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1º dose da vacina contra Covid 
alcança 320 mil pessoas no G5

Embora ocorra de forma devagar em razão da escassez das vacinas, região avança na imunização contra o coronavírus

VACINAÇÃO

  Professores de Suzano, de 45 e 46 anos, serão vacinados contra o 
coronavírus nesta quinta e sexta-feira. Cidades, página 4

O G5 do Alto Tietê chegou nes-
ta semana à marca de mais de 320 
mil pessoas que receberam a pri-
meira dose da vacina contra o 
novo coronavírus (Covid-19). A 
campanha de imunização, inicia-
da no final de janeiro, conta com 
pequenas diferenças na condução 
das vacinas entre os municípios 
da região. A Prefeitura de Suzano 
informou que a cidade já recebeu 
109,4 mil doses de vacinas contra 
o coronavírus, e que até o final da 
tarde de segunda-feira passadafo-
ram usadas 80.724 doses, dessas 
55,2 mil para a primeira aplicação.  
Cidades, página 3

Alimentos

Ferraz recebe 
doação de 2,9 mil 
cestas básicas
Opinião, página 2

Descarte irregular resíduos 

Municípios da região serão 
escolhidos para projeto

Ideia é buscar a melhor solução para o descarte  
deste material e reaproveita-lo . Cidades, página 5
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Após dois meses, a Prefeitura de 
Suzano e a Sabesp concluíram o de-
sassoreamento do rio Taiaçupeba-

-Mirim. A ação foi criada para evi-
tar enchentes. Cidades, página 4

Desassoreamento

FORÇA-TAREFA 
FINALIZA 
AÇÕES EM RIO 
DE SUZANO

COPA DO BRASIL

Após perder 
em casa, Timão 
precisa vencer 
para seguir na 
competição 
nacional. p9

MORTE POR COVID

Em um dia, 24 

óbitos são 

confirmados. p3
Iniciativa começou em março passado e contou com ações da Prefeitura de Suzano, Sabesp e DAEE

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO



Quarta-feira, 9 de junho de 20212 portalnews.com.br

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na sexta-feira passada a doação 
de mais de 2,9 mil cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade do governo 
do estado de São Paulo. As doações serão realizadas às famílias em situação 
de extrema vulnerabilidade social, e a entrega também será realizada pela 
municipalidade. Entre os donativos, estão arroz, feijão, carne seca, açúcar, sal 
refinado, óleo, leite em pó, farinha de mandioca, macarrão, entre outros.
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DOAÇÃO PARA FERRAZ

 �Promotoras Legais

O nono curso de Promotoras Legais 
Populares, realizado pelo Serviço de 
Ação Social e Projetos Especiais (Sas-
pe), chega a sua 14ª aula com o tema 
“Direito Previdenciário” em discussão, 
tendo à frente a advogada Luciana Faria. 
O conteúdo foi disponibilizado ontem, 
no canal “TV Prefeitura de Suzano”, no 
Youtube (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).

 �Concurso de pintura

A Prefeitura de Arujá, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo, realiza 
o concurso artístico de pintura de tela 
“Arujá em Cores”. As inscrições ocor-
rerão até 18 de junho. Para participar, 
o interessado deverá preencher um 
formulário no site prefeituradearu-
ja.sp.gov.br/projeto/arujacores/form_
aruja_cores.php. Vale destacar que o 
participante não precisa ter a tela em 
mãos para participar, no entanto, des-
de ontem, quando começou o período 
de inscrição, serão contados 30 dias 
para o desenvolvimento do projeto (de 
escala 50x60) e entregá-lo fisicamente, 
na Secretaria de Cultura e Turismo, lo-
calizada estrada do Kondo, 57, Jardim 
Pinheiro, validando assim a inscrição.

 �EDP em Salesópolis

O posto de atendimento da EDP está 
com novo endereço em Salesópolis. 
Para evitar aglomeração, a escolha 
da data e horário para o atendimento 
deve ser feita pelo site www.edp.com.
br/agendamento. O novo endereço do 
quiosque da EDP é rua XV de Novem-
bro, 695, centro. 

 �Conferência de Saúde

A Secretaria de Saúde de Guararema 
está disponibilizando nas unidades de 
saúde do município e de forma online 
formulários para que a população dei-
xe sua opinião e suas sugestões sobre 
os serviços prestados. A disponibiliza-
ção é uma das etapas da Conferência 
Municipal de Saúde.

 �Verbas para Ferraz

O vereador de Ferraz, Ewerton Correa 
Cardoso (Podemos), se reuniu com o 
deputado federal Roberto de Lucena 
(Podemos) no último dia 30, em Aru-
já, base eleitoral do representante re-
gional na Câmara dos Deputados. Na 
pauta, os políticos discutiram o envio 
de recursos financeiros para a cidade.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Cenário ameaçador

T
odo fim de temporada é atribulado 
para modalidades esportivas menos 
populares do que o futebol. Espor-
tes coletivos como o basquete e vô-

lei encontram cenário ainda mais ameaçador 
do que o habitual, quando, sem contratos 
longos, a maioria dos times vive a aflição de 
renovação de contrato com patrocinadores, 
a fim de garantir a reformulação do elen-
co, modernização da estrutura de trabalho 
e equipamentos. Isso ocorre, normalmente, 
a cada ano. 

Enquanto os clubes de futebol brasileiros 
de grande porte conseguiram se manter fi-
nanceiramente, os principais times de vôlei 
e basquete do país já haviam decidido, no 
início da pandemia, que prosseguir a tem-
porada não seria viável, o que acarretou no 
encerramento das competições da temporada 
2019/2020, mesmo em período de playoffs.

Para se entender as dificuldades que essas 
equipes enfrentam, basta relembrar do ce-
nário antes da pandemia. A crise econômica 
e a perda de apoios já eram uma realidade 
presente e a dispensa de grandes medalhões 
do elenco era corriqueira, além do corte de 

salário para os integrantes da equipe e co-
missão técnica. O cenário de perda dos pa-
trocinadores e instabilidade causa ansiedade 
aos atletas e treinadores, mesmo porque, até 
2019, contavam com um bom padrão salarial.

Com muitas interrogações pela frente, 
a Liga Nacional de Basquete, responsável 
pelo Novo Basquete Brasil (NBB), já sabe 
que temporadas mais baratas serão padrão 
para os próximos anos. Em paralelo, o Mogi 
Basquete também passa por uma reformu-
lação importante. Ficará a cargo do recém-
-efetivado técnico, Danilo Padovani, encarar 
uma das temporadas mais complicadas para 
as equipes. Atuante no projeto de retomada 
do basquete mogiano desde 2010, o novo 
treinador não é renomado como o ex, Jorge 
Guerra, mas conhece o traçado como nin-
guém. Padovani trabalhou como auxiliar 
técnico direto de todos os treinadores da 
última década que passaram pelo comando 
do Mogi Basquete.

Identificação não falta. Resta saber quais 
serão as condições apresentadas à comissão 
técnica e jogadores no futuro próximo. Fácil 
não será para ninguém.

Pode ser que todos os nos-
sos esforços relativos à reflexão 
foram, de início, destinados a 
nos fazer escapar da estupi-
dez. Pode ser que o inverso 
de nosso amor pela sabedoria 
não seja senão a clara recusa 
à estupidez. Mas o que exa-
tamente é a estupidez? Com 
o que aí está: apenas ignorân-
cia, falta de educação? Não, na 
linguagem corrente é chama-
da de “besta”, que como aos 
animais, as bestas, lhes falta 
a inteligência. A definição é 
aceitável?

Por trás da sua aparente 
simplicidade, a definição de 
estupidez como falta de inte-
ligência é repleta de pressu-
postos. Ela leva a pensar que 
a estupidez como a inteligên-
cia, seria inata, e, mais gra-
ve, insuperável. Insuperável 
porque, se a instrução deve 

Ora: a estupidez!

ARTIGO
Raul Rodrigues

desenvolver a inteligência, a 
verdade é que não resta se-
não o que se supõe como 
capacidade. Não se instrui 
pedras, e se podemos mu-
dar pequenos homens isso é 
porque eles trazem dentro de 
si certa capacidade. Um ser 
desprovido de inteligência, 
uma verdadeira besta, seria 
ineducável, incapaz de ul-
trapassar sua própria condi-
ção. Há por detrás dessa tão 
simples definição de estupi-
dez, um nativismo e elitismo 
sempre pronto a deslizar para 
o desumano.

