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Ocupação de leitos UTI
no Pezzuti chega a 100%

Dois dias atrás, a taxa estava em 95%; no Luzia de Pinho Melo, 70% dos leitos têm pacientes

JUNHO AMBIENTAL

Especialista Masuji Kayasima dá palestra sobre orquídeas no Parque Municipal 

Chiquinho Veríssimo celebrando o mês do meio ambiente. Cidades, página 4

Em dois dias, o Hospital Dou-
tor Arnaldo Pezzuti, no distrito 
de Jundiapeba, teve a ocupação 
dos leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) por pacientes em 
tratamento da Covid-19 agravada, 
atingindo ontem 100% da capaci-
dade de internações nos 30 leitos. 
Na última terça-feira, o índice es-
tava em 95% na unidade, segun-
do informações da Secretaria de 
Estado da Saúde. Nos demais 30 
leitos de Enfermaria, a taxa de ocu-
pação chegou a 62% também no 
início da noite passada. Em ou-
tra unidade, no Hospital Luzia de 
Pinho Melo, no Mogilar, havia 46 
leitos de Enfermaria, com 91% de 
ocupação, e 33 de UTI, com 70%.  
Cidades, página 5

O governador João Doria (PSDB) 
afirmou ontem que vai antecipar 
em 15 dias a vacinação de todas 
as pessoas acima de 18 anos e 
sem comorbidade no Estado. Na 
semana passada, ele havia pro-
metido imunizar a população ge-
ral até 31 de outubro, mas agora 
pretende aplicar ao menos a pri-
meira dose em todo o público-

-alvo até o dia 18 do mesmo mês. 
Brasil, página 8

Contra a Covid

ESTADO 
ANTECIPA A 
VACINAÇÃO

Pacientes com surdez

2.215 vagas

Câmara pede 
entrega rápida 
de aparelhos

Empregos 
crescem no 1º 
quadrimestre

Cidades, página 3

Cidades, página 4

COPA AMÉRICA

Tite convoca os 
jogadores para 
o torneio. p9

Hospital Doutor Arnaldo Pezzuti Cavalcanti recebeu 30 leitos para suprir a demanda do Alto Tietê

Osvaldo Birke/Arquivo
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Tecnologia

Startups apresentam soluções 
para a administração pública

Encontros dos grupos foram realizados na semana 
passada, na sede do Polo Digital. Cidades, página 5
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AGUARDANDO DORIA
A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e deputados envolvidos na cau-
sa contra o projeto da Agência de 
Transportes do Estado de São Pau-
lo (Artesp) de instalar um pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) se-
guem aguardando posicionamento 
do governador João Doria (PSDB) 
sobre o pedido de reunião para tra-
tar do assunto. Com o objetivo de 
buscar apoio do governo estadual, 
a reunião foi solicitada há duas se-
manas - sem resposta até agora.

JÁ A ARTESP...
Enquanto isso, após a Vara da Fa-
zenda Pública de Mogi das Cruzes 
ter suspendido o edital de licitação 
que permite a instalação de uma 
praça de cobrança de veículos na 
Mogi-Dutra, a Artesp elabora do-
cumento para a Justiça que ten-
tará justificar a decisão do projeto 
do pedágio. Mogi venceu uma ba-
talha, mas a guerra ainda está lon-
ge de terminar.

REELEITO NA ALESP
O deputado Estevam Galvão (DEM)
foi reeleito corregedor da Assem-
bleia Legislativa por unanimidade 

de votos. Pelo período de mais dois 
anos, o parlamentar será respon-
sável  pela manutenção da ordem 
e segurança no Legislativo paulis-
ta, além de manter o decoro e fa-
zer sindicâncias sobre eventuais 
denúncias de ilícitos no âmbito da 
Assembleia envolvendo os depu-
tados estaduais. “Agradeço o voto 
de confiança de cada um dos par-
lamentares. É o reconhecimento 
do trabalho que já vínhamos rea-
lizando. Recebo essa recondução 
com muita alegria e gratidão”, dis-
se Estevam.  

RESPONSABILIDADES
Entre as principais atribuições está 
a de analisar e apurar eventuais 
abusos promovidos por deputados 
estaduais e mau uso da máqui-
na pública. Para tanto, ele contará 
com o apoio do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, responsá-
vel pela análise e julgamento da 
sindicância apurada. “O correge-
dor também tem assento e direito 
a voto no Conselho de Ética. Apu-
ramos a denúncia e participamos 
do processo de julgamento do caso 
no âmbito da Assembleia Legisla-
tiva”, explicou Estevam.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O menor dos problemas

E
m meio a uma iminente terceira 
onda da pandemia da Covid-19, o 
Brasil vai sediar a Copa América de 
Futebol a partir deste domingo. A 

discussão vai além dos possíveis riscos de 
aumento de casos de coronavírus, uma vez 
que as partidas serão realizadas com os por-
tões fechados. Há uma boa parcela de críti-
cos e população em geral acreditando que 
a competição não deveria ocorrer em lugar 
algum, muito menos no Brasil, um dos paí-
ses com os maiores números de casos e de 
mortes pela doença no mundo.

O risco sanitário causa um natural anti-
clímax para a disputa do torneio entre paí-
ses da América do Sul, o que fez Argentina 
e Colômbia negarem sediar o campeonato, 
diferente do Brasil de Bolsonaro, que resol-
veu abraçar o evento esportivo. 

Havia uma expectativa de que, na terça-
-feira passada, os jogadores da seleção bra-
sileira e o técnico Tite fizessem um histórico 
pronunciamento, no qual negariam entrar 
em campo para a disputa da Copa América. 
Não aconteceu. Se o perfil contestador nun-
ca foi encontrado facilmente entre jogadores 

do futebol brasileiro, ingenuidade esperar al-
gum posicionamento político desses atletas 
“euro-brasukas” da nova geração, que sequer 
têm grande afinidade com o país de origem. 
Não obrigado, o técnico Tite também nunca 
mostrou nenhum posicionamento político, 
muito embora a trocar carícias com cartolas 
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 
signifique algo, mesmo que subliminarmente.

Em partes, esse cenário esdrúxulo explica 
um pouco do por quê demandas dos muni-
cípios deixam de ser atendidas ou, quando 
são, quase nunca ficam prontas conforme o 
prazo determinado. Se existe falta de com-
promisso e incoerência por parte do gover-
no federal em relação à pandemia no Brasil, 
é lógico que, quando essa cadeia chega às 
esferas mais baixas, como os municípios, 
os desmandos e insensatez estão presentes. 

Na prática, a realização da quase irrele-
vante Copa América é o menor dos proble-
mas, mas a atitude de aprova-la a ser dispu-
tada em solo brasileiro, reforça a que nível 
de importância a pandemia da Covid-19 é 
tratada e ajuda a entender a natural e conse-
quente falta de interesse político em relação 
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Infelizmente estamos pró-
ximos de meio milhão de ví-
timas da Covid e, ao invés da 
busca incansável por mais 
vacinas assistimos, o gover-
no federal está preocupado 
em acolher a Copa América. 
Recusada por duas nações 
por motivos óbvios, no Bra-
sil encontrou guarida. 

Todos sabem que futebol é 
sinônimo de muito dinheiro, 
razão pela qual os campeona-
tos internos não param, mas 
daí a receber uma competição 
internacional, sem qualquer 
planejamento ou preparação, 
parece demais. Mas não é, não 
no Brasil e não para o nosso 
presidente, que pretende até 
palpitar na CBF. Todo brasilei-
ro é técnico de seleção, mas 
daí a se preocupar com a se-
leção em meio a maior crise 
sanitária dos últimos tempos 

Copa

ARTIGO
Cedric Darwin

revela apenas a absoluta falta 
de prioridade e importância. 

