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Mortes e casos de Covid-19 têm  
alta no 1º quadrimestre do ano

Números levantados pela reportagem foram comparados com os do último quadrimestre do ano passado

CÂNCER BUCAL

 Mais de mil atendimentos foram realizados em Ferraz. Cidades, página 4

Um levantamento do Grupo Mo-
giNews junto às prefeituras do Alto 
Tietê mostrou o impacto da chama-
da “segunda onda” de contaminação 
do coronavírus (Covid-19). Em al-
gumas cidades, alguns indicadores 
como o número de mortos, de in-
fectados e de internações chegou a 
subir mais de quatro vezes. O levan-
tamento levou em conta os núme-
ros entre o primeiro quadrimestre 
de 2021 (entre janeiro e abril) e o 
último quadrimestre de 2020 (en-
tre setembro e dezembro). O inter-
valo de tempo é o mesmo utilizado 
pelas secretarias de Saúde em suas 
audiências para prestação de contas.  
Cidades, página 5

Vacinação

Arujá 
divulga novo 
cronograma
Cidades, página 4

BRASILEIRÃO

Timão vai 
em busca 
da 1ª vitória 
no torneio 
nacional. p12

SSP

Secretário de Segurança vai  
a Itaquá para discutir crimes
General João Camilo esteve ontem no município para 
conversar com a Câmara e a Prefeitura. Cidades, página 4
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A Secretaria de Saúde planeja para 
amanhã a imunização contra a Co-
vid-19 para sete grupos prioritários 
em Suzano. A chamada “Virada da 
Vacina”, que terá 35 horas de atua-
ção na Arena Suzano, deve atender 
aos moradores com comorbidades, 
as pessoas com deficiência perma-
nente grave, as grávidas e puérpe-
ras maiores de idade, os idosos e as 
pessoas com 50 anos ou mais, além 
dos profissionais da Educação e do 
Transporte. Suzano, página 3

A partir de amanhã

‘VIRADA DA VACINA’ DEVE APLICAR 12 MIL DOSES EM SUZANO

BRASIL

Conta de luz 
pode subir, diz 
Aneel p8

Iniciativa, que promete 35 horas sem interrupções, ocorrerá de forma exclusiva na Arena Suzano

 WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema auxiliou, na última 
quinta-feira a Polícia Militar na recuperação de um veículo furtado, na prisão 
de um suspeito e na apreensão de uma arma. Na oportunidade, as câmeras de 
monitoramento identificaram o veículo produto de furto transitando pela cidade 
e os agentes de monitoramento acionaram a PM. Próximo à praça 9 de Julho, o 
condutor foi abordado e constatou-se que, de fato, o carro havia sido furtado em 
Jacareí, em fevereiro deste ano. Segundo a versão do suspeito, ele comprou o 
carro pelo valor de R$ 5 mil.
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CSI DE GUARAREMA AUXILIA PM

 �Parceria ecológica

A Suzano e o iFood anunciam uma par-
ceria para reduzir o uso de itens plás-
ticos nas entregas de alimentos. As 
empresas desenvolverão diversas so-
luções de incentivo para o uso de ma-
teriais mais amigáveis ao meio ambien-
te, como embalagens biodegradáveis, 
tornando o delivery mais sustentável.

 �Atividade fundamental I

Os vereadores de Ferraz de Vasconce-
los aprovaram em segunda discussão 
o projeto de lei que torna as atividades 
religiosas como serviços essenciais na 
cidade. A  apreciação da matéria de au-
toria do vereador Eliel de Souza (PL), 
o Eliel Fox, ocorreu na sessão de an-
teontem. O texto vai à sanção do poder 
Executivo nos próximos dias.

 �Atividade fundamental II

Vale lembrar que em nenhum momen-
to as celebrações e cultos foram proi-
bidas durante a pandemia de coronaví-
rus, as restrições ocorreram de forma 
física, para evitar aglomerações e dimi-
nuir o contágio. Um fiel, indenpende-
te da religião, pode se sentir assistido 

pelas suas denominações religiosas, 
mesmo de forma online.

 �Visita do consul

O Cônsul Geral de Israel em São Paulo, 
Alon Lavi, visitou na manhã de ontem 
a Câmara de Suzano. Ele foi recepcio-
nado pelo presidente do Legislativo, 
Leandro Alves de Faria (PL). O Cônsul 
Geral é responsável pelas relações bi-
laterais entre Israel e os Estados de 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul nos âmbitos políti-
co, econômico, acadêmico e cultural. 
A visita teve o intuito de avaliar futu-
ras parcerias para o desenvolvimento 
da cidade e marcou um momento his-
tórico do município. 

 �Ciclo de formação

A Prefeitura de Arujá, por meio da Se-
cretaria de Educação, promoverá, a 
partir de 22 de junho, um Ciclo de For-
mação do Ensino Híbrido, voltado aos 
profissionais da rede, de maneira re-
mota.Serão diversos encontros com re-
presentantes da gestão escolar de cada 
unidade do município que, ao término 
da formação, multiplicarão as técnicas 
para os profissionais.

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

EDITORIAL
Quem poderá nos defender?

A 
disputa para o governo de São 
Paulo promete ser acirrada no 
ano que vem. Nomes como o ex-
-governador Marcio França (PSB); 

o lendário Geraldo Alckmin (PSDB) – que 
tenta se reerguer depois da surra levada 
nas urnas, quando se candidatou à Pre-
sidência –; Guilherme Boulos (PSL), que 
sofre pressão para deixar a candidatura; 
o atual vice-governador, Rodrigo Garcia 
(DEM); além de Fernando Haddad (PT); 
Paulo Skaf (MDB) e Arthur do Val (Patrio-
ta) prometem disputar a tapas os votos da 
população paulistana.

A posição dos candidatos em relação às 
ações tomadas durante a pandemia promete 
ser um dos fatores decisivos. O que pensam 
em relação às atuais decisões do governo fe-
deral e estadual? Como pretendem elaborar 
a retomada econômica, após os efeitos que 
a pandemia causou nos trabalhadores? E a 
necessária reestruturação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para o tratamento pós-
-Covid? A pandemia vai acabar, mas suas 
consequências ficarão.

Os municípios possuem problemas crô-

nicos que dependem de auxílio do Estado. 
Celeridade para o desassoreamento dos rios 
e córregos que cortam o Alto Tietê é uma 
necessidade urgente para minimizar os de-
correntes problemas de enchentes, princi-
palmente em cidades impermeáveis, como 
Poá. Outro ponto: como pretendem con-
duzir a questão do pedágio que a Agência 
de Transporte de São Paulo pretende im-
plantar na rodovia Mogi-Dutra? Pelo atual 
governador, Doria, a cidade, por enquanto, 
não conta com apoio aberto à causa. Há se-
manas, prefeitos da região que compõem o 
Consórcio de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) tentam uma 
audiência com Doria, sem sucesso até agora. 

Moradia, invasões de terra, melhorias no 
transporte público, Segurança e Educação 
são outros pontos importantes que devem 
ser analisados. Salvador da Pátria não há, 
por isso, é fundamental um estudo antes de 
votar. Qual candidato promete atender me-
lhor as demandas da região? O que é possível 
e o que é utópico? A escolha criteriosa de 
um candidato é sempre fundamental. Em 
momento de recessão, errar pode ser fatal.

A educação torna um povo 
fácil de ser liderado, mas di-
fícil de ser dirigido; fácil de 
ser governado, mas impos-
sível de ser escravizado. Por 
isso não é sinal de boa saúde 
estar bem adaptado a uma 
sociedade doente, como a 
nossa, já que o que se faz 
sem obrigação é o que defi-
ne o que se é!

Os que buscam a centro-
-direita ainda não entende-
ram que o modelo de mode-
ração do Brasil é dominado 
pelo politicamente correto e 
pelo marxismo. Sendo assim, 
qualquer direita será extrema, 
qualquer cristianismo será fa-
nático e qualquer convicção 
diversa será discurso de ódio. 
Para afirmar que em terra 
que se diz de liberdade to-
dos são reféns da tirania do 
politicamente correto.

A ti o politicamente correto

ARTIGO
Raul Rodrigues

Logo, criarão uma lei que 
proibirá as mulheres de serem 
bonitas em nome da autoes-
tima das feias e proibirão os 
homens bem-sucedidos de te-
rem carrões em defesa da dig-
nidade de quem pega ônibus 
ou metrô. Duvida? Basta um 
mentiroso inventar que isso é 
necessário para um convívio 
democrático. Isso se chama 
Ditadura dos Ofendidos.

Assim, a ditadura perfei-
ta terá sempre a aparência 
da democracia, uma prisão 
sem muros na qual os prisio-
neiros não sonharão sequer 
com a fuga. Um sistema de 
escravatura onde, graças ao 
consumo e ao divertimento, 
os escravos terão amor à sua 
escravidão.