E se em lugar de ser uma 
falta de inteligência, a estupi-
dez fosse a ignorância de nossa 
própria ignorância? Não exis-
te estupidez bem mais formi-
dável do que a simples falta 
de instrução; uma estupidez 
que justamente consiste em 

crer que não falta nada; um 
seguro em branco uma cer-
teza marcadamente psicoló-
gica que crê poder se esten-
der a tudo o que ela tem, a 
menos do conteúdo? Já que 
quanto menos se sabe mais 
se crê saber!

Considero estupidez toda 
forma de complacência in-
telectual. Essa dependência 
pode ser suficiente para gos-
tar muito ou pouco: não há 
senão uma estupidez passiva 
que escuta sem saber e repete 
sem compreender. Esse estado 
é marcado por uma ausência 
crônica da surpresa: a besta 
se torna forte por saber inter-
pretar todo acontecimento e 
toda palavra a remete àquilo 
que ela estima e já conhecido 
graças à infalibilidade do sis-
tema fechado de seus precon-
ceitos. Para ela, conhecimento 
é acima de tudo fazer valer!

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Cerca de 320 mil no Alto Tietê 

são vacinados contra a Covid

Campanha começou no final de janeiro em todo o Estado de São Paulo; Mogi lidera o número de imunizados

IMUNIZAÇÃO

As dez cidades do Alto 
Tietê chegaram nesta semana 
à marca de mais de 320 
mil pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19). A campanha 
de imunização, iniciada no 
final de janeiro, conta com 
pequenas diferenças na con-
dução das vacinas entre os 
municípios da região.

Mogi das Cruzes, que 
chegou à marca de 100 mil 
habitantes com a primeira 
dose da vacina na noite de 
ontem, recebeu mais de 182 
mil doses para a primeira e 
segunda doses. A Secretaria 
de Saúde local informou 
que segue as diretrizes do 
governo do Estado e que são 
liberadas para agendamen-
to online, como estratégia 
para evitar filas de espera 
e aglomerações nas uni-
dades de saúde. “As doses 
chegam em lotes indicados 
para grupos determinados e 

também direcionadas para 
aplicação de primeira ou 
segunda dose. Na última 
semana, a administração 
municipal obteve autorização 
do Ministério Público para 
antecipar a vacinação dos 
professores e profissionais de 
educação da rede municipal 
que já retomaram as aulas 
presenciais”, informou.

A Prefeitura de Suzano 
informou que a cidade já 
recebeu 109,4 mil doses de 
vacinas contra o novo coro-
navírus, e que até o final da 
tarde de segunda-feira foram 
usadas 80.724 doses, dessas 
55,2 mil para a primeira dose. 
A Pasta informou que segue 
as orientações do governo 
do Estado e que não houve 
qualquer recomendação de 
reserva de doses para segunda 
aplicação. “Os imunizantes são 
utilizados nos públicos-alvo 
determinados à medida que 
chegam à cidade”, informou.

A cidade de Poá informou 
que, até segunda-feira, havia 
recebido 48.835 doses e 

aplicado 38.250 unidades 
tanto na dose de abertura 
quanto de reforço, seguindo 
estritamente as diretrizes 
do cronograma do Plano 
Estadual de Imunização 
(PEI). “As grades de vacinas 

vem direcionadas para a pri-
meira e segunda doses pelo 
governo estadual, e assim são 
utilizadas pelo município”, 
explicou em nota.

Ferraz de Vasconcelos 
informou, por meio de sua 

Secretaria de Saúde, que 
havia recebido 67.165 doses, 
somando primeira e segunda 
doses, e aplicado um total 
de 47.128 até o início desta 
semana. Sobre a estratégia 
aplicada, o município informou 

que conta com oito polos 
de vacinação com sistema 
drive-thru ou a pé, sem a 
necessidade de agendamento 
prévio - apenas com cadastro 
no sistema Vacina Já, do 
governo do Estado, e sem 
orientações para reserva 
de doses.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou que das 
109,5 mil doses recebidas, 
até o início da semana foram 
76,8 mil utilizadas junto à 
população, entre primeira 
e segunda doses. Sobre a 
estratégia de campanha, a 
pasta da Saúde local in-
formou que dispõe de um 
drive-thru e 17 postos para 
pessoas que recebem Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC) ou maiores de 18 
anos com comorbidades. “O 
agendamento, exigido para 
a vacinação nos postos de 
saúde, ocorre como forma 
de garantir o distanciamento 
social, organização e logística 
nas unidades, sem a reserva 
de unidades

André Diniz

Prefeituras seguem as diretrizes do governo estadual em relação à vacinação

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.275
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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Alto Tietê registra 24 óbitos
O Alto Tietê registrou 

24 mortes por coronavírus 
(Covid-19) nas últimas 
24 horas, informou on-
tem à tarde o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê. 
Com a atualização desta 
terça-feira, a região chega 
à marca de 4.275 pessoas 

mortas pelo coronavírus.
Segundo o Condemat, 

em parceria com as prefei-
turas, foram 11 mortes em 
Itaquaquecetuba, cinco em 
Suzano e Ferraz de Vascon-
celos, duas em Mogi das 
Cruzes e uma em Biritiba 
Mirim. Além das mortes, 
a região está próxima de 

chegar o número de 100 
mil contaminações por 
Covid-19, ontem o Alto 
Tietê regitrava 99.987 casos 
de infecções, neste dados 
estão os moradores que já 
se recuperaram, que ainda 
estão com o vírus ativos e 
os que não resistiram aos 
avanços da doença.

Por Covid

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes abre hoje, 
às 14 horas, agendamento 
da primeira dose contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
gestantes e puérperas a partir 
de 18 anos e sem comorbi-
dades e para profissionais da 
Educação a partir dos 45 anos. 

Haverá, ainda, agenda-
mento para segunda dose do 
imunizante Astrazeneca para 
vacinados até 19 de março e 
da CoronaVac para vacinados 
até 21 de maio e até o dia 22 

de maio. Os agendamentos 
devem ser feitos noclique-
vacina.com.br . 

Os profissionais da Educação 
precisam efetuar o cadastro 
novacinaja.educacao.sp.gov.
br. Já as gestantes e puérperas 
precisam apresentar, além 
dos documentos pessoais e 
comprovante de endereço, 
caderneta de pré-natal ou 
certidão de nascimento da 
criança. 

Agendamento para 
gestantes é liberado

Mogi

Objetivo é alcançar mais de 400 mil pessoas que não 

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Secretaria de Saúde de 
Suzano inicia hoje a últi-
ma etapa da campanha de 
vacinação contra o vírus 
da gripe, que contemplará 
até 9 de julho pessoas com 
comorbidades ou com de-
ficiências, caminhoneiros, 
trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário e portuá-
rios, membros das Forças 
de Segurança e das Forças 
Armadas, funcionários do 
sistema prisional e popu-
lação privada de liberdade. 
Integrantes de demais grupos 
prioritários já abrangidos 
também poderão buscar 
atendimento junto à unidade 
de saúde mais próxima.

A aplicação da vacina está 
disponível em todas as 24 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e de Saúde da Família 
(USFs) da cidade, de segunda 
a sexta-feira, das 8 horas às 
15h30. Para receber a dose, 
o munícipe deve apresentar 
documento original com foto, 
comprovante de residência.

Vacinação contra 
a gripe chega à 
última etapa  
em Suzano

Mais vacinação
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Força-tarefa finaliza as obras de 
desassoreamento de rio em Suzano

Após dois meses de trabalhos, 
a Prefeitura de Suzano e a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) concluíram 
o desassoreamento do rio 
Taiaçupeba-Mirim, no distrito 
de Palmeiras. A força-tarefa 
de limpeza foi criada em 
março após articulação da 
administração municipal 
para evitar enchentes.

Na oportunidade, levando 
em consideração a extensão 
do trabalho, os órgãos se di-
vidiram para cobrir todos os 
pontos que cortam a cidade.

A Secretaria de Manuten-
ção e Serviços Urbanos, por 
exemplo, foi responsável por 
limpar os trechos próximos 
ao Jardim Planalto, Parque 
Buenos Aires e Parque Pal-
meiras. Em paralelo, a Sabesp 
ficou com a região entre o 
Parque Palmeiras e a rua 
Santa Gema, na Estância 
Americana.

Já o Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
(Daee) assumiu o trecho 

Taiaçupeba-Mirim

entre a rua Santa Gema e 
os outros seis quilômetros 
que ultrapassam o limite 
do município, indo para a 
cabeceira do rio, na cidade 
vizinha de Ribeirão Pires. Ao 
todo, foram retirados 90 mil 
metros cúbicos de resíduos.