Ninguém, exceto aqueles 
que vivem do negócio futebol, 
está preocupados com a Copa 
América ou qualquer outro 
evento. A preocupação hoje 
é com a imunização, com a 
chance de sobreviver. Claro 
que qualquer brasileiro gosta 
de futebol, não é essa a ques-
tão, todos gostam da seleção 
brasileira, o problema é o 
momento de luto, de tristeza 
e de instabilidade. Estamos 
preocupados com o preço 
de combustíveis, do gás de 
cozinha, de alimentos, coisas 
que impactam nossas vidas 
todos os dias. 

O futebol é importante, mas 
não o mais importante agora, 
nem nunca, exceto para quem 
vive desse esporte e do mun-
do de negócios que gira em 
torno dos eventos que não é 
pouco dinheiro. Chegamos 
a judicializar a Copa Améri-

ca, o STF, que já tem tanta 
coisa para julgar vai ter que 
se pronunciar sobre a Copa. 
Isso não é problema do judi-
ciário isso é problema de Go-
verno, aliás, nem de governo, 
de bom senso. E é isso que 
falta ao governo, bom senso.

Futebol e política caminham 
juntos, o uso político do fu-
tebol é claro e o presidente 
pretende capitalizar com a 
Copa América, assim como 
Lula fez com as Olimpíadas 
e a Copa do Mundo. Parece 
que a humilhação pela go-
leada histórica de 7 x 1 para 
Alemanha não surtiu mui-
to efeito. Não aprendemos 
muito desde então. Segue o 
jogo e a luta pela vida, pelas 
vacinas e pelo novo normal, 
bola para frente, mesmo com 
o luto e a crise de meio mi-
lhão de famílias brasileiras. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Câmara questiona serviço 
funerário durante sessão

Um caso envolvendo o 
extravio dos corpos de duas 
vítimas do coronavírus (Co-
vid-19) ocorrido na última 
semana, em Mogi das Cruzes, 
gerou um amplo debate 
ontem entre membros da 
Câmara de Vereadores. Os 
parlamentares levantaram 
questionamentos sobre os 
serviços prestados à população.

O caso envolveu duas ví-
timas, um homem de Mogi e 
uma mulher de Suzano, que 
teriam sido trocados pela 
empresa responsável pelos 
serviços funerários em ação 
no município. As famílias 
envolvidas entraram em 
contato com as autoridades, 
pedindo a correção imediata.

A primeira parlamentar a 
tratar do caso foi Inês Paz 
(PSOL). A vereadora criticou 
o trabalho realizado, em espe-
cial da realização do contrato 
emergencial na modalidade 
de carta-convite em que a 
empresa foi designada para 
atuar no município, citando 
uma decisão judicial que 

Troca de corpos

cancelou o processo rea-
lizado pela administração 
municipal.

O vereador José Luiz 
Furtado (PSDB) atribuiu o 
caso como “grave” e exigiu 
que a Prefeitura realize uma 
apuração interna para defi-
nir as responsabilidades no 
caso, como uma prestação 
de contas à população. “As 
empresas que atuam no mu-
nicípio devem fazê-las com 
responsabilidade e, acima 
de tudo, com o preço justo”, 
afirmou.

O parlamentar José Fran-
cimário Vieira de Macedo 
(PL), o Farofa, defendeu a 
realização de um processo 

licitatório adequado para 
o serviço funerário, e que 
a escolha de uma empre-
sa por carta-convite não é 
compatível com a natureza 
do serviço prestado, e lem-
brou de outras apurações 
realizadas pelo Ministério 
Público na cidade, como a 
envolvendo o ex-secretário 
de Saúde, Henrique Nau-
fel, no caso do fura-fila das 
vacinas. “Sempre torcemos 
para que a administração 
dê certo. O presidente da 
comissão responsável pelas 
licitações na cidade deve ser 
competente”, exigiu.

O vereador Pedro Ko-
mura (PSDB), por sua vez, 
lembrou que em 2020 uma 
Comissão Especial de Verea-
dores (CEV) acompanhou 
o processo de licitação no 
município, e lembrou que 
as regras anteriormente eram 
de mais de 30 anos, e que 
não atendiam à demanda 
do município, que chega a 
até 600 sepultamentos por 
mês. (A.D.)

MatériaVivis. Ihicaeque et 
fachuius, confest

Vereadores pedem rapidez na 
entrega de aparelhos de surdez

Solicitação dos parlamentares de Mogi foi feita ao governo do Estado; segundo eles, fila de espera já tem 8 anos

MOÇÃO DE APELO

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na tarde de ontem uma mo-
ção de apelo ao governo do 
Estado para que as pessoas 
com surdez, atendidas pela 
rede pública de saúde, rece-
bam os aparelhos auditivos 
em uma lista de espera de 
mais de oito anos.

A moção 92/2021, de 
autoria do vereador Mauro 
Yokoyama (PL), o Mauro do 
Salão, pede que o Palácio 
dos Bandeirantes venha 
a atender os mais de 150 
mogianos que aguardam o 
recebimento do aparelho 
auditivo. Segundo o parla-
mentar, são encaminhados 
anualmente apenas um apa-
relho por paciente atendido, 
enquanto que a demanda 
segue em crescimento.

O líder do governo na 
Câmara, vereador Marcos 
Furlan (DEM), reiterou que 
é fundamental zerar a lista 
de espera no município por 

respeito às pessoas com 
deficiência auditiva, além 
de melhorar a qualidade 
de vida desta parcela da 
população.

O presidente da Câmara, 
vereador Otto Rezende (PSD), 
afirmou que é fundamental 
que o poder público venha 
a dispor para a população 
uma estrutura de otorrino-
laringologia adequada, com 
equipamentos que realizam 
os exames audiométricos que 
irão adequar e personalizar 
os aparelhos aos pacientes.

Na mesma sessão, o ve-
reador Eduardo Ota (Pode) 
apresentou uma indicação 
ao poder Executivo pedindo 
a escalação de servidores 
públicos habilitados na Lin-
guagem Brasileira de Sinais 
(Libras) para equipamentos 
públicos do município. O 
intuito é promover a acessi-
bilidade destas pessoas aos 
serviços públicos. “Recebi 
em meu gabinete o relato 
de um morador que não 
conseguiu ser atendido na 

Prefeitura pois ninguém o 
compreendia”, explicou.

IPTU Verde

A Câmara encaminhou às 
comissões um projeto de Lei 
que institui o “IPTU Verde”, 

que estabeleceria descontos 
na cobrança do Imposto 
Predial e Territoral Urbano 
(IPTU) para as residências 
construídas com técnicas 

ecologicamente sustentáveis.
Os autores do projeto de 

Lei, Inês Paz (PSOL) e Milton 
Lins da Silva (PSD), o Bi Gê-
meos, reiteraram a urgência 

da implantação de novas 
políticas públicas voltadas 
ao fomento da sustentabi-
lidade mediante o cenário 
de mudanças climáticas em 
escala global e as ações de 
governos e empresas em 
reduzir o impacto ambiental 
da ocupação humana.