Quando se perceber que, 
para produzir, precisa-se ob-
ter a autorização de quem 

não produz nada; quando 
comprovar que o dinheiro 
flui para quem negocia não 
com bens, mas com favores; 
quando perceber que muitos 
ficam ricos pelo suborno e por 
influência, mais que pelo tra-
balho, e que as leis não nos 
protegem deles, mas, pelo 
contrário, são eles que estão 
protegidos de você; então 
poderá afirmar, sem temor 
de errar, que sua sociedade 
está condenada.

Perante essa amostra aleató-
ria da condição de tudo o que 
foi proposto, pude compro-
vá-lo: nas universidades bra-
sileiras, o estudante aprende 
a seguir sempre o consenso 
dominante (politicamente 
correto) e chamar isso, pas-
me, de “pensamento crítico”.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Plano de Educação será 
votado hoje na Câmara

O projeto de lei comple-
mentar que atualiza o Plano 
Municipal de Educação, de 
autoria do Executivo, será 
votado na sessão de hoje, 
na Câmara de Suzano.

No final do mês passado, 
o secretário de Educação, 
Leandro Bassini, reuniu-se 
com os vereadores para 
explicar a importância des-
sa atualização. Segundo 
ele, a renovação do Plano 
Municipal de Educação 
é necessária para que o 
município receba novos 
recursos federais, já que o 
plano em vigor é de 2015.

A propositura chegou a 
ser incluída na pauta de 
votação da sessão da semana 
passada, porém o verea-
dor Denis Claudio da Silva 
(DEM), o filho do Pedrinho 
do Mercado, protocolou, 
em Plenário, uma emenda 
aditiva que acrescenta a 
obrigatoriedade de qual-
quer atualização no Plano 
Municipal de Educação seja 
aprovada no Legislativo. Por 

Projeto do Executivo

este motivo, o documento foi 
encaminhado às Comissões 
Permanentes para análise.

O segundo item da pauta 
de amanhã é o projeto de 
lei, de autoria do vereador 
Rogerio Castilho (PSB), que 
institui em Suzano o Projeto 
de prevenção da violência 
doméstica com a estratégia 
de Saúde da Família.

A sessão ordinária da Casa 
de Leis é aberta ao público 
até 40% da capacidade do 

Plenário, seguindo o decre-
to estadual 65.716/2021, 
como forma de garantir o 
distanciamento e evitar con-
taminações pelo coronavírus 
(Covid-19). Os trabalhos 
no Plenário também po-
dem ser acompanhados ao 
vivo, de forma online, pelo 
Facebook (www.facebook.
com/camarasuzano) e pelo 
canal do YouTube do Legis-
lativo (www.youtube.com/c/
TVCâmaraDeSuzano).

Proposta visa modernizar o Plano de Educação

Câmara de Suzano/Vivian Turcato

Saspe e Sebrae promovem 
parceria para capacitação

A dirigente do Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe) de Suzano, 
a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, fechou parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) para a 
oferta de cursos exclusivos 
à população. A novidade 
foi compartilhada ontem, 
após reunião com a gestora 
de Projetos de Inclusão do 
órgão no Alto Tietê, Roseli 
Lima.

Realizado na sede do 
Saspe, no centro, o encontro 
tratou da parceria entre 
a prefeitura e o Sebrae, 
em uma ação integrada ao 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
e ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac). A expectativa é 
que os cursos e oficinas 
sejam organizados e dis-
ponibilizados em agosto 
para os suzanenses.

Acompanhada do diretor 
municipal Carlos Bragheroli 

Curso

e da coordenadora de Pro-
jetos da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, Heloise Campos, 
Roseli também aproveitou 
para conhecer a estrutura 
do Saspe, que já se tornou 
referência em capacitações 
na cidade.

“A estrutura que vemos 
aqui no Saspe e em outros 
pontos da cidade, mantidos 
pela Prefeitura, são excelen-
tes. Unir essa estrutura aos 
materiais fornecidos pelo 
Sebrae e pelos conhecimen-
tos dos nossos professores 
é muito valioso para os fu-
turos alunos. Tenho certeza 
que será uma parceria de 
sucesso”, reforçou a gestora 
do Sebrae.

Em sua fala, Heloise frisou 
a importância da oferta de 
capacitação aos moradores, 
o que garante mais condi-
ções para a reinserção de 
uma posição no mercado 
de trabalho. “Esse amplo 
diálogo entre Saspe, Sebrae e 

Desenvolvimento Econômico 
é muito importante para o 
morador suzanense. Sempre 
acolhemos os currículos desses 
alunos recém-formados e já 
encaminhamos ao ‘Suzano 
Mais Emprego’. Essa é uma 
preocupação da nossa gestão 
e fico feliz pelo empenho de 
nossos gestores”, pontuou.

Já para a dirigente do 
Saspe, Larissa Ashiuchi, o 
órgão municipal busca muito 
mais que dar assistência ao 
suzanense, ele procura uma 
relação de empoderamento 
e transformação de vida. 

“Aqui no Saspe queremos ir 
além de auxiliar a família 
de maneira momentânea. 
Queremos gerar empregos, 
capacitar o cidadão e assim 
termos uma cidade com cada 
vez mais oportunidades. 
É o suzanense recebendo 
especialização em sua ci-
dade, para poder trabalhar 
aqui e auxiliar o comércio 
local também, um grande 
ciclo de desenvolvimento”, 
finalizou.

‘Virada’ espera aplicar cerca 
de 12 mil doses em Suzano

Campanha, que começa amanhã, promete 35 horas ininterruptas de vacinação contra o coronavírus na cidade

COVID

A Secretaria Municipal de 
Saúde planeja para amanhã 
garantir a imunização contra a 
coronavírus (Covid-19) para 
sete grupos prioritários em 
Suzano. A chamada “Virada 
da Vacina”, que terá 35 horas 
de atuação na Arena Suzano, 
deve atender aos moradores 
com comorbidades, as pessoas 
com deficiência permanente 
grave, as grávidas e puérperas 
maiores de idade, os idosos 
e as pessoas com 50 anos ou 
mais, além dos profissionais da 
Educação e do Transporte, sendo 
restrito a taxistas, motoristas e 
cobradores. Expectativa é que 
12 mil doses sejam aplicadas.

O atendimento se inicia 
na quinta-feira, a partir das 8 
horas, exceto para as pessoas 
com 50 anos ou mais, que 
devem procurar o polo so-
mente a partir das 19 horas. O 
acolhimento será ininterrupto 
até as 19 horas da sexta-feira. 
Já o sistema drive-thru, com 
acesso pela avenida Brasil, 
estará operante nos dois dias 
no horário das 8 às 19 horas.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Pedro Ishi, a inclu-
são de todos esses grupos, já 
beneficiados anteriormente, 
visa garantir a oportunidade 
de imunização para todos 
aqueles que, por algum motivo, 
deixaram de se vacinar.

“Queremos que absoluta-
mente todas as pessoas dos 
perfis já contemplados pos-
sam participar. Além disso, 
teremos o atendimento de 
dois grupos inéditos, que são 
os munícipes maiores de 50 
anos sem comorbidades e os 
profissionais do transporte, 
como taxistas, motoristas e 
cobradores dos transportes 
coletivo e complementar de 
Suzano. A estimativa é de 12 
mil aplicações”, informou.

É importante lembrar que 
os indivíduos dessa última 
categoria devem ter em mãos 
o comprovante da atividade 
exercida. Este documento 
carimbado e assinado será 
emitido exclusivamente pela 
Secretaria Municipal de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, 

podendo ser solicitado na sede 
da Pasta, que fica na rua Dr. 
José Correia Gonçalves, 152, 
no bairro Vila Correia, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. A aquisição do 
comprovante se dá por meio 
da apresentação de documen-
to original com foto, CPF e 

carteira de trabalho, bem como 
documento comprobatório de 
vínculo empregatício à empresa, 
como holerite recente.

Outro grupo que requer 
especial documento compro-
batório é o de profissionais da 
Educação. Neste caso, será 
exigido o “QR Code” emitido 

pela plataforma “Vacina Já 
Educação” (vacinaja.sp.gov.br/
educacao). Os comórbidos e 
deficientes também precisam 
comprovar esta condição por 
meio de laudo médico e receita 
médica com resultados de 
exames recentes (original e 
cópia). Já as grávidas e puérperas 

devem apresentar a chamada 
“Carteira da gestante”.

Para os demais públicos, 
que são as pessoas maiores de 
50 anos e idosos (60+ anos) 
que ainda não tomaram a pri-
meira dose, o único requisito 
é a documentação de praxe 
comum a todos os demais, 
sendo documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço no nome do be-
neficiado e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br/), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

Segunda dose
A “Virada da Vacina” também 

vai oferecer aplicação para 
as pessoas que já receberam 
a primeira dose e que preci-
sam completar o ciclo com 
o aprazamento da segunda 
aplicação previsto para até 
17 ou 18 junho.