De acordo com o secretário 
Samuel Oliveira, o objetivo 
foi garantir a fluidez e o es-
coamento do curso da água, 
de forma a evitar enchentes 
e alagamentos com a vinda 

de períodos mais intensos 
de chuva. “Essa era uma 
reivindicação da Prefeitura. 
Tenho certeza que a limpeza 
vai melhorar o escoamento 
das águas e consequentemente 
o fluxo”, garantiu.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) ressaltou a importância 
do serviço. “Agradeço à Sabesp 
e ao Daee pela colaboração, 
bem como ao deputado 
estadual André do Prado 
(PL), que nos deu suporte 

Iniciativa foi criada durante o mês de março

Wanderley Costa/Secop Suzano

Professores de 45 e 46 serão 
vacinados na quinta e sexta  

Para que o profissional de educação possa ser vacinado é preciso realizar o cadastro no site do governo estadual

COVID-19

A campanha de imuni-
zação contra o coronavírus 
(Covid-19) nesta semana, 
em Suzano, deverá atender 
também os profissionais da 
Educação de 45 e 46 anos. Para 
receber a dose, será necessário 
apresentar o comprovante 

“Vacina Já Educação” (QR 
Code), adquirido por meio 
do cadastro aprovado na 
plataforma vacinaja.sp.gov.
br/educacao. O atendimento 
deste público estará disponível 
amanhã, na Arena Suzano, e 
na sexta-feira nos três polos 
de vacinação na cidade.

Além da Arena Suzano, que 
terá horário estendido até as 
19 horas, na sexta, os outros 
dois pontos em atendimento 
das 8 às 17 horas serão o 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, que fica na 
rua Teruo Nishikawa, 570, no 
Jardim Gardênia Azul, que é 
referência para os moradores 
da região norte, e a Esco-
la Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva, localizada 

na rua Valdir Dicieri, 305, 
no Jardim Belém, voltado 
aos munícipes residentes do 
distrito de Palmeiras.

É importante lembrar que 
as duas datas contemplarão 
ainda os suzanenses com 
comorbidades e as pessoas 
com deficiência permanente 
grave, além dos idosos que 
ainda não tomaram a primeira 
dose e as mulheres grávidas e 
puérperas maiores de idade, 
sendo este último grupo com 
atendimento exclusivo na Arena 
Suzano, que também deverá 
ofertar o sistema drive-thru 
nas dependências do Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Aqueles que aguardam 
a segunda dose da vacina 
também terão oportunidade 
de completar a imunização, 
conforme o prazo estipulado 
por cada imunizante. Serão 
contempladas as pessoas que 
participaram da primeira etapa 
do imunizante AstraZeneca/
Oxford até o dia 6 de março 
e aqueles que receberam o 

imunizante CoronaVac/Butan-
tan até o dia 13 de maio. Este 
último grupo também deverá 
ser atendido exclusivamente 
na Arena Suzano. 

O quadro com datas e 
orientações sobre a vaci-
nação na cidade pode ser 
acessado pelo link http://bit.

ly/CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Vale reforçar que cada 
grupo tem especificidades, 
sendo exigidos diferentes itens 
comprobatórios para cada 
situação, além da documenta-
ção de praxe estipulada para 

a primeira e para a segunda 
aplicação.  

HIV+

Outra ação planejada pela 
Secretaria Municipal Saúde 
é o atendimento especial 
voltado às pessoas que vivem 
com HIV. O acolhimento no 

Serviço de Atendimento Es-
pecial/Centro de Testagem e 
Aconselhamento (SAE/CTA) 
será na quarta-feira (09/06), 
das 9 às 16 horas, sendo 
obrigatória apresentação da 
carteirinha de registro da 
unidade localizada na rua 
Otávio Miguel da Silva, 323, 
no Parque Suzano. 

De acordo com o chefe da 
pasta, Pedro Ishi, o trabalho 
visa garantir mais conforto a 
esse público que geralmente já 
segue em acompanhamento no 
SAE/CTA. “A unidade realiza 
um serviço primoroso, com 
muita sensibilidade junto a 
cada pessoa em atendimento. 
Então, com o objetivo de 
reduzir a exposição desses 
munícipes, teremos a opor-
tunidade desse acolhimento 
especial. Aqueles que não 
puderem comparecer ou que 
não seguem acompanhamento 
na unidade, poderão se va-
cinar diretamente nos polos, 
mediante apresentação de 
documento comprobatório 
da comorbidade”, explicou.    

Na quinta, ação será concentrada na Arena Suzano com horário até as 19 horas

Wanderley Costa/Secop Suzano

nas reuniões frequentes que 
antecederam a execução do 
serviço, e aos vereadores. 
Graças ao empenho de to-
dos, agora o curso d’água 
do Taiaçupeba-Mirim está 
limpo e sem obstruções”, 
concluiu.

Além do desassoreamento 
do Taiaçupeba-Mirim, a 
administração municipal 
segue realizando acompa-
nhamento e manutenções 
constantes na extensão de 
outro rio importante que 
corta a cidade: o Guaió. Na 
semana passada, os agentes 
municipais fizeram a limpeza 
das valas de drenagem que 
deságuam no fluxo do rio.

Os trabalhos acontece-
ram em um trecho de 1,3 
quilômetros que passa pelo 
Jardim Monte Cristo. Os 
canais ficam abaixo do 
rodoanel Mário Covas (SP-
21) e captam águas pluviais 
dos bairros para escoar no 
rio. Na ocasião, as equipes 
fizeram a limpeza de três 
valas.

Zeladoria ocorre 
em mais 3 locais

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, contemplou mais 
três pontos da cidade com 
serviços de zeladoria. O 
mutirão circulou entre sexta 
e segunda-feira passadas 
por diversas ruas do Jardim 
Margareth, Jardim Europa 
e pela estrada Portão do 
Honda.

Na ocasião, as equipes 
da pasta realizaram serviços 
de limpeza e conservação, 
como capinação, roçagem 
e varrição das ruas, além da 
pintura de guias e reforço 
da sinalização viária.

Ainda nos mutirões, por 
meio do apoio da Secretaria 
Municipal de Governo, o 
bairro contemplado recebe 
a Operação Cata-Treco, que 
recolhe materiais inservíveis 
dos moradores e auxilia no 
combate ao descarte irregular.

Os agentes também con-
centraram esforços nas ma-
nutenções preventivas das 
estruturas de captação de 

Taiaçupeba-Mirim

água pluvial, com o objetivo 
de garantir o escoamento em 
períodos de chuva intensa e, 
assim, evitar alagamentos e 
acidentes. Só neste período, 
foram limpos 49 bueiros da 
região, sendo que dois deles 
receberam novas tampas, 
pois as antigas estavam da-
nificadas. Uma extensão de 
1,5 quilômetros da rede de 
drenagem da região também 
foi limpa como parte da 
ação preventiva. No total, 
89 toneladas de resíduos 
foram retiradas.

O secretário de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira, informou que a 
iniciativa foi implementada 
no município em abril e tem 
conquistado resultados ex-
pressivos para a população. 

“Graças à intensificação de 
esforços nos fins de semana, 
podemos proporcionar aos 
moradores uma série de 
melhorias de forma rápida e 
eficiente, garantindo maior 
segurança e bem-estar para 
todos”, destacou.
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Plantio de árvores e soltura 
de balões são adiados

A Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente fez 
ajustes na programação do 
Junho Ambiental desta semana. 
Por conta do tempo chuvoso 
de ontem, o plantio de árvores 
na avenida Pedro Romero e 
a soltura de balões de araçá 
amarelo, no Parque Centenário, 
foram adiados para o dia 17 
de junho. Nesta nova data, o 
plantio ocorrerá a partir das 
9 horas, enquanto a soltura 
de balões será realizada em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Transportes, 
das 11h às 12h. Os locais 
dos eventos serão os mesmos.

Hoje, às 9 horas, no Par-
que Municipal Chiquinho 
Veríssimo, será realizada a 
palestra “Orquídeas – Florada 
de Inverno”, ministrada pelo 
especialista Masuji Kayasima. 
A participação será mediante 
inscrições, que podem ser 
feitas pelo telefone 4798-
5959. No mesmo dia, às 15 
horas, ocorrerá o Webinário 

“Licenciamento Ambiental”, 
com as presenças de Marcel 

Mau tempo

Ian Guidolin Marques de 
Mendonça, Felipe Keiji Harano 
e Juliana Pinheiro Tarento. 