A Câmara de Vereadores 
apresentou e aprovou uma 
indicação ao Executivo mu-
nicipal para a criação do selo 
voltado para estabelecimentos 
do setor de festas que atendem 
às determinações sanitárias 
do governo estadual, por 
meio do Plano São Paulo. A 
iniciativa, chamada de “Selo 
Evento Seguro”, foi apoiada 
pelos vereadores Eduardo 
Ota, Marcos Furlan, Mil-
ton Bigêmeos e Maria Luíza 
Fernandes (SD), a Malu Fer-
nandes, visando reaquecer e 
legitimizar o trabalho do setor 
de festas e eventos, um dos 
mais afetados na pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

André Diniz

De acordo com os parlamentares, 150 mogianos aguardam pelo aparelho auditivo

Mogi News/Arquivo

O caso envolveu 
duas vítimas, um 
homem de Mogi 
e uma mulher de 
Suzano, que teriam 
sido trocados

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

Unidos por um
inverno mais

solidário!

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

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

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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As Oficinas Culturais ofe-
recidas pelo governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Poiesis Organização 
Social de Cultura, estão com 
inscrições abertas e podem 
ser feitas por artistas, produ-
tores, gestores, estudantes 
e demais atuantes na área 
cultural de Mogi das Cruzes. 
As inscrições são válidas para 
o bloco 2 das atividades 
de junho, que integram o 
Programa de Formação para 
o Interior, Litoral e Região 
Metropolitana de São Paulo, 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa.

Por conta da pandemia, 
todas as atividades da pro-
gramação são realizadas de 
forma online, por meio da 
plataforma Zoom, em respeito 
às medidas de distancia-
mento social. As inscrições 
também devem ser feitas 

Inscrições estão abertas para as Oficinas Culturais
Atividades gratuitas

pessoas negras na arte e na 
cultura e também criação e 
composição em rap.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site da Pre-
feitura ou então pelo telefone 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que é o 

projetos culturais, fotoescul-
tura, fotografia e literatura, 
iniciação no mercado de 
trabalho para atores, psi-
canálise e escrita criativa 
em tempos de pandemia, 
ilustração e composições 
digitais, representação de 

de forma online, a partir 
de links disponibilizados 
pelo governo do Estado. Ao 
todo, são mais de 500 vagas 
disponíveis, para atividades 
sobre diversos temas.

Hoje, por exemplo, será 
realizada a oficina A Diver-
sidade Linguística Brasileira, 
das 18 às 21 horas, com 
coordenação de Cecília Fa-
rias e Bruno Guide, com 50 
vagas disponíveis.

A programação é variada e 
vai até o final deste mês. Em 
algumas, será aberta apenas 
uma turma, enquanto, em 
outras, haverá mais turmas 
e mais vagas à disposição. 
O preenchimento das vagas 
e definição de turmas se 
dará mediante ordem de 
inscrição.

Entre os temas abordados, 
estão a diversidade linguística 
brasileira, a elaboração de 

4798-6900.
Sobre as Oficinas Culturais
O programa Oficinas 

Culturais, uma iniciativa 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
governo do Estado de São 
Paulo é gerenciado pela Poie-
sis – Organização Social de 
Cultura. O programa dialoga 
com o interior por meio 
de dois festivais (Festival 
Literário – FLI – e Festival 
de Música Instrumental – 
Mia), Jornadas de Gestão 
Cultural, Ciclos de Estudos 
sobre Cultura Tradicional e 
Contemporaneidade, Progra-
ma de Qualificação em Artes 
que dá orientação artística 
a grupos, companhias ou 
coletivos no interior, litoral 
e Região Metropolitana de 
São Paulo, e o Programa de 
Formação no Interior que 
oferece atividades formativas.

Além disso, na capital, 
o programa Oficinas Cul-
turais realiza atividades de 
formação e difusão em três 
espaços: Oficina Cultural 
Oswald de Andrade (Bom 
Retiro), Oficina Cultural 
Alfredo Volpi (Itaquera) 
e Oficina Cultural Juan 
Serrano (Taipas).

O programa é gerenciado 
pela Poiesis Organização 
Social de Cultura, que de-
senvolve e gere programas e 
projetos, pesquisas e espaços 
culturais, museológicos e 
educacionais voltados para 
a formação complementar 
de estudantes e do público 
em geral. A instituição tra-
balha com o propósito de 
propiciar espaços de acesso 
democrático ao conhecimen-
to, de estímulo à criação e 
artística e intelectual e de 
difusão da língua e literatura.

Literatura está entre os principais temas do evento

Divulgação

O Parque Municipal Chiqui-
nho Veríssimo recebeu ontem, 
como parte da programação 
do Junho Ambiental, a pa-
lestra Orquídeas – Florada 
de Inverno, ministrada pelo 
especialista Masuji Kayasima. 
O evento contou com a pre-
sença de um bom público, 
que se inscreveu de forma 
antecipada e respeitou todos 
os protocolos de segurança 
sanitária. Kayasima é uma 
referência na área e propor-
cionou informações sobre o 
cultivo da espécie, além de 
tirar dúvidas dos participantes.

Hoje, a programação do 
Junho Ambiental terá ou-
tros eventos importantes. 
Um deles é a assinatura do 
Termo de Cooperação com 
a Fundação Florestal (gestão 
da APA/Várzea do Tietê, APA/
Serra do Itapeti, Reserva 
Ecológica do Itapeti). O outro 
é 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.

Ainda hoje 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. Serão 
seguidos os protocolos de 
segurança sanitária, como 
uso obrigatório de máscaras 
e distanciamento social.

Meio Ambiente

Geração de empregos tem
alta no 1º quadrimestre

Dados do Caged para o período mostram a abertura de 2.215 postos de trabalho no município

DESENVOLVIMENTO

Mogi das Cruzes fechou 
o primeiro quadrimestre de 
2021 com um saldo de 2.215 
empregos criados, de acordo 
com os dados do Cadastro 
Nacional de Empregados e 
Desempregados (Caged). Os 
números são positivos, apesar 
dos reflexos da crise causada 
pela pandemia, e colocam o 
município como destaque na 
geração de empregos.

Se comparados com o 
mesmo período do ano pas-
sado, os números são ainda 
mais positivos. No primeiro 
quadrimestre de 2020, a ci-
dade fechou o levantamento 
com saldo negativo de 3.279 
empregos, resultado muito 
influenciado pelos meses 
de março e abril, quando 
começou a pandemia.

Os dados de abril apontam 
3.734 contratações e 3.064 
demissões, um saldo de 
670 vagas. Com o resulta-
do, o chamado estoque de 
empregos – que é o total de 
vagas na cidade – superou o 
patamar dos 100 mil postos, 
fechando o mês com 100.010 
empregos. Os números foram 
puxados pela indústria e pelos 
serviços. No acumulado dos 
primeiros quatro meses do 
ano, são 16.011 admissões 
e 13.796 demissões.

A Prefeitura de Mogi vem 

adotando uma série de medi-
das para incentivar a geração 
de vagas e a manutenção 
de empregos no município. 
O trabalho inclui ações de 
apoio aos empreendedores, 
atendimento de demandas dos 
setores econômicos, ofereci-
mento de vagas e capacitação 
dos trabalhadores.

No início do ano, foi apre-
sentado o Plano de Cooperação 
Empreendedores Mogianos, 
com uma série de ações vol-
tadas para buscar um melhor 
ambiente econômico para a 
cidade. Para aliviar a situação 

da crise econômica e das 
medidas de restrição para 
enfrentamento da pandemia, 
a Prefeitura prorrogou o 
vencimento de parcelas do 
IPTU e do ISS.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico também 
estreitou o relacionamento 
com empresas e entidades 
representativas dos diversos 
segmentos da cidade como 
comércio e indústria. A Pasta 
também fez articulações com 
os conselhos municipais para 
incentivar a empregabilidade 
de pessoas com deficiência, 

idosos e grupos vulneráveis. 
Este trabalho também ren-
deu a vinda a Mogi de duas 
empresas, o Grupo Renova 
e a JAL Metalúrgica.