Atendimento será feito de forma exclusiva na Arena Suzano, dentro do Max Feffer

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Arujá divulga cronograma 
para vacinação de 50 a 59

A Secretaria de Saúde de 
Arujá informou ontem que, a 
partir de hoje, vacinará pessoas 
de 50 a 59 anos de idade, 
sem comorbidades, contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Os agendamentos para a 
tomada da vacina, no site 
da Prefeitura, estarão sendo 
abertos hoje. A aplicação 
para esse público ocorre de 
quarta a sexta-feira, das 8 
horas às 18h30, no Ginásio 
Habib Tannuri, localizado na 
rua Maranhão, 386.

O morador deve fazer um 
cadastro no site vacinaja e 
também no da Prefeitura 
(prefeituradearuja.sp.gov.br), 
onde finalizará o agendamento. 
Quem não conseguir ou tiver 
dificuldade poderá entrar 
em contato pelo WhatsApp 
4653-3535 ou 4653-2410. O 
agendamento não será feito 
no local.

Foram recebidas 1585 
doses de Astrazeneca para 
a imunização desse público, 
além de 50 doses de Coronavac 
para a aplicação da segunda 

Covid-19

dose em idosos com mais de 
70 anos de idade.

Quem for se vacinar contra 
a Covid-19, pode levar um 
quilo de alimento não perecível, 
que será entregue ao Fundo 
Social de Solidariedade para 
ser doado às famílias carentes 
da cidade.

A secretaria solicita para 
os que forem se vacinar nos 
sistemas convencionais, tanto 
na campanha da H1N1, quan-
to da Covid-19, que evitem 

levar familiares, se possível, 
para não gerar aglomerações.

No sábado,  haverá o “Dia 
D” da vacinação contra a 
H1N1, para os três grupos que 
fazem parte do público-alvo 
da campanha, nos seguintes 
locais: UBS Pilar, UBS Barreto, 
UBS Emília, UBS Mirante, UBS 
Rincão, UBS Nova Arujá, UBS 
Real e também no Centro de 
Especialidades Médicas de 
Arujá (CEM), das 8 horas 
às 16h30.

Morador que for se vacinas precisa fazer o cadastro

Emanuel Aquilera

Chefe da SSP debate 
os crimes em Itaquá

Secretário de Estado João Camilo se reuniu com a Câmara e a Prefeitura

PEDIDO DE VEREADOR

O vereador Edson Moura 
(PL), representando a Câmara 
de Itaquaquecetuba, o pre-
feito Eduardo Boigues (PP), 
e o secretário municipal de 
Segurança Pública, Ander-
son Caldeira, participaram 
ontem de uma reunião com 
o secretário de Estado da 
Segurança Pública, general 
João Camilo Pires de Cam-
pos, para tratar sobre o alto 
índice de criminalidade em 
Itaquá, principalmente no 
Parque Piratininga e o Parque 
Residencial Marengo. 

A Pasta estadual recebeu 
um levantamento sobre a 
situação dos bairros, com 
vários registros de crimes, e 
informou que vai estudar o caso. 

“Foi bom para o secretário 
(João Camilo) saber o que 
está acontecendo em Itaquá. 
Tem a questão da falta de 
policiais, que prejudica o 
trabalho, mas mesmo assim 
esperamos uma resposta para a 
população”, comentou Edson 
Moura. Durante a reunião 
vários assuntos foram tratados, 

como a iluminação pública, 
que pode inibir crimes, e a 
falta de registros de boletins 
de ocorrência, que atrapalha 
as estatísticas da polícia.

O prefeito Eduardo Boigues 

falou sobre o trabalho que está 
sendo feito na cidade para 
combater a criminalidade e 
levar mais segurança para 
a população e pediu que o 
Estado ajude o município. 

O debate sobre a segurança 
foi um pedido do vereador 
após os moradores do Parque 
Piratininga e do Marengo re-
clamarem do grande número 
de furtos e roubos.

Alto número de crimes ocorrido em Itaquá motivou a reunião com secretário

Câmara de Itaquá

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos iniciou ontem as 
obras para a construção de 
uma nova bacia de contenção, 
também conhecida como 
piscinão. A construção de 5,4 
mil metros quadrados, com 
4,8 metros de profundidade, 
terá capacidade para armazenar 
18 milhões de litros de água.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) assinou o contrato no 
próprio canteiro de obras.

“Há décadas a população 
espera por uma solução para 
as enchentes que atormentam 
o centro de Ferraz todos os 
anos e, a partir desta terça-

-feira, estamos dando o pri-
meiro passo para resolver 
esse problema”, disse Priscila.

Entre as ações que serão 
realizadas estão limpeza, 
escavação, contenção das 
margens, formação da ba-
cia, construção do canal e 
a revitalização dos córregos 
que hoje margeiam a obra.

O piscinão está orçado 
em R$ 3,4 milhões, sendo 
80% do custeio pelo Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) e 20% 
pela Prefeitura. A duração 
da obra está prevista para 
sete meses.

Obra do piscinão 
tem início em 
Ferraz após 
assinatura

18 milhões de litros

Campanha contra câncer de 
boca continua em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos conti-
nua promovendo a campanha 
contra o câncer de boca. A 
ação, que ocorre por meio de 
avaliações bucais nas unida-
des de saúde do município, 
visa não só a orientação em 
relação à higiene bucal, mas 
principalmente o possível 
diagnóstico precoce em ca-
sos de câncer. A campanha 
deve ocorrer até a finalização 
da vacinação contra a gripe, 
sendo iniciativas simultâneas.

A Pasta ainda ressaltou a 
mudança de faixa etária frente 
ao câncer de boca. Segundo 
a Saúde ferrazense, antes 
esta avaliação específica era 
direcionada para idosos, e 
hoje, com o uso de narguilé, 
cigarros eletrônicos e o con-
sumo de bebida alcoólica, 
o atendimento também é 
essencial para pessoas com 
20 anos ou mais.

A coordenadora da Saúde 
Bucal de Ferraz, Carla Souza 
Santos, destacou a importância 
da campanha. “O câncer de 
boca é invasivo, agressivo e o 

Prevenção

quanto antes for diagnosticado, 
melhor. E é exatamente esse 
o novo objetivo, dar mais 
chances de cura para quem 
descobre o câncer de forma 
precoce. Pedimos para que 
a população não deixe de 
participar”, afirmou Carla.

Em um mês de campanha, 
a Saúde ferrazense já identifi-
cou 43 casos com alteração/
suspeita de malignidade. Estas 
pessoas foram encaminhadas 
e estão sendo acompanhadas 

pela rede municipal. No total, 
quase mil atendimentos já 
foram realizados neste sentido, 
sendo que 254 idosos já foram 
avaliados, 550 pessoas com 
idade de 40 a 59 anos e 150 
de 20 a 39 anos.

Além da avaliação, a Se-
cretaria também já começou 
um trabalho relacionado à 
colocação de prótese dentária 
para os que precisam, o que 
também está sendo identificado 
nestes atendimentos.

 Mais de mil atendimentos foram feitos, disse a Pasta

Maxson Rodrigues/ Secom Ferraz

A estrada Hércules Campag-
noli em Guararema receberá 
melhorias e recapeamento 
provenientes do programa 
Novas Estradas Vicinais, 
do governo do Estado. A 
estimativa de investimento 
é de cerca de mais de R$ 4,3 
milhões na via.

A inclusão da estrada no 
programa estadual ocorre 
após pedido do prefeito 
José Luiz Freire (PL),o Zé, 
ao vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB). Em maio 
deste ano, o prefeito esteve 
junto ao deputado estadual, 
André do Prado (PL)  e Ro-
drigo Garcia, para solicitar a 
inclusão da via no programa 
de recuperação de vicinais.

As melhorias serão execu-
tadas a partir da Igreja Nossa 
Senhora D’Ajuda e abrange 
dispositivos de acesso que 
compõe a via, justamente 
como havia solicitado o chefe 
do Executivo guararemense. .

“A Estrada Municipal Her-
cules Campagnolli exerce 
um papel importante para 
Guararema, na ligação de 
bairros populosos, e também 
à região, já que serve como 
ligação para municípios vizi-
nhos”, explicou o prefeito Zé. 

Via entra no 
‘Novas Vicinais’ 
após pedido  
de prefeito

Guararema
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Saúde libera agendamento 
para pessoas de 50 a 59 anos

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
liberou ontem a partir das 
16 horas, o agendamento 
online para vacinação de 
pessoas de 50 a 59 anos sem 
comorbidades. Um esquema 
especial de atendimento, 
com horário estendido em 
unidades estratégicas e vagas 
noturnas no drive-thru do 
Mogilar, está sendo preparado 
para garantir acesso à imu-
nização contra a Covid-19 
sem filas ou aglomerações.

As datas e horários podem 
ser selecionados no site www.
cliquevacina.com.br. Para 
receber a dose, o paciente 
precisa apresentar documento 
pessoal com foto, CPF ou 
Cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e comprovante 
de endereço. Outros agen-
damentos online continuam 
disponíveis para públicos-

-alvo já contemplados. Em 
caso de dúvida, o telefone 
para contato é o 160.