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, lembra que 
a programação desta semana 
prevê um evento importante 
amanhã. Será a assinatura 
do Termo de Cooperação 
com a Fundação Florestal 
(gestão da APA/Várzea do 
Tietê, APA/Serra do Itapeti, 
Reserva Ecológica do Itapeti) 

e a divulgação da adesão 
ao ICLEI (Governos Locais 
pela Sustentabilidade) da 
América do Sul. Os eventos 
ocorrerão na Prefeitura, às 
10 horas, e serão restritos, 
com a presença de público 
mediante ofício-convite.

Também amanhã, será 
realizada uma ação de doação 
de mudas, acompanhadas de 
QR Code e cartilhas, na Ilha 
Marabá. O evento é livre e 
acontecerá a partir das 9 horas.

Chiquinho Veríssimo recebe palestra sobre orquídeas

Mariana Acioli/Arquivo

Cidades serão selecionadas em 
projeto de descarte irregular

Iniciativa prevê o combate regional de descarte de resíduos sólidos da construção civil em parceria com a Sima

ALTO TIETÊ

A Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) deve 
anunciar ainda neste mês 
quais os municípios serão 
selecionados para compor a 
etapa inicial do projeto-piloto 
regional de combate ao descarte 
irregular de resíduos sólidos 
da construção civil (RCC), 
desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (Sima), por meio 
do Comitê de Integração 
de Resíduos Sólidos (CIRS). 
O lançamento do projeto 
foi realizado anteontem de 
maneira virtual, como parte 
das celebrações em alusão 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado no 
último sábado.

A seleção será feita a partir 
de critérios técnicos, levando 
em conta as cidades que já 
possuem Plano Municipal 
de Resíduos da Construção 
Civil e outras legislações que 

abordem o tema; municípios 
que contam com sistema de 
fiscalização e combate ao des-
carte irregular de resíduos da 
construção civil e municípios 
que têm descarte irregular 
em maior parte de áreas 
ambientalmente protegidas.

De acordo com dados 
da Sima, os 12 municípios 
do Condemat geram em 
torno de 5 mil toneladas de 
resíduos da construção civil 
por dia. Para o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), a destinação correta dos 
resíduos da construção civil 
é um problema existente em 
todo o Estado.

“É muito importante que 
nossa região passe a integrar 
este projeto-piloto, buscando 
soluções integradas, além 
de iniciar um trabalho de 
transformação deste material 
para que ele possa voltar para 
a sociedade com a aplicação 
de forma correta”, disse.

O diretor do Departamento 
de Fiscalização da Sima, Rafael 

Frigério fez a apresentação do 
projeto, explicando o principal 
objetivo, que é estabelecer 
uma efetiva de fiscalização 
ambiental integrada entre 
as instâncias governamentais 
estadual e municipal, com 

foco na minimização dos 
impactos decorrentes dessa 
prática irregular, oferecendo 
suporte técnico aos municí-
pios, bem como instrução 
e capacitação dos agentes 
de fiscalização envolvidos, 

abordando tanto a legislação 
e atuação na esfera ambiental, 
como o uso das tecnologias 
disponíveis para condução 
dos trabalhos.

“Ainda neste mês iniciare-
mos os trabalhos de forma 

integrada com os municí-
pios para estabelecermos um 
plano de monitoramento e 
fiscalização integrada com 
uso de tecnologia e fluxos 
definidos, e uso adequado 
de informação como subsídio 
para fortalecer trabalho de 
tomada de decisões regionais 
e aumentar o protagonismo 
dos municípios nesta siste-
mática”, disse.

O coordenador do Comitê 
de Integração de Resíduos 
Sólidos (CIRS), José Valver-
de falou da importância do 
projeto. “O lançamento deste 
projeto-piloto é um grande 
marco para a região, que irá 
proporcionar esta integra-
ção agregando efetividade e 
tecnologia, planejamento e 
ação, para o bem da região 
e do meio ambiente”, disse.

De acordo com o crono-
grama apresentado pela Sima, 
nos próximos quatro meses 
serão realizadas as ações de 
planejamento e diagnóstico 
para a execução das atividades 
a partir do mês de outubro.

Uma das preocupações é o reaproveitamento de sobras da construção civil

Mogi News/Arquivo

Apae de Mogi das Cruzes
promove 2ª Pizza Solidária

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
promoverá a segunda edi-
ção da Pizza Solidária, no 
dia 25 de junho, em sua 
sede, no Jardim Betânia. 
Os pedidos devem ser fei-
tos com antecedência por 
meio do telefone 9 9946-
8940 (WhatsApp - Regiane 
Cristine) e a retirada será 
na quadra da instituição, 
das 18 às 21 horas. O valor 
arrecadado será empregado 
para suprir as despesas na 
área de Recursos Humanos.

Haverá seis sabores de 
pizzas à disposição que serão 
preparadas por Cláudio Anzai 
e equipe, no espaço Apae 
Cozinha, seguindo todos os 
protocolos sanitários exigi-
dos como forma de evitar o 
contágio da Covid-19.

A organização do evento 
tem como meta comercializar 
300 pizzas. “A sugestão é 
que o interessado faça a sua 
encomenda com antecedência. 
No dia da retirada, vamos 

Evento

distribuir senhas, para que 
tudo fique bem organizado”, 
orientou Regiane Cristine, 
do departamento adminis-
trativo da Apae de Mogi das 
Cruzes, que atua no setor 
de eventos.

O responsável pelo preparo 
das pizzas é Cláudio Anzai, 
que pelo segundo ano estará 
à frente desse setor. A massa 
da pizza preparada por ele é 
de longa fermentação, com 
preparação que se inicia 
dois dias antes.

Dentre os sabores das 
pizzas, há dois que são 
especiais e criações do pró-
prio Anzai: a Halumi e a 
Telúrica. A primeira é uma 
pizza ensinada a ele por 
uma sobrinha que mora 
na Austrália. “Lá tem um 
queijo chamado Halumi, 
daí o nome da pizza. E esse 
queijo lembra bastante o 
queijo coalho”, disse Anzai. 
A outra opção é a Telúri-
ca. “É uma inspiração de 
uma pizza deliciosa que é 
vendida no Ponto 20, em 

Taiaçupeba, e que eu gosto 
muito”, sugeriu.

Dia dos Namorados

O setor de eventos da 
Apae que antes da pandemia 
da Covid-19, sempre foi 
muito bem movimentado, 
segue promovendo ações 
para angariar fundos para a 
instituição. Para o Dia dos 
Namorados a instituição vai 
vender 30 vasos de orquídeas 
no suporte de bambu.

Há, ainda, produtos que 
são vendidos sob encomenda, 
como o conjunto de xícara 
e pires, pintadas, e também 
a arte em decoupage, por 
um grupo de voluntárias 
da Apae. Já os bambus es-
tão sendo produzidos pelo 
colaborador Flávio Shigueo 
Takahashi, que é fisiotera-
peuta da instituição. “Nós 
recebemos os bambus por 
meio de doação e o Flávio 
faz o trabalho artesanal, 
como suporte para plantas. 
Sempre estamos criando algo 
novo”, ressaltou Regiane. 
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Mogi chega a 100 mil pessoas 
com 1ª dose contra a Covid-19

Marca foi atingida ontem; mulheres, brancos e idosos de 60 a 64 anos são os que mais receberam o imunizante

SAÚDE

Mogi das Cruzes alcançou 
ontem à noite a marca de 
100 mil pessoas vacinadas 
com a primeira dose contra 
o coronavírus. Com isso, o 
município é o primeiro do 
Alto Tietê a romper a barreira 
de 100 mil munícipes imu-
nizados com a primeira dose.

Até o final da tarde, a 
plataforma Vacina Já, da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, registrava a aplicação de 
99.614 primeiras doses e 
47.745 para a dose de refor-
ço. O Vacinômetro estadual 
recebe dados enviados das 
Secretarias de Saúde dos 
645 municípios do Estado e 
é atualizado em tempo real.

A campanha de imuniza-
ção teve início no final de 
janeiro, sendo a primeira 
cidade da região a aplicar 
a vacina, tendo recebido 
desde então dos governos 
federal e estadual 131.399 
unidades para a primeira 
dose e 51.032 para a segunda.

O primeiro mogiano a 

Enfermeiro Davi Chaves de Oliveira foi o primeiro a ser vacinado no município

receber a dose foi o enfermeiro 
Davi Chaves de Oliveira, 49 
anos, funcionário do Hospital 
Municipal de Braz Cubas.