Em parceria com a inicia-
tiva privada, também vêm 
sendo disponibilizados cursos 
de capacitação profissional. 
Foram oferecidas formações 
em Marketing Digital e em 
Tecnologia da Informação. Esta 
última oferece bolsa-auxílio 
mensal de R$ 500,00, com 
duração de três meses, além 
da possibilidade de contrata-
ção ao final da qualificação.

Mogi Conecta
Para reunir todos os serviços 

voltados ao desenvolvimento 
econômico e empregabilidade, 
a Prefeitura lançou, no mês 
passado, a plataforma Mogi 
Conecta. Ela une o acesso a 
serviços da Sala do Empreen-
dedor, do programa Mogi 
Conecta Emprego, do Banco 
do Povo, do Polo Digital e da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação. Além do site, a 
iniciativa também conta com 
os espaços decentralizados 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
para atender a população.

No caso da empregabilidade, 
o Mogi Conecta Emprego 
oferece opções para pessoas 
que procuram uma recoloca-
ção no mercado de trabalho, 
querem mudar de carreira, ou 
simplesmente buscar novos 
desafios. O programa oferece 
ainda a possibilidade de obter 
uma orientação profissional 
que auxilie no processo de 
decisão. Os mogianos tam-
bém têm acesso a ações de 
qualificação, ofertadas por 
intermédio dos serviços já 
existentes na Prefeitura e das 
parcerias com instituições e 
iniciativa privada.

O acesso pode ser feito 
pela página mogiconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br.

Plataforma Mogi Conecta Emprego facilita a criação de vagas de trabalho na cidade

Divulgação/PMMC

Programação traz
palestra sobre 
orquídeas e
doação de mudas
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Startups do Polo Digital
trazem soluções de tecnologia

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes realizou 
na semana passada um en-
contro entre os integrantes 
do Comitê de Tecnologia da 
Informação e Inteligência de 
Dados (CTIID), da Prefeitura, 
e as startups participantes 
do Programa de Incubação 
do Polo Digital. A intenção 
é que os representantes da 
administração municipal 
possam conhecer soluções 
que estão sendo desenvol-
vidas, focadas em resolver 
problemas da cidade.

O CTIID é uma iniciativa 
inédita na gestão municipal. 
O grupo é formado por re-
presentantes de diversas 
secretarias e tem função de 
fazer avaliações mais amplas, 
técnicas e criteriosas sobre 
as soluções tecnológicas que 
a gestão pública demanda.

A edição deste ano do 
Programa de Incubação é 
voltada para startups que 
tragam soluções para desa-
fios da gestão de políticas 

Programa de Incubação

públicas em diferentes pastas, 
trabalhando os conceitos 
voltados à GovTechs e Ci-
dades Inteligentes.

“A aproximação entre as 
startups e a administração 
municipal é importante tanto 
para a Prefeitura, que co-
nhece com mais detalhes 
as soluções que estão sendo 
desenvolvidas, quanto para 
os desenvolvedores, que 
passam a ter mais infor-
mações sobre necessidades 
que possam ser supridas. 
Este cenário permite que a 
Prefeitura possa participar 
mais ativamente do apoio aos 
empreendedores”, destacou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Ele lembrou ainda que 
a atuação das startups e o 
encontro com o CTIID têm 
três pilares importantes da 
administração municipal: o 
governo digital, a inovação no 
serviço público e a utilização 
de tecnologia para dar mais 
eficiência e agilidade para o 

atendimento à população. 
Os secretários de Gestão, 
Flávia Goulart, e de Finanças, 
Ricardo Abílio, também par-
ticiparam do encontro, além 
dos responsáveis pela área 
de tecnologia da Prefeitura, 
Shauy Youssef e Lexandro 
Andrade Galvão de Melo e 
representantes do Gabinete.

As startups que participam 
do programa deste ano são 
A Tenda com Jogos, Brasil 
Clin, Agylog, Conecta Pulse, 
Educaton, Muteki, Psiquedu, 
Wisethings e Tec Academy.

O Programa de Incuba-
ção foi iniciado em março, 
com uma palestra online de 
Guilherme Dominguez, um 
dos fundadores do BraziLab. 
Devido às restrições trazidas 
pela pandemia, algumas 
atividades foram realizadas 
de forma remota, como men-
torias e o diagnóstico dos 
negócios. Com a evolução 
das medidas restritivas, os 
participantes passaram a atuar 
no Polo Digital, respeitando 
as normas de segurança 

Arnaldo Pezzuti chega a 100%
de ocupação dos leitos de UTI

Na última terça-feira a taxa estava em 95%, mas atingiu a totalidade ontem; na região, condições são idênticas

SITUAÇÃO DELICADA

Em dois dias, o Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzuti, no 
distrito de Jundiapeba, regrediu 
em relação à ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) por pacientes 
em tratamento da Covid-19, 
atingindo ontem 100% da 
capacidade de internações 
nos 30 leitos. Na última 
terça-feira, o índice estava 
em 95% na unidade, segundo 
informações da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Nos demais 30 leitos de 
Enfermaria, a taxa de ocupação 
chegou a 62% também no 
início da noite passada. Em 
outra unidade, no Hospital 
Luzia de Pinho Melo havia 
46 leitos de Enfermaria com 
91% de ocupação e 33 de 
UTI, com 70%.

Juntos, o Hospital Muni-
cipal, Santa Casa, Hospital 
Luzia de Pinho Melo, Ipi-
ranga, Biocor, Mogi Mater 
e Hospital Santana, somam 
240 leitos de Enfermaria e 

164 de UTI, cuja ocupação 
ontem era de  66,3% e 72%, 
respectivamente.

Alto Tietê

Ainda na noite passada, 
dois hospitais estaduais da 
região atingiram a capacidade 

total de pacientes internados 
em tratamento da Covid-19 
nos leitos de UTI.

No Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos Doutor 
Osiris Florindo Coelho, os 26 
leitos de Emergência estavam 
preenchidos e, nos 23 leitos 

de UTI do Hospital Santa 
Marcelina, de Itaquaquecetuba, 
a situação era a mesma.

Segundo os dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
os 26 leitos de Enfermaria 
do Hospital Regional de 
Ferraz operavam com 42% 

de ocupação. Já no Santa 
Marcelina, de Itaquá, as 23 
camas de Enfermaria estavam 
totalmente preenchidas.

Em todas as unidades mu-
nicipais que estão tratando 
pacientes com o vírus, em 
Itaquá, 76% dos 55 leitos de 

Enfermaria estão ocupados e 
outros 9% dos 51 do Suporte 
Ventilatório Pulmonar (SPV), 
como define a Prefeitura da 
cidade, também.

Além disso, até a última 
segunda-feira as taxas de 
ocupação de leitos de UTI e 
de Enfermaria para tratamento 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) em toda o mu-
nicípio era de 15% (3 de 20 
vagas) e 14,03% (8 de 57 
vagas), respectivamente. Estes 
foram os números divulga-
dos ontem pela Prefeitura, 
quando questionada.