Hoje e amanhã, o drive-
-thru do Mogilar funcionará 

Covid-19

até 23 horas. No mesmo local, 
entre a próxima sexta-feira 
e sábado serão mais de 30 
horas de vacinação contra o 
coronavírus, com vagas até no 
período da noite e madrugada. 

“Nossa intenção é imunizar 
o maior número possível 
de pessoas contra o vírus, 
principalmente considerando 
o início das novas faixas 
etárias sem comorbidades 
e seguindo rigorosamente 
o cronograma do governo 

do Estado”, explicou a se-
cretária municipal de Saúde, 
Andréia Godoi. 

Há, ainda, vagas liberadas 
para primeira dose para 
profissionais da Educação a 
partir dos 18 anos (com QR 
Code); motoristas e cobra-
dores a partir dos 18 anos 
(com QR Code); pessoas 
com comorbidades a partir 
dos 18 anos e pessoas com 
deficiências permanentes e 
graves a partir dos 18 anos.

Drive-thru é preparado para garantir- acesso à imunização

Divulgação/PMMC

Região tem mais 18 óbitos
Dezoito mortes por coro-

navírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefeituras 
da região. Os óbitos ocorreram 
nas cidades de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 

Por Covid

Cruzes, Santa Isabel e Suzano.
De acordo com o Condemat, 

em Suzano foram cinco mortes 
registradas, já em Santa Isabel 
e Mogi das Cruzes foram três 
falecimentos confirmados, ao 
passo que em Itaquá e Ferraz 
dois óbitos foram destacados. 
Biritiba e Arujá informaram 
uma vítima em cada cidade.

Com a atualização, o Alto 
Tietê chegou ontem a 4.378 
falecimentos causados pelo 
coronavírus. Em todo o Estado 
já são 3.487.385 casos de 
Covid-19 e 119.110 óbitos 
desde o início da pandemia. 
Entre os casos, 3.122.130 
tiveram a doença e já estão 
recuperados.

2ª onda mostra alta nas mortes 
e em novos casos no G5 regional

Cálculo feito pelo Mogi News leva em conta o último quadrimestre do ano passado com o primeiro deste ano

PANDEMIA EM MOGI

Um levantamento do 
Grupo MogiNews junto 
às prefeituras do Alto Tie-
tê mostrou o impacto da 
chamada “segunda onda” 
de contaminação do co-
ronavírus (Covid-19). Em 
algumas cidades, alguns 
indicadores como o número 
de mortos, de infectados 
e de internações chegou a 
subir mais de quatro vezes.

O levantamento levou em 
conta os números entre o 
primeiro quadrimestre de 
2021 (entre janeiro e abril) 
e o último quadrimestre 
de 2020 (entre setembro e 
dezembro). O intervalo de 
tempo é o mesmo utilizado 
pelas secretarias municipais 
de Saúde em suas audiências 
públicas para prestação de 
contas.

A cidade de Mogi das 
Cruzes, que conta com a 
maior população do Alto 
Tietê, teve no quadrimestre 
final de 2020 5.921 casos 

positivos da doença regis-
trados, 224 vítimas fatais 
e 859 internações. Já entre 
janeiro e abril deste ano, 
os números saltaram para 
12.733 casos positivos. 539 
mortes e 1.657 pessoas que 
foram colocadas em inter-
nação. Nos casos de mortes, 
a diferença é de 140%, já 
nos casos é de 115%

Itaquaquecetuba, que se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) possui a segunda 
maior população do Alto 
Tietê, informou que entre 
janeiro e abril deste ano 
foram anotados 7.103 ca-
sos, 501 internações e 382 
mortes pela Covid-19. Entre 
os últimos quatro meses de 
2020 foram 2.614 casos, 
100 mortes e 305 interna-
ções. Os números de Itaquá 
apontam para uma diferença 
de 282% nas mortes e 171 
nos casos

A cidade de Suzano, que 
é a terceira maior cidade do 
Alto Tietê em população, 

computou, entre setembro 
e dezembro de 2020, 3.872 
casos e 77 óbitos. Já entre 
janeiro e abril deste ano 
foram para 8.098 casos 
e 370 vítimas fatais. Em 

Suzano, a diferença é de 
380% nos óbitos e 109% 
nas infecções Sobre os nú-
meros de internações na 
rede pública, a Secretaria 
de Saúde informou que os 

dados estão sendo revisados 
e serão divulgados em breve, 
e que atualiza diariamente 
os índices em seu hotsite 
na internet (http://www.
suzanocoronavirus.com.br).

A Secretaria de Saúde 
de Ferraz de Vasconcelos 
apontou que no primeiro 
quadrimestre de 2021 a 
cidade registrou 3.902 casos 
confirmados de Covid e 163 
óbitos pela doença. Já entre 
setembro e dezembro do 
ano passado, foram 3.121 
casos positivos e 49 mortes. 
O que gera um alteração de 
232% nos falecimentos e 
25% em novos casos

Na cidade de Poá, a ci-
dade registrou um aumento 
significativo no número de 
casos e mortes entre o últi-
mo quadrimestre de 2020 
e o primeiro quadrimestre 
de 2021. A cidade passou 
de 71 internações e sete 
mortes nos últimos quatro 
meses de 2020 para 191 
internações e 29 mortes 
entre janeiro e abril deste 
ano. Os casos confirmados 
no mesmo período também 
expandiram de 1.798 para 
2.538. A diferença entre os 
dois períodos é de 314% nas 
mortes e 41,1% no casos.

André Diniz

Além das mortes e casos, cálculo levou em conta as internações, que são variáveis 

Mogi News/Arquivo

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.378
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Cônsul-Geral de Israel visita 
Mogi para buscar aproximação

De acordo com a Prefeitura, reunião deve marcar o início de parcerias para a cidade em diversas áreas no futuro

DIPLOMACIA

O prefeito Caio Cunha 
(Podemos), a vice Priscila 
Yamagami Kähler (Podemos) e 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Simone 
Margenet Cunha, receberam 
no gabinete,ontem, a visita 
do Cônsul-Geral de Israel 
em São Paulo, Alon Lavi. 
A reunião de trabalho teve 
como objetivo aproximar 
Mogi das Cruzes de Israel 
e foi considerada proveito-
sa por ambas as partes. A 
visita marca o início de um 
relacionamento que poderá 
render parcerias positivas 
para a cidade em diversas 
áreas no futuro, uma vez 
que Israel é um país com 
tecnologia avançada em vários 
segmentos.

O cônsul-geral falou so-
bre a validade da reunião: 

“Nós queremos conhecer 
mais o Brasil e buscamos 
sempre visitar regiões fora 
do município de São Pau-
lo. Mogi das Cruzes é uma 
cidade importante no Alto 
Tietê e, além disso, tem um 

prefeito forte, jovem e que 
nós acreditamos que pode 
ser um bom parceiro. Para 
mim foi um prazer visitar a 
terra do caqui”, disse Alon 
Lavi, bem-humorado.

O prefeito Caio Cunha 
ressaltou a valor da visita: 

“É muito importante receber 
uma autoridade de Israel na 
nossa cidade. Todos sabem 
da minha admiração e do 
carinho que tenho por esta 
nação tão especial. Abrimos 
uma porta de diálogo para 
parcerias futuras, mas o mais 
importante na visita de hoje 
foi o tempo agradável que 
tivemos para conversar sobre 
a cultura de Israel e conhecer 
o próprio cônsul”, observou.

Em Suzano

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
da primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, também recebeu 
o cônsul-geral de Israel. A 
visita teve como objetivo esti-
mular as relações econômicas 
e aproximar o município 

do governo israelense. Na 
oportunidade, o Fundo Social 
recebeu uma doação por 
parte do consulado com 
itens de proteção contra o 
coronavírus (Covid-19).

Recepcionado no Gabinete 

Principal do Paço Munici-
pal Prefeito Firmino José 
da Costa, Lavi destacou 
seu interesse em conhecer 
Suzano, que, segundo ele, 
apesar de nova, a cidade tem 
um grande potencial para o 

desenvolvimento econômico 
no Alto Tietê. Além disso, 
a autoridade demonstrou 
disposição em estabelecer 
uma parceria governamental, 
empresarial e cultural entre 
o município e Israel.

“Estarei deixando o Con-
sulado Geral de Israel em 
São Paulo no mês de julho. 
Mas, antes, fiz questão de 
vir conhecer a cidade. Pelo 
potencial apresentado e pelas 
perspectivas de crescimento 
de Suzano no Alto Tietê, é 
importante dizer que estamos 
tendo uma aproximação 
e deixando nosso país de 
portas abertas para futuras 
e importantes parcerias”, 
disse o cônsul-geral.