Desde então, foram realiza-
das campanhas de vacinação 
junto a idosos em institui-
ções de longa permanência, 

profissionais da Saúde que 
atuam na linha de frente 
no combate à pandemia, 
profissionais da Educação, 
profissionais do transporte 
público, além de pessoas 
com comorbidades acima 
dos 30 anos.

Com o intuito de auxiliar 
na campanha de vacinação, 
a cidade chegou a organizar 
mutirões com drive-thru e 
instituiu uma plataforma 
para agendamento online 
da população. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

a utilização do agendamento 
prévio disponível na página 
da Prefeitura na internet 
(http://pmmc.com.br) tem 
como intuito organizar o 
trabalho dos agentes de saúde 
e evitar aglomerações e filas 
nos postos de vacinação.

Estatísticas

As mulheres representam a 
maioria do público mogiano 
que recebeu a vacina, com 
51,6% do total. Na proporção 
racial, os que se declaram 
brancos são maioria com 
39,48% das doses, sendo 
seguidos pelos que se de-
claram pardos (12,73%), 
asiáticos (5,52%) e negros 
(4,89%). Do público que não 
expressou nenhuma etnia 
foram 37,36% das pessoas.

Para a primeira dose, a faixa 
etária que mais contou com 
adesões está entre os 60 e 64 
anos, com 19.241 pessoas 
imunizadas. A segunda faixa 
etária mais imunizada é de 
65 a 69 anos, com 15.654 
mogianos. No entanto, a 
faixa com maior adesão na 

primeira dose não é a que 
mais recebeu a segunda dose, 
a de reforço, recomendada 
pelos infectologistas para a 
consolidação da proteção 
contra a Covid-19.

Dos quase 20 mil mogianos 
que receberam a primeira 
dose, apenas 2.287 procu-
raram os postos de Saúde 
para receber a segunda dose 
de 60 a 64 anos. Já a faixa 
de 70 a 74 anos, que teve 
11.111 pessoas que receberam 
a primeira dose, foi a que 
teve maior taxa de retorno, 
com 10.320 para a segunda.

Entre os públicos-alvo, 
estão em ordem decrescente 
para a primeira dose: idosos 
(61.886), pessoas com co-
morbidades (16.720), traba-
lhadores da Saúde (16.676), 
trabalhadores da Educação 
(4.410) e trabalhadores do 
Transporte Público (190). 
Na segunda dose, os idosos 
são maioria com 33.015, 
seguidos de trabalhadores 
da Saúde com 11.674 e 
profissionais da Educação, 
com 2.896.

André Diniz
Eder Veiga/PMMC

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes deu início nesta se-
mana à retomada das aulas 
presenciais na rede municipal 
de ensino, com o retorno 
das Escolas Municipais de 
Educação Infantil (Emeis). 
A Secretaria de Educação  
também confirmou para 
a próxima segunda-feira a 
retomada nas Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental 
(Emefs).

O retorno gradativo segue 
a Fase 1 do plano municipal 
estabelecido pela Brigada da 
Educação de Mogi, composta 
por integrantes da Secretaria 
de Educação e de outras 
Pastas municipais. A volta 
das aulas nas Emeis chegou a 
ser cogitada para o dia 31 de 
maio, mas a Brigada decidiu 
três dias antes pelo adiamento 
na rede municipal e, desde 
segunda-feira passada, as 
aulas foram retomadas nas 
creches subvencionadas pela 
municipalidade.

No total, são 30 unidades 
escolares entre creches e 
escolas municipais em todos 

Prefeitura retoma aulas presenciais em creches
Educação 

Brigada da Pandemia dentro 
das escolas, informou em 
nota à reportagem.

Como medida para garan-
tir a integridade física dos 
profissionais, a Prefeitura de 
Mogi informou que antecipou 
a imunização de todos os 

segurança adotadas pela 
Pasta, está a disponibilização 
de materiais de proteção e 
higiene para os profissionais, 
como faceshields, máscaras e 
álcool em gel; a distribuição 
de kits de proteção individual 
aos alunos e a criação da 

os distritos da cidade, onde 
a municipalidade informa 
que os locais seguem os pro-
tocolos sanitários definidos 
pela Brigada da Educação. 
A lista está disponível na 
página da Secretaria Munici-
pal de Educação, na página 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes na internet (http://
www.pmmc.com.br).

A administração municipal 
também confirmou que as 
48 unidades escolares de 
Ensino Fundamental e a 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação retornarão às 
atividades presenciais na 
próxima segunda-feira.

Segundo a Secretaria de 
Educação, a decisão levou 
em consideração a resolução 
dos aspectos administrativos 
apontados pelo Conselho 
Municipal de Educação, e 
que foram estabelecidos 
protocolos que deverão ser 
seguidos à risca por todas 
as instituições de ensino, 
com capacidade de 35% 
de alunos matriculados por 
turma. Entre as medidas de 

profissionais da Educação 
entre 18 e 46 anos, inicial-
mente das redes municipal 
e subvencionada.

No caso de famílias de 
alunos que podem manter 
a modalidade de Ensino a 
Distância (EAD), ou que 

ainda não sentem segurança, 
a Secretaria de Educação 
informou que manterá o 
formato híbrido de aulas, 
com atividades em sala de 
aula e pela internet.

Críticas 
A retomada das aulas na 

rede municipal de ensino 
recebeu críticas na tarde 
de ontem por parte da ve-
readora mogiana Inês Paz 
(Psol) durante o espaço do 
Pequeno Expediente da sessão 
da Câmara.

Em sua fala, ela ressaltou 
que não entende a posição 
da Secretaria Municipal de 
Educação em voltar com 
as aulas presenciais com o 
município ainda na Fase 1 
(vermelha) do Plano São Paulo, 
sendo que as aulas voltariam 
apenas na Fase 2 (laranja). 

“Falam em retorno às aulas 
presenciais sendo que ainda 
nem saímos da atual onda de 
contaminações, e já existem 
previsões de uma nova onda 
que irá se sobrepor à atual”, 
lamentou Inês. (A.D.)

Creches seguem os protocolos sanitários definidos pela Brigada da Educação

Divulgação
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Prefeitura e Câmara discutem
melhorias para ambulantes

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes ampliou junto à Câ-
mara as discussões sobre 
melhorias para o trabalho 
dos empreendedores de rua. 
Na semana passada, foi en-
tregue um ofício solicitando 
a colaboração dos vereadores 
para a indicação de locais que 
poderão receber o serviço. A 
ação faz parte de uma série 
de medidas que estão sendo 
adotadas pela administração 
desde o início do ano.

O documento foi entregue 
pelos secretários municipais 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Gabriel Bastianelli, e 
de Segurança, André Ikari, 
ao vereador Marcos Furlan 
(DEM), que deverá fazer a 
interlocução junto aos demais 
parlamentares.

Desde o início do ano, a 
Prefeitura desenvolve uma 
série de ações para moderni-
zar a legislação que regula o 
trabalho dos empreendedores 
de rua, bem como estudos 
para a abertura de novas 
vagas aos profissionais. As 

Estudo conjunto

primeiras ações foram a re-
visão do cadastro existente 
e a verificação das licenças 
ativas. Atualmente, são 225 
licenças disponibilizadas, 
mas apenas 178 estão ativas.

Na sequência, o trabalho 
conjunto das secretarias iniciou 
um estudo para a ampliação 
do número de licenças, bem 
como o mapeamento de novas 
áreas para receber o serviço. 
Além disso, um novo layout 
para os equipamentos deverá 

ser proposto, bem como 
novas ações voltadas para 
a capacitação e qualificação 
dos empreendedores.

Por outro lado, a adminis-
tração também busca evitar a 
atuação de ambulantes irregu-
lares, para evitar que tragam 
prejuízos aos comerciantes 
formais e aos empreendedores 
de rua legalizados. O trabalho 
compreende a fiscalização e 
também a discussão com a 
categoria.

Secretários entregaram documento ao vereador Furlan

Divulgação/PMMC

Vereadores pressionam Câmara
Federal contra a taxa do lixo

Mogianos aprovaram moção de apelo aos parlamentares contra o imposto de coleta e destinação de resíduos

AJUDA DE BRASÍLIA

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes aprovou na 
tarde de ontem uma moção 
de apelo aos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, em Brasília, 
pelo adiamento ou supressão 
do trecho do novo Marco 
Legal do Saneamento Básico 
que institui a obrigatoriedade 
de uma taxa para coleta e 
destinação do lixo residencial.