De responsabilidade somente 
estadual, o Hospital Auxiliar 
de Suzano, que possui 20 
leitos de Enfermaria, encerrou 
a tarde de ontem com 33% 
de ocupação. Por fim, no 
Hospital Municipal Guido 
Guida, de Poá, nenhum dos 
dois leitos de Emergência 
estavam ocupados ontem. 
Enquanto isto, 13% das 
22 unidades de Enfermaria 
estavam preenchidas por 
pacientes com a Covid-19.

Thamires Marcelino

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Jundiapeba, teve 30 leitos ativados para ampliar o atendimento de Covid-19

Divulgação

Profissionais protestam 
contra retorno das aulas

Um grupo de profissionais 
da rede municipal de Edu-
cação de Mogi das Cruzes 
realizou um ato na tarde de 
ontem em frente à Prefeitura  
em protesto à retomada das 
aulas presenciais na municipal.

O ato foi organizado em grupos 
de discussão de professores, 
após a morte de Ana Paula 
Santos, diretora do Centro de 
Educação Infantil Municipal 
(Ceim) Lourdes Guerra de 
Campos, da agente escolar 
Eliana de Oliveira Berthão, 
da Escola Municipal Profº. 
Sérgio Hugo Pinheiro e do 
auxiliar de desenvolvimento 
da educação (ADE) Alexandre 
Araújo da Silva, que atuava 
na Escola Municipal Rural 
Bairro São João.

O protesto contou com mais 
de cem funcionários. As mortes, 
relacionadas ao coronavírus 
(Covid-19) ocorreram em 
menos de uma semana.

Recentemente, a Prefeitura 
deu início ao retorno das 

Educação

aulas nas creches municipais 
e creches subvencionadas, 
com previsão de retorno para 
mais 30 escolas a partir de 
segunda-feira.

O Executivo municipal 
lamentou as mortes, reiterando 
que os servidores públicos que 
pertencem aos grupos de risco 
permanecem na modalidade 
de teletrabalho, e que as uni-
dades em que os profissionais 
estavam alocados não estavam 
programadas para o retorno na 
Fase 1 de retomada das aulas.

A vereadora Inês Paz (Psol), 

que é da Comissão Permanente 
de Educação da Câmara de 
Mogi, criticou. “Nossa soli-
dariedade às famílias destes 
profissionais que morreram, 
e reafirmamos que o retorno 
às aulas deve ser feito com 
responsabilidade”, concluiu.

O vereador Iduigues Martins 
(PT) também se pronunciou 
a favor dos professores. “O 
retorno às aulas e um risco 
aos profissionais, e às famí-
lias das crianças que podem 
transmitir o vírus e furar as 
bolhas sanitárias”, explicou.

André Diniz

Inês Paz se mostrou solidária aos educadores

Emanuel Aquilera
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30 mortes ocorrem em 24hs
Durante as últimas 24 horas, 

seis municípios registraram 
30 mortes causadas pelo 
coronavírus (Covid-19). Os 
óbitos ocorreram em Arujá, que 
confirmou três falecimentos; 
Biritiba Mirim, que informou 
duas mortes; Itaquaquecetuba, 
que revelou dez óbitos; Mogi 
das Cruzes, que teve oito 

Coronavírus

vítimas fatais; Santa Isabel, 
que confirmou um caso e 
Suzano, que destacou seis 
falecimentos.

Com esses dados atualizados 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), a 
região chegou ontem à marca 
de 4.287 vítimas fatais da 

Covid-19. Em todo o Estado 
de São Paulo são 3.382.448 
casos de coronavírus durante 
toda a pandemia e 115.960 
óbitos. Nas últimas 24 horas 
foram 4.192 novos casos e 651 
óbitos. A taxa de ocupação 
dos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) no 
Estado é de 82,1%.

Terceira fase da vacinação 
contra gripe tem início

A terceira fase da Campa-
nha de Vacinação contra a 
Influenza começou ontem 
e segue até o dia 9 de julho. 
Em Mogi das Cruzes, 56.411 
pessoas já foram imunizadas 
até ontem, o que corresponde 
a 36% do público-alvo. 

Na terceira etapa, o público 
contemplado com a vacina 
é composto por integran-
tes das Forças Armadas, de 
segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais ou 
com deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo 
rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do 
sistema carcerário; população 
carcerária, e adolescentes em 
medidas socioeducativas.

É importante levar o com-
provante de vacina contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
conferência. Também deve-se 
levar a carteira de vacinação 
(se tiver), cartão SUS ou SIS 
e documento com foto no 
ato da vacina.

Mogi

A Secretaria Municipal de 
Saúde abriu ontem, às 16 
horas, agendamento online de 
primeira dose contra a Covid-19 
para pessoas com 18 anos ou 
mais com comorbidades ou 
deficiências graves sem BPC, 
portadores de síndrome de 
Down, renais crônicos em 
hemodiálise e transplanta-
dos. A vacina disponível é 
a Astrazeneca/Fiocruz e as 
datas e horários podem ser 
selecionados no site http://

www.cliquevacina.com.br
Outros agendamentos on-

line continuam disponíveis 
para primeira dose contra 
a Covid-19. A partir das 14 
horas, serão liberadas vagas 
para gestantes e puérperas 
(mulheres até 45 dias após 
o parto) a partir de 18 anos 
sem comorbidades e profis-
sionais da Educação a partir 
dos 45 anos. O morador que 
tiver dúvida pode entrar em 
contato pelo telefone 160.

Mais de 56 mil pessoas foram vacinadas contra gripe

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.287
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.277

Alto Tietê ultrapassa 100 mil 
contaminações pela Covid-19

Região atingiu essa marca ontem; os dados levam em conta os mortos, recuperados e os que têm o vírus ativo

PANDEMIA

Mais de 100 mil pessoas 
nas dez cidades do Alto Tietê 
já se contaminaram com 
o coronavírus (Covid-19) 
desde o início da pandemia, 
em março do ano passado. A 
barreira das 100 mil infecções 
foi quebrada ontem, quando 
a região chegou aos 100.778 
moradores diagnosticados 
com a doença, de acordo 
com os números divulgados 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Os 
números levam em conta 
aqueles que já se recuperam, 
os que ainda estão com a 
doença e também os que 
não resistiram às investidas 
da doença. 

Os dados, que também 
são compartilhados diaria-
mente, apontam ainda que 
os moradores de Mogi das 
Cruzes são os que mais se 
contaminaram com a doença. 
Até o início da noite anterior, 
a cidade somava 30.555 

No total, a região chegou aos 100.778 pessoas que foram contaminadas pela Covid

diagnósticos positivos que 
ocorreram neste um ano e 
dois meses de pandemia.

Somente nas cinco cidades 
mais populosas da região, ou 
seja, em Mogi, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Ferraz de Vascon-
celos e Poá, 81.926 pessoas 
contraíram a Covid-19. O 
número corresponde a 82% 

do total de casos confirmados 
no Alto Tietê. Ou seja, a maior 
área de contaminação tem 
sido no G5 regional, como 
ocorre desde o início da 
pandemia, já que estas são 
também as cidades com os 
maiores populações.

Sendo também o maior 
município entre os cinco, 

Mogi é a cidade em que 
existem mais mortes pela 
doença, chegando ontem 
a 1.277. Inclusive, há dois 
dias a cidade alcançou 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 

ultrapassar à marca de 100 
mil moradores imunizados 
com a primeira dose.