Ashiuchi, por sua vez, 
agradeceu a visita e reforçou 
seu interesse de receber em-
presas, projetos e programas 
de Israel. “Nossa cidade tem 
72 anos e está em expansão, 
inclusive com parcerias no 
exterior, como é o exemplo 
da recente aproximação da 
prefeitura com a Câmara de 
Comércio Brasil-Catalunha. 
Fico feliz de o cônsul-geral 
estar abrindo as portas de 
Israel para Suzano e para o 
Alto Tietê. Isso prova que 
estamos no caminho certo”, 
destacou o chefe do Executivo.

Para o diplomata, Mogi das Cruzes é uma cidade importante do Alto Tietê

Gabriel Bispo/PMMC

Novos radares já emitiram 
1,3 mil autuações em Mogi

Desde o início da operação 
dos novos radares em Mogi 
das Cruzes no dia 2 deste 
mês, até o dia 7, a Secretaria 
Municipal de Transportes 
registrou 1.310 autuações 
a motoristas infratores. Os 
equipamentos voltaram a 
funcionar no dia 26 de maio, 
apenas com ações educativas 
na primeira semana.

“É importante lembrar que 
todos os locais que contam 
com equipamentos de fisca-
lização estão devidamente 
sinalizados, com placas de 
regulamentação de velocidade 
e com placas indicativas da 
existência da fiscalização 
eletrônica”, apontou a Pre-
feitura de Mogi.

Além disso, os pontos 
também receberam faixas 
orientativas. A operação 
dos equipamentos foi inter-
rompida o ano passado em 
decorrência do vencimento 
do contrato com a antiga 
empresa responsável pela 

Trânsito

operacionalização. Os ra-
dares foram desabilitados e 
retirados das vias em agosto.

Por determinação da Re-
solução 805 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), 
as notificações de infrações 
de trânsito ocorridas entre 
26 de fevereiro e 30 de no-
vembro de 2020 passaram a 
ser enviadas aos proprietários 

secretaria, considerou as ca-
racterísticas das vias, os riscos 
para pedestres e motoristas 
e o número de acidentes 
registrados nos locais em 
períodos anteriores.

Alguns equipamentos, no 
entanto, permanecerão não 
fazendo autuações. São os 
casos das barreiras educativas 
instaladas na rodovia Pedro 
Eroles, 1.060 (Mogi-Dutra) 
sentido centro-bairro, na 
avenida Lourenço de Sou-
za Franco, 1.215 (sentido 
centro-bairro), 1.231 (sentido 
bairro-centro), 2.265 (sen-
tido bairro-centro) e 2.442 
(sentido centro-bairro) e na 
avenida Guilherme George, 
2.336 (nos dois sentidos).

Além disso, por uma decisão 
da Prefeitura, o radar estático, 
popularmente conhecido 
como “móvel”, não será 
utilizado para autuação de 
motoristas. Ele será voltado, 
quando necessário, para ações 
de engenharia de tráfego, 
com contagem de veículos 
e estatísticas.

Thamires Marcelino

Após término de 
contrato com antigo 
fornecedor, radares 
foram retirados em 
agosto de 2020

dos veículos apenas a partir 
de janeiro deste ano.

Até julho de 2020, os 
radares estavam operando 
e, a partir de agosto, apenas 
foram realizadas autuações 
manuais por agentes muni-
cipais e pela Polícia Militar.

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos 
recentemente, segundo a 

Comuc tem inscrições abertas 
para escolha de membros

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e o Conselho Municipal 
de Cultura (Comuc) abri-
ram anteontem as inscrições 
para a eleição dos membros 
representantes da sociedade 
civil no órgão. As inscrições 
podem ser feitas até hoje, 
pela internet. A eleição será 
realizada no dia 23 de julho, 
das 8 às 19 horas, também 
de forma online.

Ao todo, estão disponí-
veis oito vagas para mem-
bros titulares e outras oito 
para membros suplentes. 
Os segmentos com direito 
à representação são teatro, 
música, literatura, dança, 
arte popular, audiovisual, 
patrimônio e artes plásticas.

Os interessados podem se 
inscrever tanto como candida-
tos para o preenchimento dos 
cargos quanto para participar 
como eleitor do processo. Em 
ambos os casos, é preciso 
apresentar, além de cópias 
de documentos básicos, com-
provação de experiência nas 
áreas abrangidas. A relação 

Cultura

completa dos documentos 
está disponível no edital de 
convocação da eleição no site 
da Prefeitura https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/
noticia/comuc-tem-inscricoes-

-abertas-para-escolha-de-
-membros-da-sociedade-civil.

Criado pela pela Lei nº 3.596, 
de 30 de agosto de 1990 e 
reativado pela Lei nº 5.805, 
de 22 de agosto de 2005, 
o Comuc tem a atribuição 
de auxiliar e participar da 

elaboração, condução e evo-
lução das políticas públicas 
culturais da cidade. Ele é 
formado por 32 membros, 
entre titulares e suplentes, 
sendo 16 representantes da 
sociedade civil (escolhidos 
por meio de eleição) e 16 
representantes do poder pú-
blico municipal (designados 
por indicação). 

Mais informações sobre 
a eleição podem ser obtidas 
pelo telefone 4798-6900.

Inscrições podem ser feitas até hoje, pela internet

Divulgação/PMMC
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Movimento Pedágio Não busca
apoio enquanto aguarda Justiça

Coordenação contata os 24 deputados mais votados no Alto Tietê e cobra uma posição oficial sobre a concessão

FORTALECIMENTO DO PROTESTO

O impasse jurídico entre a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e a Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp)  
está permitindo uma nova 
abordagem na luta contra o 
projeto de implantação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
embutido na proposta de 
concessão de estradas no 
litoral à iniciativa privada, 
segundo Paulo Bocuzzi, líder 
do movimento Pedágio Não.

Um mês após o anúncio da 
Artesp da licitação que estabe-
lece o Pacote Litoral Paulista 
de concessões do corredor 
Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga 
(SP-98), foram realizados 
três atos com a participação 
do público e de autoridades, 
como prefeitos, vereadores e 
deputados da região.

Segundo Bocuzzi, a nova 
etapa da estratégia é angariar, 
a partir de agora, o apoio dos 
24 parlamentares mais bem 
votados em 2018 no Alto Tietê. 

“Encaminhamos a cada um 
dos gabinetes um material 
detalhado sobre o que é esta 
licitação, o que representa e 
o que coloca em risco não 
apenas para a qualidade de 
vida dos moradores, mas 
para a economia como um 
todo”, explicou.

Outro ponto que está sendo 
buscado pelos apoiadores é 
a sensibilização pelas redes 
sociais. “Estamos pedindo 
que quem está do nosso 
lado nessa luta procure os 
deputados em quem votaram 
para que possam dar uma 
palavra pública sobre este 
assunto. Até o momento 
já recebemos centenas de 
imagens desta articulação”, 
apontou Bocuzzi.

A movimentação está sendo 
feita enquanto não há novi-
dades do Judiciário, após a 
concessão de liminar da Vara 
da Fazenda Pública de Mogi 
à Ação Civil Pública movida 
pela Prefeitura contra o pe-
dágio. “Assim que tivermos 
uma resposta, iremos atuar 

de acordo, não apenas com 
nossos apoiadores, mas tam-
bém na esfera legal”, concluiu.

Questionada pela repor-
tagem, a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) informou 

que só irá se manifestar nos 
autos do processo legal.

Dos 24 deputados mais 

votados no Alto Tietê que se 
elegeram nas últimas eleições, 
até o momento pronunciaram-

-se publicamente contra o 
pedágio André do Prado (PL), 
Marcos Damásio (PL), Este-
vam Galvão (DEM), Rodrigo 
Gambale (PSL) e Caio França 
(PSB). Juntos, estes deputados 
tiveram 152.173 votos nas 
dez cidades da região.

Damásio, Estevam e Prado 
participaram dos atos reali-
zados pelo prefeito mogiano, 
Caio Cunha (Pode) no dia 
16 de maio, dias depois do 
anúncio da Artesp. Gambale 
pronunciou-se em suas redes 
sociais contra a instalação 
do pedágio e Caio França 
enviou um requerimento ao 
governo do Estado pedindo 
explicações sobre a matéria.

Até o momento, a deputada 
estadual Janaína Paschoal 
(PSL) não se pronunciou 
oficialmente a favor ou con-
tra a instalação do pedágio 
na Mogi-Dutra. Ela obteve 
89.503 votos no Alto Tietê 
nas últimas eleições.

André Diniz

Posição dos deputados contra a instalação do pedágio vai fortalecer o movimento

Divulgação

Cezar de Souza receberá 
plantio de mudas hoje

Como parte da programação 
do Junho Ambiental, será 
realizado hoje a partir das 9 
horas, o plantio de árvores 
na Área de Preservação Per-
manente (APP) de nascente 
da Vila Di César, em Cezar 
de Souza. Já amanhã, estão 
previstos dois plantios de 
mudas: o primeiro às 9 horas, 
na avenida Pedro Romero, e 
o segundo às 10 horas, no 
Parque Centenário. Para os 
três eventos, a participação 
dos interessados ocorrerá me-
diante inscrições, que podem 
ser feitas por meio do telefone 
4798-5959.