A nova lei federal, aprovada 
recentemente, institui novas 
regras em escala federal para 
Estados e municípios para 
a condução das políticas 
públicas de saneamento 
básico. Um dos pontos de 
polêmica é a instituição da 
taxa a ser cobrada pelos 
municípios.

Segundo o texto aprovado 
no Congresso Nacional, a 
cobrança sem a possibilidade 
de cancelamento significa 
renúncia fiscal, podendo 
representar improbidade 
administrativa aos prefeitos 

Parlamentares também aprovaram três indicações

que não a executarem. A 
previsão é de que a cobrança 
seja iniciada já na primeira 
quinzena de julho deste ano.

O presidente da Câma-
ra, vereador Otto Rezende 
(PSD), ressaltou que a moção 
acompanha um assunto de 
importância nacional, afetando 
a todos os municípios. “Esta 
parte nos surpreendeu, e es-
tamos buscando o adiamento 
do início da cobrança, ou 
mesmo o seu cancelamento. 
Hoje existe um projeto de lei 
tramitando na Câmara com 
este propósito”, afirmou.

A vereadora Inês Paz (Psol) 
lembrou a reunião na última 
quarta-feira da Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) 
para tratar do lixo residencial 
e sobre os debates acerca 
do tema com a represen-
tante da Câmara Técnica de 
Meio Ambiente do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), Solange Wuo. 

“Nossa bancada na Câmara 
Federal se colocou contra 

esta lei com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por 
considerá-la a terceirização 
do saneamento básico, que 
é uma obrigação do poder 
público”, concluiu.

Iduigues Martins (PT) 

lembrou que o município 
necessita discutir suas políticas 
públicas para destinação e 
tratamento de resíduos só-
lidos, em que são recolhidas 
300 toneladas por dia, a um 
custo de R$ 3 milhões por 

mês por parte das empresas 
concessionárias. “Há um 
consenso nesta casa sobre 
esse assunto, e temos que 
falar do destino do nosso 
lixo”, ponderou.

Concluindo os debates, o 
vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz, reforçou 
que, embora a cobrança de 
uma taxa de lixo dentro da 
crise econômica da pande-
mia seja inviável do ponto 
de vista financeiro e moral, 
é necessário levar em con-
sideração a participação da 
iniciativa privada em obras 
de saneamento básico, com 
o intuito de cobrir o déficit 
nesta área para milhões de 
brasileiros.

Indicações 
Das indicações que tiveram 

destaque ontem, três assuntos 
receberam amplo debate. A 
primeira, do vereador Idui-
gues Martins, pede a criação 
de novas ciclofaixas e cam-
panhas de conscientização 
pelo respeito aos ciclistas. A 

indicação veio em solidariedade 
ao caso de atropelamento e 
fuga que ocorreu em Mogi 
no final de semana.

A segunda indicação foi o 
pedido à Prefeitura para obras 
de manutenção na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Jardim Ivete, que estaria 
apresentando degradação 
em diversos pontos com 
mofo, goteiras, infiltrações e 
outros problemas, inclusive 
no armazenamento de remé-
dios. A indicação suscitou 
questionamentos sobre o 
estado de conservação das 
UBSs na cidade.

A última indicação, de au-
toria de Edson Santos (PSD), 
encaminhou um anteprojeto 
ao Executivo Municipal para 
a criação de normas para o 
teletrabalho para mulheres 
em gestação no município. 
A indicação atende a levan-
tamentos feitos por órgãos 
de saúde que mostram que 
mulheres grávidas possuem 
duas vezes mais chance de 
morrer por Covid-19.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Mapeamento de catadores 
passa por adaptações

A pandemia causada pelo 
coronavírus, que já dura mais 
de um ano, interrompeu 
temporariamente os serviços 
oferecidos presencialmente 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, como o cadastro de 
catadores pelo aplicativo 
Reciclando. O projeto com 
a ferramenta se iniciou no 
final de 2019 e agora passa 
por análises e adaptações.

O mapeamento dos catadores 
autônomos que trabalham na 
cidade é um dos objetivos 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, que 
estuda formas de manter esse 
cadastro atualizado – o que 
contribui para o aumento 
dos índices de reciclagem 
na cidade. A parceria entre 
a Secretaria do Verde e a Fa-
culdade Braz Cubas acontece 
desde o ano retrasado.

O aplicativo foi desen-
volvido por professores e 
estudantes das áreas de 
Análise e Desenvolvimento 

Aplicativo Reciclando

de Sistemas, com base no 
projeto dos estudantes de 
Gestão Ambiental, em parceria 
com técnicos da secretaria. 
Ele ajuda a identificar o vo-
lume de material coletado 
por catadores e sucateiros 
independentes – além de 
mapear os locais onde os 
recicláveis são recolhidos, 
bem como seu trajeto.

terá relação direta com o 
Programa Município Verde 
Azul, outra prioridade para 
a secretaria.

A Pasta também apresentará 
em breve o planejamento das 
políticas públicas a serem 
desenvolvidas nesta gestão. 
A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, trabalha 
atualmente na formação de 
um grupo de técnicos que 
já estão cuidando de todo o 
planejamento de Mogi.

O grupo é bastante es-
pecializado, com doutores 
na área ambiental e ampla 
experiência na área pública. 

“O programa estimula as 
prefeituras na elaboração 
e execução de políticas pú-
blicas de desenvolvimento 
sustentável, mas também 
define e acompanha linhas 
de atuação que devem ser 
desenvolvidas e implemen-
tadas”, explicou a ecretária. 
O trabalho ocorrerá durante 
todo o ano, incluindo reuniões 
e ações práticas de campo.

Nesta semana, a Secretaria 
do Verde desenvolve a pro-
gramação do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, que tem uma 
série de eventos e palestras 
na qual serão apresenta-
dos os projetos da Pasta. As 
ações na área de reciclagem 
estarão contempladas nesta 
programação, que também 

Secretaria do Verde 
de Mogi preparou 
programação 
especial voltada ao
meio ambiente

Thamires Marcelino
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Devolução em caso de fraude no Pix

O Banco Central vai lançar um mecanismo para facilitar a devolução de valores transferidos por meio do Pix - o 
sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - em caso de fraudes. Chamado de Mecanismo Especial de 
Devolução, a ferramenta estará disponível a partir de 16 de novembro, quando o Pix completa um ano. O Banco 
Central esclareceu que a devolução dos recursos poderá ser feita pelo prestador de serviço de pagamento 
(PSP) do usuário recebedor da transferência nos casos em que exista “fundada suspeita de fraude”.

Enquanto a capital Manaus, 
teve a primeira noite tranquila 
após dois dias seguidos de 
ataques, cidades do interior 
do Amazonas voltaram a ser 
alvos de incêndios criminosos 
na madrugada desta terça-feira, 
8. Em Caapiranga, a 134 km 
de Manaus, vândalos atearam 
fogo à delegacia interativa 
da Polícia Civil. Além do 
prédio, três viaturas - uma 
delas da Polícia Militar - e 
um carro particular foram 
incendiados. Os quatro veí-
culos estavam estacionados 
no pátio do prédio, que foi 
parcialmente atingido.

Conforme a Polícia Militar, 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, reafirmou 
ontem que o governo deve 
renovar o auxílio emer-
gencial por “dois ou três 
meses”. Segundo o ministro, 
há compreensão de que a 
pandemia deve ficar “sob 
controle” nos próximos 60 
a 90 dias, com o avanço da 
vacinação.

Ele citou a previsão de 
governadores de que a 
população adulta estará 
imunizada até o fim de 
setembro, mas deixou a 
porta aberta para mais uma 
renovação em caso de frus-
tração nessas previsões.  “Se 

Manaus tem trégua e  

bandidos atacam interior
Guedes diz que auxílio 
deve ser prorrogado

Amazonas Emergencial

os criminosos aproveitaram a 
cheia dos rios amazônicos e 
chegaram de lancha à cidade, 
de 13 mil habitantes. Após 
atear fogo aos veículos, eles 
fugiram pelo rio. As chamas 
atingiram a porta da delega-
cia, obrigando os policiais a 
fazer a retirada dos presos 
das celas. Durante a ação, 
um detento foi atingido pelo 
fogo e teve queimaduras de 
segundo grau em uma pena. 
Outro preso aproveitou a 
correria e fugiu - ele não 
tinha sido localizado até o 
início da tarde. O incêndio foi 
controlado, mas os veículos 
ficaram destruídos. (E.C.)

for necessário estender (o 
auxílio) para outubro, tudo 
bem. Mas agora estamos 
prorrogando por dois ou 
três meses”, disse.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado), a extensão da ajuda 
a vulneráveis é uma forma 
de manter a assistência às 
famílias em um cenário de 
risco de agravamento da 
pandemia de Covid-19 e 
também evita um “vácuo” 
até o lançamento da nova 
política social permanente 
do governo, que ainda está 
em fase de preparação. (E.C.)

