminação precoce 
que seria considerada um 
vexame na Copa do Brasil. 
Hoje, no Morumbi, às 19 
horas, o time tricolor volta 
a enfrentar o 4 de Julho e, 
como foi derrotado pelo mo-
desto rival do Piauí há uma 
semana, precisa da vitória por 
dois gols de diferença para 
avançar às oitavas de final 
do torneio do qual nunca 
foi campeão.

O São Paulo levou 3 a 2 do 
4 de Julho no Piauí semana 
passada. Como não existe 
mais gol qualificado, tem de 
vencer por ao menos dois 
gols de saldo. Se triunfar 
por um, a vaga será definida 
nos pênaltis. A equipe do 
Piauí joga pelo empate para 
conseguir uma classificação, 
que seria histórica.

O risco de eliminação deve 
fazer Hernán Crespo escalar 
titulares para o compromisso 
decisivo, algo que não fizera 
há uma semana. Depois de 

Copa do Brasil

Em vantagem, Santos 
busca 1ª trinca com Diniz

Contratado há exatamente 
um mês, Fernando Diniz enfim 
começa a impor seu estilo de 
jogo no Santos. Após trope-
ços e sobressaltos, a equipe 
paulista ganhou corpo nas 
últimas duas semanas, passou 
a mostrar consistência e, hoje, 
às 16h30, poderá vencer a 
terceira seguida sob o comando 
do treinador. Em busca da 
vaga nas oitavas de final da 
Copa do Brasil, o Santos vai 
receber o Cianorte-PR, na 
Vila Belmiro.

E o time de Diniz está em 
situação tranquila para buscar 
a “trinca”, contra o rival que 
disputa a Série D do Brasileiro. 
Venceu a partida de ida por 
2 a 0. Se o placar não refletiu 
o domínio dos visitantes na 
semana passada, agora o 
Santos poderá mostrar sua 
superioridade sem maiores 
preocupações, sabendo que 
avançará mesmo em caso 
de uma improvável derrota 
por 1 a 0.

Apesar das limitações do 
rival, Diniz indicou que deve 

Mais Copa do Brasil

mandar a campo uma forma-
ção titular, visando ganhar 
ritmo para a sequência da 
temporada. O time mostrou 
evolução ao vencer a primeira 
no Brasileirão, ao fazer 3 a 1 
no Ceará, no fim de semana. 
Mas há necessidade de evo-
lução em diferentes setores, 
principalmente nas laterais.

Por isso, o treinador não 
deve dar descanso hoje aos 
titulares. Com eles em campo, 

Diniz espera buscar sua quarta 
vitória em sete jogos à frente 
do Santos, deixando para 
trás os tropeços do início 
de sua trajetória pela equipe, 
que inclui a queda precoce 
na fase de grupos da Copa 
Libertadores.

Uma baixa certa será Lu-
cas Braga, que reclamou de 
dores musculares na coxa no 
jogo de ida contra o próprio 
Cianorte. Ele desfalcou o 
Santos no fim de semana e 
deve seguir afastado para se 
recuperar totalmente. Marcos 
Guilherme será novamente 
o seu substituto, formando 
trio de ataque com Marinho 
e Kaio Jorge.

Com esta formação, o Santos 
espera refletir em campo as 
orientações de Diniz, conhe-
cido pelo estilo de constante 
trocas de passe, muitas vezes 
a partir do goleiro, e a busca 
pelo ataque. Variações táticas 
e jogadas ensaiadas já foram 
esboçadas diante do Ceará e 
devem ganhar mais espaço 
contra o Cianorte. (E.C.)

Brasil pega o Paraguai, mas
foco é protesto dos atletas

Após a partida, equipe deve divulgar manifesto contra a realização da Copa América no país

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Com cinco vitórias nas 
primeiras cinco rodadas das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo, o que garante uma 
liderança confortável para a 
seleção brasileira, a partida 
diante do Paraguai, às 21h30 
de hoje, em Assunção, ficou 
em segundo plano. O que 
interessa mesmo é o mani-
festo que Tite e os jogadores 
vão divulgar com críticas à 
Copa América, à CBF e à 
Conmebol. Mas eles deci-
diram jogar o torneio após 
o afastamento de Rogério 
Caboclo da presidência da 
entidade por denúncia de 
assédio sexual e moral feita 
por uma funcionária.

O documento dos atletas 
deverá ser uma nota simples 
e curta. O tom é de desapro-
vação com a maneira como 
a Copa América foi transfe-
rida para o Brasil depois da 
desistência de Colômbia e 
Argentina. Nem mesmo ou-
tros departamentos da CBF 

foram consultados para a 
organização do evento. Este é 
um dos principais motivos de 
insatisfação. Os jogadores se 
sentiram traídos pelo cartola e 
não aceitam a maneira como 
a decisão foi tomada. Por 
isso, as entrevistas coletivas 

foram canceladas ao longo 
da semana. Também critica-
ram o fato de a própria CBF, 
organizadora do torneio, não 
ter se manifestado até hoje.