Além disso, juntas, as dez 
cidades da região chegaram 
à marca de mais de 320 
mil pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina 
contra a doença viral. Logo 
em seguida de Mogi, no 
ranking de óbitos pela Co-
vid-19, está Itaquá, com 820, 
ultrapassando a quantidade 

em Suzano (771), Ferraz 
(378) e Poá (322).

Além dos 4.287 moradores 
da região que foram a óbito 
pela doença em todo o Alto 
Tietê desde março do ano 
passado e de outros 100.778 
receberam diagnósticos posi-
tivos para o vírus, 78.995 se 
recuperaram da doença. Outras 
211.504 pessoas realizaram 
os testes para a Covid-19 e os 
resultados foram negativos.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Cidades ultrapassam 100 mil 
diagnósticos positivos 

Município  Confirmados Recuperados Óbitos

Mogi   30.555  27.011  1.277 

Suzano  19.128  15.689  771 

Itaquá  14.530   11.648  820 

Ferraz  10.313   5.192  378 

Poá       7.400  2.864  322

Arujá           7.270  6.856  269 

Guararema     3.172  2.925  8 6 

Santa Isabel  5.077  4.082  219 

Biritiba Mirim 2.158  1.657  9 6 

Salesópolis 1.175  1.071  4 9

Total   100.778  78.995  4.287

Fonte: Condemat e prefeituras
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EUA comprarão 500 milhões de doses da Pfizer para doar a outros países

Os Estados Unidos vão comprar 500 milhões de doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 para serem 
compartilhadas por meio da aliança global Covax para doação a 92 países de baixa renda e à União Africana no 
próximo ano. A informação é da imprensa americana, que afirmou que o presidente Joe Biden deve fazer esse 
anúncio hoje, em um discurso antes do início da cúpula do G-7. Segundo jornais americanos, 200 milhões de 
doses serão compartilhadas este ano, com o restante a ser doado no primeiro semestre de 2022. (E.C.)

O ex-secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Elcio 
Franco, disse ontem durante 
depoimento na CPI da Covid 
que a atuação do Ministério 
da Saúde para implementar 
medidas de restrição foi limi-
tada por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Ao 
contrário do que defendeu 
Franco, decisão de abril do 
último ano da Suprema Corte 
reconheceu por unanimidade 
a competência concorrente 
da União, Distrito Federal, 
Estados e municípios na 
definição de medidas de 
combate à Covid-19.

O conteúdo da decisão 

Para Elcio Franco, STF 
limitou ações da Saúde

CPI da Covid

tem sido distorcido tam-
bém pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 
Repetidas vezes o presidente 
afirmou que o entendimento 
da Corte previne o governo 
federal de agir para conter a 
disseminação da doença, o 
que não encontra respaldo 
na Corte.

As medidas de restrição, 
às quais Franco disse que o 
ministério estaria impedido 
de aplicar após a decisão do 
STF, são outro ponto atacado 
com frequência pelo presi-
dente que critica a “turma do 
‘fique em casa e a economia 
a gente vê depois’”. (E.C.)

SP antecipa vacinação para
todos acima dos 18 em 15 dias

Data-limite que estava prevista para 31 de outubro foi abreviada para o dia 18 do mesmo mês

COVID-19

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afir-
mou ontem que vai antecipar 
em 15 dias a vacinação de 
todas as pessoas acima de 18 
anos e sem comorbidade no 
Estado. Na semana passada, o 
governador havia prometido 
imunizar a população geral 
até 31 de outubro, mas agora 
pretende aplicar ao menos 
a primeira dose em todo o 
público-alvo até 18 de ou-
tubro. Segundo o governo, 
os grupos de profissionais 
da Educação e gestantes e 
puérperas sem comorbidades 
também foram antecipados.

O Estado decidiu, ainda, 
prorrogar a fase de transição do 
Plano São Paulo, mantendo as 
atuais medidas e horários de 
funcionamento do comércio 
até 30 de junho. “Devido ao 
aumento dos índices da pan-
demia, sobretudo em algumas 
áreas localizadas do Estado, 
o centro de contingência 
recomendou prorrogar por 
mais duas semanas”, disse 
Doria. “É uma medida de 
cautela, para proteger a vida 
das pessoas”, completou.

O governo de São Paulo 

antecipou a vacinação dos 
profissionais da Educação 
no Estado. Até amanhã, os 
trabalhadores da Educação 
básica acima de 18 anos es-
tarão aptos a receber a vacina 
contra a Covid-19. Dessa 
forma, 100% da categoria 
poderá se vacinar. Antes, a 
imunização do grupo estava 
prevista para ser concluída 
até 31 de julho.

Ontem foram vacinados 

os profissionais de 45 e 46 
anos, grupo que soma 80 mil 
pessoas. A vacina já estava 
disponível a outros 400 mil 
profissionais da Educação 
de São Paulo acima de 47 
anos desde o dia 10 de abril. 
A vacinação abrange, além 
dos professores, todos os 
funcionários das escolas, 
como profissionais da limpe-
za, merendeiras, porteiros e 
trabalhadores administrativos.

Apesar de ter sido o primeiro 
Estado brasileiro a iniciar a 
vacinação dos profissionais 
da Educação Básica, em 10 
de junho, São Paulo será 
um dos últimos a concluir a 
imunização da categoria. Um 
levantamento feito pelo Estadão 
mostra que em 19 capitais 
a vacina contra a Covid-19 
já está disponível a todos os 
profissionais da Educação 
Básica, independentemente 

Anúncio foi feito pelo governador João Doria durante coletiva de imprensa

Governo do Estado/Divulgação

Estadão Conteúdo

inclui
mundo

da idade de cada um.
Doria e o Centro de Con-

tingência para a Covid dis-
cutiram ontem se as escolas 
deixarão de receber apenas 
35% dos alunos, como ocorre 
atualmente. Uma das justi-
ficativas para a ampliação 
seria a de que há escolas 
de diversos tamanhos e o 
limite de 35% seria muito 
baixo. Alguns prédios têm 
capacidade para cumprir 
os protocolos estabelecidos 
mesmo recebendo mais alu-
nos. A flexibilização seria 
um pedido de movimentos 
pela volta às aulas, como o 
Escolas Abertas. Contudo, 
o governo não anunciou 
mudanças até agora.

Confira o cronograma

- Trabalhadores da educação 
básica, de 45 a 46 anos: 9 de 
junho (80 mil pessoas);
- Gestantes e puérperas sem 
comorbidades acima de 18 
anos: 10 de junho (400 mil);
- Pessoas com deficiência 
permanente, de 18 a 59 anos: 
10 de junho (1 milhão);
- Trabalhadores da educação 
básica, de 18 a 44 anos: 11 de 
junho (360 mil pessoas);
- Adultos sem comorbidades, 
de 55 a 59 anos: 16 de junho 
(1,2 milhão).

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) restabeleceu 
as condenações impostas 
aos policiais envolvidos no 
massacre do Carandiru, em 
que 111 presos foram mortos 
após uma rebelião em 1992. 
Os agentes foram sentenciados 
a penas de até 600 anos.

A decisão foi tomada na 
semana passada pelo mi-
nistro Joel Ilan Paciornik. 
Ele analisou um recurso do 
Ministério Público contra o 
parecer do Tribunal de Justiça 
do Estado que anulou os 
julgamentos dos policiais em 
júri popular, sob o argumento 
de que a denúncia contra os 
agentes não individualizou 
as condutas e, por isso, os 
jurados não poderiam ter 
votado pelas condenações.

O ministro concluiu que 
tanto defesa quanto acusação 
reuniram provas para corrobo-
rar suas teses e que, portanto, 
os jurados não votaram em 
contradição com o conjunto 
probatório dos autos.