‘Não há imposição do 
presidente Bolsonaro’

Marcelo Queiroga prestou novo depoimento à CPI da Covid e afirmou que 
Bolsonaro não impõe manutenção de nenhum secretário no ministério

MINISTRO DA SAÚDE

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse à CPI da 
Covid no Senado que não 
há imposição do governo 
federal ou do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) para 
a manutenção de nenhum 
secretário da Pasta. Em espe-
cial, a secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação no 
Ministério da Saúde, Mayra 
Pinheiro, defensora de trata-
mentos contra a Covid-19 sem 
eficácia comprovada.

“Já falei qual é a função da 
doutora Mayra. A questão 
de ter um representante da 
secretaria de Gestão do Tra-
balho na Conitec não quer 
dizer que a doutora Mayra 
será essa representante. No 
meu entendimento, a doutora 
Mayra tem uma posição bem 
clara e definida sobre esse 
assunto e, se fosse eu que 
estivesse ali, me declararia 
impedido de atuar”, disse 
Queiroga.

Sobre a demissão de outra 
médica, a infectologista Luana 
Araújo, favorável às medidas 
de contenção da disseminação 

da Covid-19, o ministro disse 
que a decisão de não mantê-

-la no cargo foi dele. “Quem 
faz essa decisão a respeito do 
Ministério da Saúde sou eu. A 
decisão foi minha”, afirmou 
Queiroga sobre a não efetivação 
da médica na recém-criada 
secretaria de combate à co-
vid-19. Segundo Queiroga, a 
médica não traria “a conciliação 
entre os médicos”, alguns dos 
quais defendem medidas sem 

comprovação científica que 
poderiam agravar o surto da 
doença. O ministro também 
afirmou que a ex-secretária 
não mentiu quando disse 
à CPI que sua nomeação 
não aconteceu por falta de 

“validação política”.
Durante o depoimento, 

Queiroga defendeu o presidente. 
“O presidente é preocupado 
com a questão sanitária no 
Brasil, tem apoiado as ações 

do Ministério da Saúde, sobre-
tudo em relação à campanha 
de vacinação. O presidente 
assinou no Ministério da Saúde 
um acordo de transferência 
de tecnologia da AstraZeneca 
para a Fiocruz que é um fato 
muito importante para o 
Brasil e o fortalecimento do 
complexo industrial da Saúde”, 
disse. “Nós temos avançado. É 
necessário que se reconheça 
isso”, completou Queiroga.

Ministro da Saúde Marcelo Queiroga foi novamente ouvido pelos senadores

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo
Estadão Conteúdo

Por apenas um voto de 
diferença, foi aprovado on-
tem na Comissão Especial 
da Câmara o texto base 
do projeto que autoriza 
o cultivo de maconha no 
Brasil para fins medicinais, 
veterinários, científicos e 
industriais. Com a bancada 
bolsonarista se opondo à 
proposta, a votação terminou 
empatada em 17 a 17. O 
desempate acabou sendo 
feito pelo relator do texto, 
o deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR).

Ainda estão sendo discu-
tidos os destaques dentro 
da Comissão. Quando esse 
processo for concluído, o 
texto seguirá para apreciação 
do plenário da Câmara. A 
bancada governista planeja 
pressionar politicamente 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para 

Comissão aprova texto 
para cultivo de maconha

Fins medicinais

que a proposta demore a 
ser colocada em pauta.

Durante a sessão, de-
putados alinhados com o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), como Osmar 
Terra (MDB-RS), afirmaram 
que a votação do texto 
representa mais um passo 
para a liberação do uso 
da maconha no Brasil e 
chamaram a proposta de 

“marco legal da maconha”.
Os defensores da proje-

to rebateram as críticas e 
lembraram que o projeto 
vai facilitar a produção de 
remédios de difícil acesso 
e de alto custo. “Esses ne-
gacionistas que defendem 
a cloroquina vão continuar 
com seu discurso falacioso, 
enquanto nós vamos conti-
nuar defendendo a ciência”, 
afirmou o deputado Rafael 
Motta (PSB-RN). (E.C.)

Texto seguirá para votação na Câmara dos Deputados

Divulgação 
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O Mogi Basquete anunciou a renovação com o 
armador Fúlvio Chiantia. O atleta de 1,85m é o 
segundo nome confirmado na equipe mogiana para a 
reestruturação da temporada 2021/2022. O armador 
foi um dos destaques da equipe no último ano. Pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB), teve médias de 12,4 
pontos, 8,9 assistências e 18 de eficiência por jogo. 
Quatro vezes eleito o Melhor Armador da competição, 
o jogador está no caminho de sua décima segunda 
participação no campeonato. Além disso, Fúlvio 
acumula recordes de mais de 300 jogos e mais de 
duas mil assistências no NBB.
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 ARMADOR FÚLVIO RENOVA COM O MOGI BASQUETE

O Santos está nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
Repetindo atuação segura 
da ida e sem passar sustos, 
avançou com nova vitória 
sobre o Cianorte-PR, desta 
vez por 1 a 0, com gol de 
Marcos Guilherme, na Vila 
Belmiro. Em ritmo de treino e 
sem dificuldades para chegar 
na frente, o Santos viu seu 
ataque desperdiçar chances 
incríveis na frente do goleiro. 
Nos pés de Kaio Jorge e Marcos 
Guilherme surgiram os erros 
que diante de um rival mais 
forte poderiam custar caro.

A vantagem de 3 a 0 no 
agregado deixou o time um 
pouco desconcentrado. A 
prova veio dos tantos erros de 
Gabriel Pirani. O jovem meia 
abusou do individualismo, 
falhou passes simples e acabou 
irritando o técnico Fernando 
Diniz, que o substituiu.

Nada que tirasse o sono 
do treinador. A única preo-
cupação para Diniz foi a lesão 
do capitão Alison. Em uma 
dividida com Wilson Júnior, 
o santista acabou com dores 
no joelho após queda do rival 
em sua perna direita. Passará 
por tratamento para ver se 
enfrenta o Juventude, no fim 
de semana, pelo Brasileirão.

Diniz deu uma recomendação 

Santos ganha outra
e avança às oitavas

Sem sustos

direta aos jogadores antes de 
a bola rolar. Nada de despre-
zar o Cianorte e achar que 
o confronto estava decidido 
com os 2 a 0 no Paraná. A 
ordem era atuar com seriedade 
e respeito.

Repetiu a escalação da 
vitória sobre o Ceará, no Bra-
sileirão, para entrosar a equipe. 
Mesmo com reforços recém-

-contratados, por enquanto 
não estuda modificações. O 
uruguaio Carlos Sánchez, de 
contrato renovado, é quem 
mais tem chance de assumir 
posição no meio-campo em 
breve. (E.C.)

SANTOS 1 
CIANORTE 0

SANTOS - John Victor; Pará, Luiz Felipe, 
Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison 
(Vinícius Balieiro), Jean Mota e Gabriel 
Pirani (Marcos Leonardo); Marcos 
Guilherme (Ângelo), Marinho (Madson) 
e Kaio Jorge (Ivonei). Técnico: Fernando 
Diniz.
CIANORTE - Bruno Pianissolla; Michel, 
Eduardo Doma, Maurício e Rael; Escobar 
(Sávio), Morelli (João Mafra) e Gabriel 
Calabres (Léo Porto); Erick Salles (Rafael 
Carvalheira), Buba e Wilson Júnior (Pachu). 
Técnico: João Burse.
GOL - Marcos Guilherme, aos 25 minutos 
do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Marinho (Santos), 
Michel, Eduardo Doma e Morelli (Cianorte).
ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro 
Junior (PE).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Corinthians tem dura

missão em Goiânia

Depois de perder por 2 a 0 em casa, na semana passada, equipe paulista
precisa reverter hoje o placar se quiser continuar na competição

COPA DO BRASIL

O Corinthians tem uma 
dura missão para seguir vivo 
na Copa do Brasil. Depois de 
perder o jogo de ida por 2 a 0, 
o time de Sylvinho precisará 
vencer hoje o Atlético-GO 
por pelo menos três gols 
de diferença, às 21h30, em 
Goiânia, para avançar às 
oitavas de final. Se devolver 
o placar da partida de ida, 
a classificação será definida 
nos pênaltis.