O Junho Ambiental realizou 
ontem o evento “Proteção de 
nascentes”, que incluiu uma 
visita à nascente modelo no 
Parque Municipal “Chiquinho 
Veríssimo”. A Nascente Mo-
delo é uma das seis nascentes 
conhecidas do parque, tem 
fácil localização e simboliza 
a importância dos cursos 
d’água existentes na reserva.

Para muitos mogianos, a 
visita ao Parque Municipal é 

Junho Ambiental

uma oportunidade de rever uma 
antiga área de lazer dos anos 
70 e 80, que se transformou em 
área preservada. Criado no dia 
26 de novembro de 1970, pela 
Lei Municipal nº 1.955/1970, 
o parque tinha por finalidade 
atender a população local, 
proporcionando recreação e 
divertimento, caracterizando-

-se na época como um parque 
urbano. Foi aberto à visitação 
em 1971 e por muitos anos 
consolidou-se como uma 
importante opção de lazer 

para cidadãos de Mogi das 
Cruzes e região. 

Entre 1971 a 1986, o nú-
mero de visitantes excedeu a 
capacidade da infraestrutura 
existente, resultando em de-
predações de árvores, conta-
minação de cursos d’água e 
acúmulo de lixo. Na década 
de 90, o parque deixou de 
receber público como espaço 
de lazer urbano e passou a 
ser utilizado como núcleo 
de educação ambiental – o 
que ocorre até hoje.

Amanhã será na avenida Pedro Romero e no Centenário

Divulgação/PMMC

Comsep aumenta ações de 
enfrentamento à pandemia

O Conselho Municipal de 
Segurança Pública (Comsep) 
discutiu, anteontem, a par-
ticipação da sociedade civil 
nas ações de enfrentamento 
à pandemia  da Covid-19 em 
Mogi das Cruzes. A reunião 
ocorreu no prédio sede da 
Prefeitura e reuniu conselheiros 
e representantes de forças de 
segurança na cidade.

“A participação de repre-
sentantes da sociedade civil 
nas discussões sobre segu-
rança pública é fundamental 
e este é o papel do Conselho 
Municipal. Neste período 
de pandemia, isso é ainda 
mais importante, uma vez 
que os conselheiros levam 
orientações e conscientização 
para suas regiões”, destacou 
o secretário municipal de 
Segurança, André Ikari, que 
participou da reunião ao lado 
do presidente do Comsep, 
José Santana.

Durante a reunião, foi feita 
uma apresentação sobre o 
trabalho que vem sendo feito 
pela Prefeitura de Mogi das 

Segurança

Cruzes para evitar a ocorrência 
de aglomerações e o acompa-
nhamento das regras de segu-
rança sanitária estabelecidas 
pelo Plano São Paulo e pelos 
decretos municipais sobre o 
tema. As ações são desen-
volvidas pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
da Secretaria Municipal de 
Segurança, e pela Guarda 
Civil Municipal (GCM), com 
apoio da Polícia Militar (PM).

“Os conselheiros também 
foram orientados sobre os canais 
que podem ser acionados em 

caso de flagrantes de aglome-
ração de pessoas, bem como 
sobre as regras que estão em 
vigor para o funcionamento 
dos comércios e realização de 
eventos. Com a participação 
deles, esta mensagem vai chegar 
a mais pessoas”, lembrou Ikari.

Formado por representantes 
do poder público e da sociedade 
civil, o Comsep é responsável 
por discutir questões relativas 
à área de Segurança Pública no 
município e sugerir medidas 
para a resolução dos problemas 
detectados.

Reunião ocorreu no prédio sede da Prefeitura de Mogi

Divulgação/PMMC
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Pagamento da 3ª prestação do auxílio emergencial ocorrerá até 30 de junho

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou ontem durante uma live, que o pagamento da terceira parcela do 
auxílio emergencial de 2021 ocorrerá de 18 a 30 de junho. O calendário foi antecipado pelo banco, assim como ocorreu no pagamento 
das duas parcelas anteriores. “Após termos verificado que, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, a antecipação ocorreu bem, 
estamos antecipando o crédito e o saque no terceiro ciclo”, disse Guimarães. Os depósitos serão feitos conforme o mês de nascimento 
dos beneficiários. “Em 30 de junho, faremos os depósitos para os nascidos em novembro e dezembro”, citou Guimarães. (E.C.)

A vacina para Covid-19 
desenvolvida pela Astra-
Zeneca em parceria com 
a Universidade de Oxford 
tem eficácia de 64% contra a 
variante Delta do coronavírus, 
identificada primeiramente 
na Índia, informou a farma-
cêutica ontem. Já a proteção 
contra a variante Alfa, detec-
tada originalmente no Reino 
Unido, é de 74%. No Brasil, 
as doses da AstraZeneca são 
envasadas pela Fundação 
Oswaldo Cruz (FioCruz) e 
utilizadas pelo Ministério da 
Saúde no Plano Nacional de 
Imunização (PNI).

De acordo com comunicado 

Vacina tem eficácia de 

64% contra variante Delta

AstraZeneca

publicado pela farmacêutica, 
a vacina desenvolvida em 
parceria com a Universidade 
de Oxford, porém, tem eficácia 
de 92% contra hospitalizações 
entre infectados com a variante 
Delta e de 86% no caso da 
variante Alfa. “Esta evidência 
mostra que a vacina contra 
Covid-19 da AstraZeneca 
oferece um alto nível de 
proteção contra a variante 
Delta, que atualmente é um 
foco de preocupação devido 
à sua transmissão rápida”, diz 
a vice-presidente executivo 
de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Biofarmacêuticos 
do laboratório. (E.C.)

Ofícios ficaram sem 
resposta, diz Campêlo

Ex-secretário disse ter ligado para Pazuello a fim de explicar a necessidade 
de apoio para transporte de oxigênio de Belém do Pará para Manaus

CPI DA COVID

 Em depoimento à CPI 
da Covid, o ex-secretário de 
Saúde do Estado do Amazonas 
Marcellus Campêlo disse ter 
ligado no dia 7 de janeiro 
ao então ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello a fim de 
explicar a necessidade de 
apoio logístico para transporte 
de oxigênio de Belém do 
Pará para Manaus, a pedido 
da empresa White Martins. 
Segundo ele, na conversa, 
Pazuello orientou que o Es-
tado contatasse o Comando 
Militar da Amazônia para 
solicitar esse auxílio.

Apesar de ter falado com 
Pazuello no dia 7, e também 
no dia 10, presencialmente, 
o ex-secretário disse que, 
de seu conhecimento, não 
houve resposta por parte do 
Ministério da Saúde a uma 
série de ofícios enviados pelo 
governo local sobre o pro-
blema de desabastecimento.

“No dia 9 de janeiro, quan-
do percebemos que haveria 
atraso na chegada da primeira 
balsa prometida pela White 
Martins, enviamos ofício, e 

existia agenda do ministro 
Pazuello em Manaus a partir 
do dia 10. Então no dia 10 
foi relatada a situação des-
sa preocupação do apoio 
logístico”, afirmou. “Não 
tenho conhecimento se houve 
resposta, acredito que não. 
Não houve resposta, que 
eu saiba. A programação 
da White Martins estava 

para dia 9, como não houve 
confirmação, enviamos ofício 
ao Ministério da Saúde via 
comitê de crise, nos dias 9, 
11, 12 e 13 de janeiro”, afir-
mou o ex-secretário ontem.

À CPI da Covid, Pazuello 
alegou que só soube do 
problema de oxigênio no dia 
10 de janeiro. Durante sua 
oitiva, no entanto, precisou 

ajustar seu discurso, após 
ser confrontado com um 
ofício, relevado pelo Esta-
dão/Broadcast, na qual o 
ex-secretário-executivo do 
Ministério da Saúde Elcio 
Franco afirma que a Pasta 
soube das dificuldades na 
noite do dia 7 de janeiro, 
em uma conversa com o 
ex-secretário.

Campêlo: Pazuello orientou para contatar o Comando Militar para solicitar auxílio

Divulgação/Agência Senado

Estadão Conteúdo

O diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone, afirmou 
ontem que o órgão regulador 
irá definir os novos valores 
das bandeiras tarifárias até 
o final de junho. Segundo o 
diretor, o reajuste do patamar 
mais alto, a bandeira vermelha 
2, deve ultrapassar os 20%, 
como previsto na consulta 
pública da Aneel.

Criado em 2015, o mecanis-
mo das bandeiras representa 
se haverá ou não cobrança 
adicional nas contas de luz 
dos consumidores, a depender 
das condições de geração de 
energia elétrica no país.