“O voto não aponta prova 
cabal a respeito do aconte-
cido, tendo sido elaborado 
no sentido do cotejo entre 
as provas, com uso de livre 
convencimento motivado, 
para valorar aquelas que 
amparavam a tese defensiva, 
em detrimento daquelas que 
escoravam a tese acusatória”, 
diz trecho da decisão. (E.C.)

STJ restabelece 
condenações
de policiais
por massacre

Carandiru

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) afastou do cargo 
por 60 dias o servidor que 
produziu um documento 
sobre mortes na pandemia 
do coronavírus. O pedido 
foi feito pelo corregedor do 
tribunal, ministro Bruno 
Dantas, que também sugere 
proibir o auditor Alexandre 
Figueiredo Costa Silva Mar-
ques de entrar no prédio 
do órgão e a abertura de 
um inquérito policial para 
investigar sua conduta. Os 
pedidos foram aceitos pela 
ministra Ana Arraes.

O levantamento não oficial 
feito por Marques aponta 

“supernotificação” de mortes 
por Covid-19 no país. O rela-
tório foi inserido no sistema 
do TCU sem que constasse 
de qualquer processo do 
órgão. Esse documento foi 
citado na segunda-feira pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) para comprovar sua 
tese de que cerca de metade 
dos óbitos registrados como 
Covid-19 não seriam causa-
dos pela doença. O tribunal 
o desmentiu no mesmo dia.

O corregedor afirma que o 
afastamento de Marques do 
cargo é necessário para que 
o auditor não influencie nas 
apurações sobre o caso. (E.C.)

TCU afasta responsável 
por ‘relatório paralelo’

60 dias
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Os convocados
Goleiros

Alisson (Liverpool),

Ederson (Manchester City) e 

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Emerson (Barcelona),

Danilo (Juventus),

Alex Sandro (Juventus) e

Renan Lodi (Atlético Madri)

Zagueiros

Militão (Real Madrid), 

Felipe (Atlético de Madri), 

Marquinhos (PSG) e

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid), 

Douglas Luiz (Aston Villa),

Everton Ribeiro (Flamengo),

Fabinho (Liverpool),

Fred (Manchester United) e

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Everton Cebolinha (Benfica),

Firmino (Liverpool),

Gabigol (Flamengo),

Gabriel Jesus (Manch. City),

Neymar (PSG),

Richarlison (Everton) e

Vinicius Junior (Real Madrid).

Técnico Tite anuncia lista dos 
jogadores para a Copa América

Única mudança em relação ao elenco que jogou as Eliminatórias é na zaga, Thiago Silva no lugar de Rodrigo Caio

SELEÇÃO BRASILEIRA

O treinador Tite revelou 
ontem a relação com os 
nomes dos 24 jogadores 
que defenderão a seleção 
brasileira na disputa da Copa 
América, com início previsto 
para o próximo domingo, 
em solo nacional.

O técnico manteve o mes-
mo grupo que disputou as 
duas últimas partidas pelas 
Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo do 
Catar, com vitórias sobre 
Equador e Paraguai. A única 
alteração é a ausência do 
zagueiro Rodrigo Caio, que 
foi chamado nos dois jogos 
para substituir Thiago Silva, 
do Chelsea. Recuperado de 
lesão, o experiente zagueiro 
será uma das principais op-
ções do treinador na Copa 
América.

Apesar da boa fase, com 
a liderança absoluta nas 
Eliminatórias, a seleção 
tem enfrentado tempos de 
intenso desgaste. Rogério 
Caboclo, presidente da CBF, 

Treinador Tite optou por manter o grupo que disputou as duas últimas partidas

está afastado da entidade 
por conta de denúncias de 
assédio sexual e moral vin-
dos de uma funcionária O 
mandatário se diz inocente, 
mas a imagem está bastante 
arranhada, com inquéritos 
abertos no Ministério Público 

do Trabalho.
A decisão polêmica tomada 

por parte do Brasil em sediar 
a Copa América também tem 
sido motivo de discussões ao 
redor do mundo. Isso porque 
a pandemia de Covid-19 
ainda está matando milhares 

de pessoas diariamente no 
mundo todo, e no país não 
é diferente. Por conta disso, 
a Fifa investiga a CBF por 
possível influência política 
que possa acontecer na enti-
dade que organiza o futebol 
brasileiro. O presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido), por 
exemplo, é totalmente a favor 
da realização do evento de 
seleções.

O caso tomou impacto tão 
grande que, mesmo atual 
campeão da Copa América, 
o Brasil passou por questões 
internas. O senador Renan 
Calheiros (MDB), relator da 
CPI da Covid, escreveu uma 
carta aberta na qual pede aos 
atletas que não participem 
do torneio. Protesto dos 
jogadores e até a saída do 
técnico Tite também estiveram 
em pauta nos últimos dias. 
No entanto, tanto os atletas 
como o técnico continuam 
onde estão e participarão 
da competição.

Os jogadores se apresen-
tam na sexta-feira, em São 
Paulo. O Brasil estreia na 
Copa América no domingo, 
contra a Venezuela, no es-
tádio Mané Garrincha, em 
Brasília. Além da seleção de 
Tite e do primeiro adversário, 
também estão no Grupo B 
a Colômbia, o Equador e 
o Peru.

Estadão Conteúdo
Divulgação/CBF

Após espantar a zebra na 
Copa do Brasil, Hernán Crespo 
quer ver o São Paulo manter 
a confiança alta, no embalo 
do título do Paulistão, para 
repetir no Brasileirão as boas 
atuações do Estadual. Por 
isso, o treinador argentino se 
inspira na história vitoriosa 
do clube para estimular seus 
jogadores.

“É no presente que esta-
mos escrevendo uma nova 
história. Acabou o Paulistão, 
agora iniciou outra história 
com um time que quer ser 
protagonista, que quer ser 
competitivo, que seguramente 
não promete ganhar títulos, 
mas, sim, ser competitivo, 
muito competitivo”, projetou 
o treinador.

“O time vai dar tudo para 
chegar e alcançar o mais alto. 
Vamos fazer o melhor possí-
vel. Alcança? Não sei, mas 
vamos tentar. Sabemos que 
temos um time em constante 
evolução, desenvolvimento. 
A derrota na ida foi a situação 
ideal para lembrar e mostrar 

nossa personalidade. Lembrar 
que tudo isso nos fez ganhar 
o Paulistão”, completou.

Crespo fez as declarações 
após novo susto na Copa 
do Brasil. Se na ida o São 
Paulo perdeu por 3 a 2 para 
o modesto 4 de Julho, do 
Piauí, na noite de terça o 
time saiu perdendo antes de 
buscar uma virada arrasadora, 
com goleada de 9 a 1 sobre 
o rival que disputa a Série D 
do Campeonato Brasileiro.

O tropeço na ida trouxe de 
volta ao torcedor o fantasma 
das eliminações precoces 
diante de times menores, algo 
recorrente nos últimos anos 
em diferentes competições. O 
técnico revela como afastou 
esse risco de zebra.

“Simplesmente pensando 
no presente. Eu falo sempre 
que a história do São Paulo 
é muito rica, e ela não é 
mérito desse elenco, assim 
como os momentos difíceis. 
Estamos escrevendo uma 
nova história”, reforçou o 
argentino. (E.C.)