Não bastasse ter de fazer 
o ataque funcionar, o trei-
nador precisará conquistar 
a primeira vitória sobre o 
adversário que tem sido sua 
pedra no sapato. Sylvinho 
perdeu os dois primeiros no 
comando do Corinthians 
para a equipe goianiense. O 
outro tropeço foi na estreia 
do Brasileirão.

O técnico conseguiu a 
primeira vitória no último 
domingo, num sofrido 1 a 
0 sobre o América Mineiro. 
A equipe demonstrou evo-
lução defensiva em relação 
aos jogos anteriores, mas 
criou muito pouco.

O volante Gabriel, titular 

no último jogo, pediu calma 
aos companheiros para buscar 
o resultado. “Acredito que 
temos que ter equilíbrio. 
Não só se defender, mas 
também atacar, criar chances, 
dominar a partida. Vamos 
ter que defender com todos, 
atacar com inteligência. A 
estratégia ainda não está 
totalmente definida. Te-
mos que sair de São Paulo 
com a mente focada com a 
estratégia. Em poucos dias, 
a palavra equilíbrio vai ser 
usada pelo Sylvio”, disse.

A tendência é que Syl-
vinho forme o mesmo trio 
de meio-campo do duelo 

anterior, com Gabriel e Roni 
mais recuados e Cantillo 
à frente. “É uma posição 
com bastante opção. Vai 
pela estratégia de jogo, o 
momento individual de cada 
um. A comissão (técnica) 
tem um excelente feeling 
para escolher a melhor du-
pla, trio, quem vai jogar ali. 
Temos bastante jogador de 
qualidade, com condições 
de jogar e fazer o melhor. 
Espero que possamos fazer 
um grande jogo e sair clas-
sificados”, falou Gabriel.

Para o confronto decisivo, o 
treinador terá uma importante 
baixa. Expulso no jogo de 

ida, o lateral-direito Fagner 
terá de cumprir suspensão. 
Os zagueiros Bruno Méndez 
e João Victor disputam a 
posição e um deles deve 
atuar improvisado.

Outra dúvida está no 
lado esquerdo do ataque. 
Sylvinho já testou Angelo 
Araos e Mateus Vital. O 
chileno voltou a ganhar 
chances na equipe com o 
novo treinador. Nos últimos 
meses de Vagner Mancini, 
o meio-campista não vinha 
entrando nem no decorrer 
das partidas.

Sylvinho deve reforçar o ataque para buscar a virada

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Estadão Conteúdo

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

CORINTHIANS 
Cássio; 
João Victor, 
Gil, 
Raul e 
Fábio Santos; 
Gabriel, 
Roni, 
Cantillo, 
Mateus Vital (Araos) 
e Luan; 
Gustavo Mosquito. 
Técnico: 
Sylvinho.

ATLÉTICO-GO  
CORINTHIANS 

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira.
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Antônio Accioly, Goiânia.

Pelo resultado pode não 
parecer, mas o São Paulo 
levou um susto nos segundos 
iniciais. Só que reagiu rapi-
damente e garantiu ontem a 
classificação para as oitavas 
de final da Copa do Brasil 
com goleada avassaladora 
por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, 
no estádio do Morumbi. 
Pablo, três vezes, Luciano, 
duas, Gabriel Sara, Rigoni, 
Bruno Alves e Chico Bala 
(contra) marcaram os gols 
da vitória. Agora a equipe 
paulista aguarda o sorteio da 
próxima fase para conhecer 
o adversário.

Depois de perder a partida 
de ida por 3 a 2, o São Paulo 
chegou para o duelo decisivo 
com um time bastante ofen-
sivo. Crespo tirou o volante 
Igor Vinicius e mandou a 
campo o trio de ataque 
formado por Eder, Pablo e 
Luciano. Outra novidade 
foi Rigoni atuando como 

São Paulo espanta zebra com goleada
9 a 1

3 a 1 no primeiro tempo e 
completando a goleada na 
segunda etapa. O São Paulo 
poderia até ter feito mais, 
mas a soma dos placares das 
duas partidas ficou mesmo 
no 10 a 4 para a equipe do 
técnico Crespo. (E.C.)

jogador do time piauiense 
chorou na comemoração. 
Antes da partida, ele brincou 
que toda sua família ficaria 
com inveja, pois teria a 
oportunidade de conhecer 
o Morumbi.

Daí para a frente, o domínio 
foi completo do São Paulo 
e os gols foram surgindo 
naturalmente, virando para 

ala pelo lado direito.
Mas, antes de ir ao ataque, 

o árbitro nem bem tinha 
apitado o início da partida e 
o 4 de Julho roubou a bola, 
foi à frente e abriu o marca-
dor antes dos 30 segundos 
iniciais. O atacante Dudu 
Beberibe avançou e tocou 
na saída de Volpi. Torcedor 
assumido do São Paulo, o 

Pablo marcou três gols na goleada do São Paulo ontem

Rubens Chiri/São Paulo 

SÃO PAULO  9 

4 DE JULHO 1

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Alves, 
Miranda e Léo; Rigoni (Igor Gomes), 
Rodrigo Nestor (Shaylon), Gabriel Sara 
(Rojas) e Reinaldo; Luciano, Pablo e Eder 
(Igor Vinicius). Técnico: Hernán Crespo.
4 DE JULHO - Jailson; Edy (André), 
Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bala; Vitor 
Recife (Cinelton), Rômulo (Caio Cesar), 
Esquerdinha e Hiltinho; Dudu Beberibe 
(Eltinho) e Pica-Pau. Técnico: Fernando 
Tonet.
GOLS - Beberibe, a 1, Luciano, aos 16, 
Pablo, aos 21, e Sara, aos 30 minutos do 
primeiro tempo. Pablo, aos 11, Rigoni, 
aos 16, Bruno Alves, aos 20, Chico Bala 
(contra), aos 29, Pablo, aos 38, e Luciano, 
aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves, 
Miranda e Rodrigo Nestor.
ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim.
LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mili está na sala quando Duda chega e pede para conversar com ela. Ele 

explica que está gostando da Marian, mas acha que ela gosta do Mosca. 

Simão comenta com Junior que quando Carmen se aproxima de Valentina 

a governanta fi ca incomodada.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca humilha Nat e exige que ela não se aproxime mais dele. Cobra e Luiz 

comentam sobre a tristeza de Lobão. Gael e Bianca vão para a casa de 

Dalva, deixando Karina e Pedro sozinhos. Nat volta para Lobão. Dalva torce 

para que Duca e Bianca reatem o namoro. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Vitória fi ca satisfeita com o desempenho de Cecília. Iná e Laudelino dançam 

e trocam declarações de amor. Ana e Lúcio, Wilson e Moema se divertem 

no baile. Rodrigo pede para Manuela voltar por causa de Júlia. Eva fi ca 

contrariada por Ana defender Manuela. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Rafael diz a Junior que não consegue pedir Renatinha em noivado. Helena 

deixa Téo impressionado ao dizer que quer Luna/Fiona a seu lado durante a 

cirurgia do fi lho. Úrsula descobre que Luna não se formou na universidade 

que consta em seu currículo.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta sugere que José Alfredo ajude a família de Cristina. Xana comenta 
com Juliane e Naná que se preocupa com o comportamento de Fernando. 
Ismael pede para voltar a morar com Lorraine. João Lucas se declara para 
Maria Ísis. Maria Ísis e João Lucas se beijam. 

RECORD, 21H

Gênesis
Leora enfrenta sua mãe, Mila. Alom as surpreende. Abraão é surpreendido 

com as palavras de Isaque. Abraão convida Quetura para morar com ele. Na 

missão dada por Abraão, Eliézer encontra Rebeca.ivulgado?

Vivemos correndo 
atrás de mais e mais. 
Somos gananciosos 
muitas vezes 
sem o sabermos. 
Ambicionamos chegar 
ao céu e nem paramos 
para desfrutar do 
que há na terra. Sim, 
muitas vezes já temos 
o suficiente para 
sermos felizes. O que 
precisamos é apenas 
de aproveitar tudo o 
que a vida nós dá.

É nas coisas simples 
do nosso dia a dia que 

MOMENTO
especial

O que precisamos para ser feliz

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, felicida-

des...

Feliz aniversário!

O importante não é vencer todos os 
dias, mas lutar sempre.”

 cultura@jornaldat.com.br

podemos encontrar o 
verdadeiro sentido da 
nossa existência. Na 
busca pela felicidade, 
o que conta é sentir 
que estamos de corpo 
e alma em tudo o que 
fazemos.
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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

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