Diante da seca histórica 
nos principais reservatórios 
das usinas hidrelétricas, o 
entendimento é de que será 
preciso aumentar os valores 
por conta do maior uso de 
usinas térmicas, necessárias 

Aneel diz que bandeira 
vermelha pode subir

Conta de luz

para garantir o abastecimento.
Como mostrou o Broadcast 

(sistema de notícias em tempo 
real), várias possibilidades 
foram analisadas para fazer 
frente aos custos, entre elas 
a elevação do patamar mais 
alto, a bandeira vermelha 2, 
ou a criação de uma nova faixa.

Durante participação em 
audiência pública na Comis-
são de Minas e Energia da 
Câmara, Pepitone afirmou 
que os novos valores ainda 
não foram definidos, mas 
que o reajuste da bandeira 
vermelha 2 deve ultrapassar 
os 20%. No patamar 1, a 
taxa adicional pode subir de  
R$ 4,169 a cada 100 quilowatts-

-hora (kWh) consumidos para 
R$ 4,599 - aumento de 10%. 
No patamar 2, o reajuste pode 
chegar a 21%, passando de 
R$ 6,243 a cada 100 kWh 
para R$ 7,571. (E.C.)

Taxa adicional pode subir de R$ 4,169 para R$ 4,599

Proteção contra a variante Alfa no Reino Unido é de 74%

Divulgação

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Pequim responde à Otan e 
pede que parem de exagerar

A China pediu ontem que 
a Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) 

“pare de exagerar a teoria 
de ameaça chinesa” após a 
principal aliança militar do 
Ocidente acusar Pequim de ser 
um “desafio sistêmico” para 
o grupo com suas “políticas 
coercitivas”. Segundo o go-
verno de Xi Jinping, que fez 
um apelo para que a União 
Europeia (UE) não se junte 
à estratégia americana, os 
Estados Unidos estão “muito 
doentes” por tentarem criar 
uma frente unida anti-China.

“Exigimos racionalidade 
da Otan na hora de avaliar o 
desenvolvimento da China e 
que deixem de exagerar a teoria 
de ameaça chinesa. Eles não 
devem usar nossos interesses 
legítimos e direitos como 
desculpas para manipular e 
criar enfrentamentos artificiais”, 
disse a missão diplomática 
chinesa na União Europeia 
em comunicado. “A China 
não representa um desafio 
sistêmico para ninguém, mas 

Teoria da ameaça chinesa

se alguém quiser nos impor 
um, não permaneceremos 
indiferentes.”

Ao contrário de seu an-
tecessor, que apostava no 
embate direto contra Pequim, 
a estratégia do presidente dos 
EUA Joe Biden é juntar seus 
aliados europeus e asiáticos 
para tentar impedir que a 
China desafie a supremacia 
americana. Após quatro anos 
negligenciada pelo governo 
de Donald Trump, a Otan 
é um elemento-chave da 
estratégia anti-Pequim de 
Biden.

O comunicado da cúpula 
de anteontem, a primeira 
desde a troca de comando 
em Washington, menciona 
a China dez vezes - na úl-
tima reunião, em 2019, a 
potência asiática havia sido 
mencionada apenas uma. 
De acordo com o texto, “as 
ambições declaradas e o 
comportamento assertivo da 
China representam desafios 
sistêmicos da ordem inter-
nacional em áreas relevantes 

para a aliança”.
O secretário-geral da Otan, 

Jens Stoltenberg, havia dito 
anteontem que todos os 30 
países-membros da aliança 
reconhecem que Pequim 

“está aumentando suas capa-
cidades militares e continua 
com seu comportamento 
coercitivo”, buscando neu-
tralizar as acusações de que 
Washington pauta a agenda 
monocraticamente. A China, 
ele disse, está “expandindo 
rapidamente seu arsenal 
nuclear” e é “opaca” na hora 
de prestar contas sobre sua 
modernização militar.

Em sua nota oficial, a 
missão chinesa na UE chama 
as afirmações de “caluniosas” 
e alegou que a Otan, com 
sua “mentalidade de Guerra 
Fria, busca atacar o desen-
volvimento pacífico” do país.

As políticas de defesa 
da China, afirmou, “são 
legítimas e transparentes”, 
ressaltando que o arsenal 
da Otan é muito superior 
ao de Pequim. (E.C.)

Biden comemora acordo com 
UE sobre Boeing e Airbus

 O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, come-
morou o “grande avanço” 
na disputa comercial com 
a União Europeia (UE) por 
subsídios a Boeing e Air-
bus, que fica suspensa após 
acordo anunciado ontem. 

“Tanto os EUA quanto a UE 
concordaram em suspender 
tarifas por cinco anos e nos 
comprometemos a garantir 
condições equitativas para 
nossas empresas e nossos 
trabalhadores”, afirmou, em 
comunicado.

Biden acrescentou que 
os dois lados concordaram 
ainda em trabalhar juntos 
para conter as “práticas não 
mercantis da China”. “Os EUA 
e a UE trabalharão juntos 
de maneiras específicas que 
refletem nossos altos padrões, 
incluindo a colaboração em 
investimentos internos e 
externos e transferência de 
tecnologia”, ressaltou.

Em viagem pela Europa 
desde a semana passada, o 
democrata afirmou também 

Estados Unidos

que tem salientado aos parcei-
ros tradicionais que precisam 
cooperar em prol de causas 
comuns, como a concorrência 
justa e a transparência. “O 
anúncio de ontem demonstra 
exatamente como isso pode 
funcionar na prática”, pon-
tuou, de acordo com a nota.

O acordo representa uma 
solução temporária a uma 
disputa que se arrasta há 16 
anos. Segundo a represen-
tante comercial dos Estados 

Unidos, Katherine Tai, as 
tarifas seguirão suspensas 
enquanto o apoio da UE à 
Airbus for consistente com 
os termos acordados. “Caso 
o apoio da UE ultrapasse a 
linha vermelha e os produtores 
dos EUA não sejam capazes 
de competir de forma justa e 
em igualdade de condições, 
os EUA mantêm a flexibili-
dade para reativar as tarifas 
que estão sendo suspensas”, 
destacou. (E.C.)

Biden disse que lados concordam em trabalhar junto

Divulgação

Alemanha deve flexibilizar 
regras do uso de máscara

Senado de Berlim anunciou que a proteção facial não será obrigatória em ruas movimentadas ou zoológicos

PANDEMIA

Diante das infecções de 
Covid-19 em tendência de 
baixa na Alemanha, as regras 
do uso obrigatório de máscara 
devem ser relaxadas em todo 
o país, afirma o The Guar-
dian. O Senado de Berlim 
deve anunciou ontem que 
as pessoas não terão mais 
de usar máscaras em ruas 
comerciais movimentadas ou 
zoológicos. Os visitantes de 
teatros, cinemas ou casas de 
ópera provavelmente terão 
permissão para usar másca-
ras de pano simples em vez 
de máscaras médicas FFP2. 
Ainda, a proibição noturna de 
beber em espaços públicos 
também deve ser suspensa 
na capital alemã.

Alguns políticos estão 
pedindo ao governo que 
elimine totalmente as regras 
de uso de máscaras. No 
entanto, o especialista em 
políticas de saúde Karl Lau-
terbach, parceiro no governo 
de coalizão de Angela Merkel, 

disse que era importante que 
as pessoas continuassem 
usando máscaras em locais 
fechados até que mais de 
70% da população tivesse 
sido vacinada.

Na manhã de ontem, 
48,7% da população alemã 
havia recebido pelo menos 
uma dose da vacina contra 
a Covid-19. A agência de 
controle de doenças do país 
relatou 652 novas infecções 
ontem - cerca de 50% abaixo 
do mesmo período na semana 
passada - e 95 novas mortes.

EUA

Os Estados Unidos atingiram 
a marca de 600 mil mortes 
pela Covid-19. Isso ocorre 
apesar de o país conseguir 
reduzir bastante o número 
de casos e vítimas, diante do 
avanço em sua vacinação. No 
Estado de Nova York, que já 
contabiliza 70% dos residentes 
adultos com ao menos a pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid-19, noticiou o The 
Wall Street Journal. O índice, 

anunciado pelo governador 
Andrew Cuomo, significa 
que quaisquer restrições 
remanescentes relaciona-
das à pandemia - incluindo 
restrições de capacidade e 
regras de distanciamento 

social – são opcionais para 
residentes vacinados desde 
ontem.

Pessoas não vacinadas, no 
entanto, ainda precisarão 
manter o distanciamento 
social e o uso de máscara. 

“Não estamos mais apenas 
sobrevivendo”, disse o go-
vernador. “Podemos voltar 
a viver.”

Irlanda

Apesar dos progressos, 

a Irlanda deve dobrar o 
período de quarentena às 
pessoas não vacinadas ou 
apenas com a primeira dose 
que chegam do Reino Unido. 
Segundo o ministro dos 
Transportes, Eamon Ryan, 
com informações do The 
Guardian, a nova medida 
deve impor dez dias de 
quarentena, mas ainda vai 
permitir que as pessoas se 
desloquem com menos bar-
reiras entre os dois países a 
partir de meados de julho.