Os jogadores vão manter a 
postura contra a realização da 
disputa no Brasil e da forma 

como ela foi “empurrada” 
para eles na concentração 
das Eliminatórias, mas não 
vão prejudicar a entidade 

“seleção brasileira” numa 
competição internacional.

Os jogadores também devem 
criticar a desorganização da 

Conmebol. Mas eles querem 
deixar claro que o posiciona-
mento não é político e que 
valeria para qualquer país. Os 
jogadores tentam divulgar o 
manifesto juntamente com 
jogadores de outras seleções.

O momento de divulgação 
do documento ainda não foi 
definido pelos atletas. É mais 
provável que seja realmente 
após a partida diante do 
Paraguai.

Seleção fez ontem o último treino no Sul antes de embarcar para o Paraguai

Lucas Figueiredo/CBF
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PARAGUAI 

Silva; 
Rojas, 
Balbuena, 
Gustavo Gómez e 
Alderete; 
Giménez, 
Villasanti e 
Cardozo Lucena; 
Óscar Romero, 
Almirón e 
Ángel Romero. 
Técnico: 
Eduardo Berizzo.

BRASIL

Alisson; 
Danilo, 
Éder Militão, 
Marquinhos e 
Alex Sandro; 
Casemiro, 
Douglas Luiz e 
Lucas Paquetá; 
Richarlison, 
Gabriel Jesus e 
Neymar. 
Técnico: 
Tite.

PARAGUAI  
BRASIL 

ÁRBITRO - Patrício Loustau (ARG)
HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).
LOCAL - Defensores del Chaco, Paraguai.

SÃO PAULO 

Tiago Volpi, 
Bruno Alves, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinicius, 
Shaylon, 
Rodrigo Nestor, 
Gabriel Sara e 
Reinaldo; 
Luciano e 
Rojas (Eder). 
Técnico: 
Hernán Crespo.

4 DE JULHO 
Jailson; 
Edy, 
Gilmar Bahia, 
Marcelo e 
Chico Bala; 
Vitor Recife, 
Rômulo, 
Esquerdinha e 
Hiltinho; 
Dudu Beberibe e 
Pica-Pau. 
Técnico: 
Fernando Tonet.

SÃO PAULO  
4 DE JULHO 

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim
HORÁRIO - 19 horas
LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo.

SANTOS 
John; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Kaio Jorge e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

CIANORTE 
Bruno; 
Michel, 
Vitor Salvador, 
Maurício e
Rael; 
Zé Vítor, 
Morelli, 
Erick Salles; 
Gabriel Calabres, 
Léo Porto (Buba) e 
Pachu. 
Técnico: 
João Burse.

SANTOS  
CIANORTE 

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior
HORÁRIO - 16h30.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

ter apresentado sintomas 
de gripe, o treinador testou 
negativo para Covid-19 e 
voltará a comandar a equipe. 
O argentino não dirigiu o 
São Paulo na derrota para o 
Atlético-GO, sendo substituído 
pelo auxiliar Juan Branda.

“Estamos com muita von-
tade de reverter o resultado”, 
disse o auxiliar, que, com 
Crespo e os outros membros 
da comissão técnica, têm 

dado ênfase aos trabalhos na 
bola parada defensiva, ponto 
fraco da equipe nos últimos 
jogos e determinante para 
os reveses recentes.

Crespo não terá Benítez e 
Daniel Alves, que continuam 
em tratamento de suas lesões, 
Liziero, na seleção brasileira 
olímpica, e Arboleda, que 
defende a seleção do Equa-
dor nas Eliminatórias. Em 
recuperação de um edema 
na coxa, o volante Luan ficou 
fora do último treino no CT 
da Barra Funda e a tendência 
é de que também não jogue.

O melhor que o técnico 
argentino tem à disposição 
é algo próximo da escala-
ção que mandou a campo 
no revés por 2 a 0 para o 
Atlético-GO, no último sá-
bado. O atacante Eder, um 
dos poucos destaques na 
derrota para o 4 de Julho, 
pede passagem e pode ser 
titular ao lado de Luciano. 
Ele disputa posição com 
Rojas. Pablo deve continuar 
no banco. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
As crianças decidem procurar na internet para ver se encontram alguma 

informação sobre Helena, a vizinha. Binho se une às quatro e descobrem 

que a fi lha dela e o genro morreram em um acidente de carro e que ela foi 

a única sobrevivente. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer ameaça Cobra. Gael avisa aos alunos sobre a morte de Alan. Nat 

lê uma mensagem de Alan e deixa sua casa. Todos na casa de Dalva se 

preparam para ir à Pedra do Índio. Heideguer insinua que o dossiê sobre a 

Khan pode não existir, e Dalva se irrita. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela não perdoa Ana e pede para ela ir embora. Iná consola Laudelino. 