Crespo vê São Paulo 
ganhando confiança

Depois da goleada

O jogador do Palmeiras vai 
ter pesadelo com o goleiro 
Diogo Silva. Ele segurou o 
time alviverde nos 90 minutos 
e, nas cobranças de pênal-
ti, fez três grandes defesas 
além de marcar um gol. A 
atuação histórica garantiu 
ao CRB a vitória por 1 a 0 
no tempo regulamentar e a 
classificação nos pênaltis (4 
a 3) para as oitavas da Copa 
do Brasil, ontem, em pleno 
Allianz Parque.

Ao time do técnico Abel 
Ferreira não adiantou nada ter 
finalizado mais de 30 vezes 
no jogo e ter tido média de 
70% de posse de bola. “Tenho 
muitos parentes palmeiren-
ses. Daqui a pouco estou 
no grupo aí, me aguarde”, 
brincou o herói Diogo Silva 
ao final da partida.

Uma justificativa para 
tamanha dificuldade em 
vencer foi que o Palmeiras 
teve uma dezena de desfal-
ques. Mas tem dias que a bola 
teima em não entrar de um 
lado e balança as redes em 
uma única oportunidade do 
outro. O CRB surpreendeu 

Palmeiras é eliminado pelo CRB
Copa do Brasil

saiu nos pés de Diego Torres 
e salvou.
O CRB continuava fechado em 
seu campo e mal conseguia 
sair de sua defesa. Com a área 
dos visitantes congestionada, 
Gustavo Scarpa começou a 
arriscar de longe. Foram 
pelo menos cinco chutes 
que levaram perigo à meta 
adversária. Mas nada de 
a bola balançar as redes. 
Precisou dos pênaltis para 
a vaga suada finalmente ser 
garantida. (E.C.)

com Rony, que recebeu lan-
çamento e desviou do goleiro. 
O experiente zagueiro Gum 
salvou na linha e evitou o 
empate.

A história se repetiu no 
segundo tempo. O time al-
viverde pressionava de todas 
as maneiras. Logo no minuto 
inicial, Luiz Adriano, na pequena 
área, livre, parou em Diego 
Silva. Sem a preocupação com 
o setor defensivo, o Palmeiras 
quase foi surpreendido no 
contra-ataque. Weverton 

o Palmeiras logo no início. 
Após chutão do goleiro Diogo 
Silva, houve desvio e a bola 
sobrou para Diego Torres. 
Ele avançou e tocou para 
Ewandro, que bateu na saída 
de Weverton para abrir o 
placar no Allianz Parque.

O Palmeiras foi para cima 
e pressionou o adversário. 
Criou 16 oportunidades de 
gol e teve 70% da posse de 
bola somente no primeiro 
tempo. A chance mais clara 
nos 45 minutos iniciais foi 

Desta vez, Gustavo Scarpa não fez um bom jogo

Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 0 (3) 
CRB             1 (4)

GOL: Ewandro, aos 5 do 1º Tempo.
PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos 
Rocha), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe 
Melo (Zé Rafael), Raphael Veiga (Lucas 
Lima) e Gustavo Scarpa; Rony (Breno 
Lopes), Luiz Adriano e Wesley (Willian). 
Técnico: Abel Ferreira.
CRB: Jiogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan 
e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), 
Jean Patrick (Carlos Jatobá) e Diego 
Torres; Erik (Calyson), Ewandro (Dudu) e 
Hyuri. Técnico: Alan Aal.
ÁRBITRO: Antonio Dib Moraes de Sousa 
(PI)
CARTÕES AMARELOS: Gum, Ewandro, 
Frazan e Luan.
LOCAL: Allianz Parque
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SBT, 21H00

Chiquititas
Helena, a vizinha da casa sete, chega ao Orfanato para a entrevista. As 

crianças fi cam apavoradas. Eduarda bagunça toda a casa para colocar a 

culpa em Tobias. No Café Boutique, Armando vai visitar Érika. Clarita o atende. 

Marian vai atrás de Pata e fala que o presente era para ela. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra devolve o relógio quebrado para Jade e deixa a Ribalta. Gael alerta 

seus alunos para fi carem longe de todos os integrantes da Khan. René conta 

para Dandara e João que está dormindo na Ribalta. Karina decide conversar 

com Cobra, e Duca vai atrás da menina. .

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela expulsa Eva de sua casa. Mariano convida Vitória para uma reunião 

em sua casa. Laudelino é levado para a cirurgia. Júlia sai com Ana e Lúcio 

para um piquenique. Matias se surpreende ao ver Cris se divertir em um 

Centro de Tradições Gaúchas. 

Salve-se quem puder
Úrsula comprova que Luna/Fiona usa documentos falsos Renatinha ouve 

quando Rafael diz para Alexia/Josimara que ama Kyra. Helena confronta 

Luna/Fiona. Dominique vai ao restaurante onde Mário trabalha. Alejandro 

descobre que Luna mora na casa de Ermelinda e avisa para Gabi.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Clara vai com Maria Marta e Amanda fazer a última prova de seu vestido 

de noiva. José Alfredo avisa a Maria Ísis que irá visitá-la à noite. José Alfredo 

vai ao camelódromo. Cora mostra o resultado do exame de DNA para Téo. 

José Alfredo convida Cristina para almoçar. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão recebe Eliézer. Leora é perdoada por Alom. Uriala tenta seduzir Isaque. 

Abraão se surpreende com a presença da moça no quarto do fi lho. Rebeca 

se despede de seus pais.

Os guerreiros 
mostram sua força na 
forma como resistem 
às adversidades da 
vida. É normal cair 
e nem sempre eles 
vencem, mas sua 
determinação é tão 
grande que quando 
isso acontece não se 
deixam ficar no chão 
e logo se levantam 
para continuarem a 
batalha.

Cultive esse espírito 
todos os dias. Ser um 
guerreiro de verdade 

MOMENTO
especial

Seja um guerreiro

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ADRIANA FERREIRA CRUZ, CARMELIO 
JOSÉ SILVA E RUBENS MOREIRA MARIALVA

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

Grandes batalhas só são dadas a 
grandes guerreiros.”

 cultura@jornaldat.com.br

não envolve ter força 
física, mas sim um 
coração determinado. 
Escolha não desistir 
perante qualquer 
obstáculo que surgir 
e sinta dessa forma o 
sabor da vitória.
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A coluna se enfeita com mais flashes onde vários casais conhecidos são lembra-
dos. Este momento onde em junho comemora-se o mês dos namorados e no 
próximo sábado o dia oficial , nos remete a entrar nessa “Vibe” . Nada melhor 
que podermos ser instrumentos de lembranças para nossos leitores e aqui nesta 
editoria fomentar o amor . Com isso e por isso , deixo nosso carinho a todos 
namorados do Alto Tietê . Brindem a data com quem ama , afinal a vida é um 
sopro e o tempo passa rápido demais . Brindem e faça valer este sentimento 
que de forma única torna duas pessoas em uma. Viva o Amor !!!!

Casais 
Tempo de 

Andrelina e Gilberto Abi Chedid

Nereida e Gilberto Lozano

Joana e Fonçatti Augusto e Eunice Camargo

Nádia e João Montes

Silvio e Antônia Cavalcanti

o
s
n
y

Dalmo e Alba Tavares

Quinta-Feira 

Carol Crous, Sandra Gomes, Waldir 

Braghiroli, Fabi Rocha, Vanessa 

Teixeira  e Carla Reis 

Sexta-feira 

Douglas Correa, Meire Flaque, Juliana 

Alves, Lia Mesquita de Andrade  

ANIVERSARIANTES

DO DIA