Manuela conta para Júlia que se mudará para Florianópolis. Jonas demonstra 

sua satisfação com o trabalho de Ângela. Alice tenta tranquilizar Renato antes 

de sua entrevista com Cícero. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra confessa a Alan que sentiu ciúmes do advogado. Úrsula avisa a Vicky 

que vai provar que Luna/Fiona é uma farsante. Renzo diz a Alexia/Josimara 

que Lúcia gostou muito da secretária. Ermelinda alerta Luna para não se 

encontrar com Mário e preservar a segurança do Programa de Proteção. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Clara e José Pedro estranham quando Amanda diz que Maria Marta 
lhe dará uma joia. Kelly incentiva Maria Ísis a dar uma chance para João 
Lucas. Salvador conversa com Orville. Cristina devolve a Maria Marta parte 
do dinheiro que ela lhe deu.

RECORD, 21H

Gênesis
Abraão tenta dar o melhor destino para Sara. Agar se surpreende ao 

rever o general Bakari. Melancólico, Abraão se sente só. Leora e Omar se 

reaproximam do acampamento. Uriala deixa Isaque na saia justa. Abraão 

faz um pedido a Eliézer.

 Na vida podemos 
aprender mais com 
as derrotas do que 
com as vitórias, 
crescer mais com os 
erros do que com as 
decisões acertadas, 
e é precisamente 
quando perdemos 
algo ou alguém que 
descobrimos o seu 
verdadeiro valor.

Por isso, é 
importante não 
paralisarmos após 
vivenciarmos um 
acontecimento 

MOMENTO
especial

Aprenda uma lição

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CLOVIS HIROSHI HONDA, JOSÉ ANTU-
NES DA SILVA E JOSÉ MAURO JORDÃO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

 Por maior que seja, não há obstáculo 
que não possa ser superado.”

 cultura@jornaldat.com.br

negativo. Que cada 
percalço seja uma 
grande lição capaz de 
nos fazer levantar e 
partir novamente à 
luta!
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Esta semana estamos próximos ao dia dos namorados e a coluna se enfeita 
com lindas fotos de casais que circulam no circuito. Com o passar dos anos 
percebemos o quanto é importante caminhar nesta estrada junto com alguém 
. A cumplicidade , o sentimento de amor, respeito , carinho são como plantas e 
devem ser regados na medida certa . Esta pandemia vem mostrando que todos 
temos que ter resiliência com o nosso par e assim nestes tempos de desafios, 
e que pela necessidade estamos enclausurados, e expomos dia a dia nossas 
manias , personalidade e por que não dizer que ficam em evidência também 
as diferenças. As festas estão sucumbidas e os encontros com amigos restritos 
e neste 12 de junho devemos ter muita precaução nas escolhas para se come-
morar a data . Com isso e por isso , os flashes exalam o amor e fomentam a data 
mais apaixonada do ano . Brindem a Vida não importa como , mas brindem , 
porque estarmos vivos até aqui tem sido uma benção . 

ao Amor Um Brinde 

Max e Roberta Oliveira

Rymon e Nadine Romanos

José Pedro e Hilse Martinez

Santana e Meire Menezes

Afonso Ventura e Taís Santana

Eduardo e Vera Rodrigues

o
s
n
y

Rogério e Kátia Zimiano

Terça-Feira 

Márcia Francischelli Barros, Adriano 

Rodrigues de Almeida , Artur Gil 

e Taciane Queiroz

Quarta-feira 

Rodrigo Ashiuchi , Valdir Amaral, 

Renata Carlini, Eduardo Anion 

Junior, Marley Cristina de Siqueira 

, Esther Serrate , Gilbert Romanos 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Na noite de 12 de Junho ,(sábado) uma das boas opções é 

o Hotel Vale do Sonho que terá seu restaurante aberto ao 

público das 20h30 às 24h00. Uma mesa para 3 casais com 

reserva única ,  terá a cortesia de 01 espumante importa-

do. Jantar romântico a luz de velas com música ao vivo . 

Todas as normas sanitárias e protocolos serão seguidos . 

Também é uma ótima opção para quem quiser reservar 

hospedagem . Informações : 4693-1894/ 971479683 Whats 

up . Confira o site www.valedosonho.tur.br 

Jantar dos Namorados