A mudança se deve à rápida 
disseminação da variante delta, 
identificada pela primeira 
vez na Índia, que atrasou 
os planos de suspender a 
maioria das restrições da 
Covid-19 restantes no Reino 
Unido. “É apenas para re-
fletir a preocupação com a 
variante delta e tentar conter 
o desenvolvimento dessa 
variante aqui o máximo que 
pudermos e nos dar tempo 
para obter vacinas para nos 
dar cobertura contra ela”, 
disse Ryan.

Estadão Conteúdo

Visitantes de teatros e cinemas terão permissão para usar máscaras de pano simples

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
A verdadeira Matilde toma as dores de Ernestina e enfrenta a novata, que 

desiste da briga. Cícero entrega Pipoca para Vivi e pergunta se ela vai 

contar para Tati a verdade. Vivi conta que está confusa e que Tati sente falta 

dele. Miguel está acomodado em uma casa próxima da fazenda, quando 

os capatazes de Carmen chegam à procura dele. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca e Jade fi cam constrangidas com a exibição do capítulo da novela. 

Lucrécia repreende Jade ao vê-la arrancar seus fi os de cabelo. Pedro se 

aconselha com Nando e René. Cobra pede para Jade assistir ao seu exame 

de grau no muay thai.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. Sofi a critica a atitude de Marcos 

no trabalho. Francisco agradece Nanda pelo trabalho em sua mochila. Iná 

aconselha Ana a viver sua história com Rodrigo. Ana pede para se afastar 

da ONG. Rodrigo sugere que Ana dê aula de tênis.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Dominique orienta Edu a ir até sua casa e atirar contra o invasor. Agnes e 

Mário combinam de se encontrar. Tarantino escuta Alan dizer a Ignácio que 

está namorando Kyra/Cleyde. Alexia encontra o anel de sua avó na gaveta 

do quarto de Renzo e mostra a Zezinho o seu amuleto da sorte. 

GLOBO, 21H00

Império
Enrico é avisado sobre o acidente com sua mãe e Antônio conta para Cláudio, 

que se desespera. José Alfredo se surpreende com a solidariedade de José 

Pedro. Jairo e Otoniel chegam ao Rio de Janeiro e Jurema pede para Tuane 

deixá-los fi car em sua casa. 

RECORD, 21H

Gênesis
Uriala leva uma invertida de Abraão. Leora e Omar seguem para Gerar. 

Quetura demonstra sabedoria. Leora e Omar chegam ao palácio. Omar é 

surpreendido pela decisão do rei. Isaque se encontra com Rebeca.

 Não desista, essa é 
a saída mais fácil mas 
não garante qualquer 
sucesso na sua vida. 
O mundo já está 
carregado de pessoas 
fracas que viram 
costas às suas metas. 
Mostre a força do seu 
caráter e persista em 
lutar por aquilo que 
mais deseja.

O caminho nem 
sempre será fácil e 
a verdade é que as 
dificuldades às vezes 
desanimarão você. 

MOMENTO
especial

Lute sempre e jamais desista

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: TIAGO KONISHI DA SILVA, SENTILEU-

SA DE MORAES, MARIA DO SOCORRO DE O. G. MALAFAIA, 

JULIO D´AMBROSIO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E 

CONSTANÇA MASIERO LAMIN

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas em sua vida. 

Arrisque, tente, permita-se, mostre 
para si mesmo do que é capaz.”

 cultura@jornaldat.com.br

Mesmo assim, cada 
obstáculo deixará 
seu coração mais 
fortalecido, e se 
estiver determinado a 
vencer certamente o 
conseguirá.
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Palmeiras vai a Caxias do 
Sul encarar o Juventude

Com o elenco vacinado 
com a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, 
o Palmeiras enfrenta hoje 
o Juventude, às 21h30, em 
busca de paz. No Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul, 
o time alviverde quer um 
triunfo para afastar a pressão 
que veio com a eliminação 
precoce na Copa do Bra-
sil e se intensificou após o 
empate no clássico com o 
Corinthians.

No Brasileirão, a campanha 
do Palmeiras inclui uma derrota 
para o Flamengo, uma vitória 
diante da Chapecoense e um 
empate com o Corinthians no 
último sábado. A equipe do 
técnico Abel Ferreira soma, 
portanto, quatro pontos. A 
ideia é vencer em Caxias 
do Sul para não ficar longe 
dos líderes.

Abel ainda não terá Danilo, 
Danilo Barbosa e Patrick de 
Paula. Os três avançaram na 
recuperação de suas lesões, 
participaram do último trei-
namento, mas seguem fora. 

Elenco vacinado

O atacante Wesley, suspenso, 
é outra baixa, além dos con-
vocados Weverton, Matias 
Viña e Gustavo Gómez, que 
defendem as suas seleções na 
Copa América, e dos jovens 
Michel, Gabriel Veron e Lucas 
Esteves, com Covid-19.

Criticado por parte da 
torcida, o volante Felipe Melo 
deve ser titular novamente. 
Se entrar em campo, vai 
completar 200 jogos pelo 

Palmeiras, clube em que 
mais atuou em sua longa 
carreira.

“Nunca escondi o amor que 
sinto pelo Palmeiras. Posso 
dizer que vivi de tudo dentro 
desse clube. Muito grato de 
ter tomado a decisão de ter 
vindo para cá. Hoje é minha 
casa. Essa marca é motivo 
de muito orgulho e emoção”, 
disse o experiente jogador.

Já Breno Lopes reencontrará 
a equipe na qual se destacou 
a ponto de ter chamado a 
atenção do Palmeiras, que o 
comprou no ano passado. O 
autor do gol que garantiu o 
bi da Libertadores à equipe 
paulista é grato ao Juventude.

“Acho que é difícil explicar 
tudo que aconteceu em tão 
pouco tempo. Tenho muita 
gratidão pela oportunidade 
que o Juventude me deu. 
Foram duas temporadas com 
dois acessos. É um clube que 
está muito organizado e que 
me deu totais condições para 
desempenhar e evoluir nesse 
período”, afirmou. (E.C.)

JUVENTUDE 
Marcelo Carné; 
Michel, 
Vitor Mendes, 
Rafael Forster e 
William Matheus; 
Elton, 
Guilherme Castilho, 
Wescley, 
Chico e 
Capixaba; Matheus 
Peixoto. 
Técnico: 
Marquinhos Santos.

PALMEIRAS 
Jailson; 
Mayke, 
Luan, 
Renan e 
Victor Luís; 
Felipe Melo, 
Gabriel Menino, 
Raphael Veiga e 
Gustavo Scarpa; 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

JUVENTUDE  
PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, RS.

SÃO PAULO 

Tiago Volpi, 
Igor Vinicius, 
Bruno Alves, 
Léo e 
Reinaldo; 
Rodrigo Nestor, 
Liziero, 
Gabriel Sara e 
Emiliano Rigoni; 
Luciano e 
Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

CHAPECOENSE 
João Paulo; 
Matheus Ribeiro, 
Ignácio e 
Felipe Santana e 
Mancha; 
Moisés Ribeiro, 
Anderson Leite, 
Léo Gomes 
e Ravanelli; 
Fernandinho e 
Anselmo Ramon. 
Técnico: 
Jair Ventura.

SÃO PAULO  
CHAPECOENSE 

ÁRBITRO - Dyorgines José de Andrade (ES).
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Morumbi, SP.

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

RED BULL BRAGANTINO 
Cleiton;
Aderlan, 
Léo Ortiz, 
Natan e 
Edimar; 
Jadsom Silva, 
Lucas Evangelista e 
Cuello; 
Arthur, 
Ytalo e 
Helinho. 
Técnico Maurício 
Barbieri.

CORINTHIANS  
RED BULL 
BRAGANTINO 

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).
HORÁRIO - 20h30.
LOCAL - Neo Química Arena, SP.

Corinthians pega Bragantino
e quer vencer a 1ª na Arena

Técnico Sylvinho ainda não conseguiu triunfar em casa; partida de hoje é importante para iniciar a recuperação

BRASILEIRÃO

O Corinthians busca a 
primeira vitória sob o co-
mando de Sylvinho na Neo 
Química Arena. Depois de 
duas derrotas em casa com 
o treinador, o time recebe 
hoje, às 20h30, o Red Bull 
Bragantino pela quarta rodada 
do Campeonato Brasileiro.

Os dois tropeços em casa 
foram para o Atlético-GO: 
1 a 0 pela rodada inaugural 
do Brasileirão e 2 a 0 no 
jogo de ida da terceira fase 
da Copa do Brasil. Apesar 
do retrospecto ruim em 
Itaquera, Sylvinho vem de 
um empate fora de casa no 
clássico com o Palmeiras. 
O resultado foi visto como 
positivo pelo treinador.

“Acredito que esse processo 
de evolução, buscar esse 
padrão, conexões, entregas, 
tem muita coisa e leva tempo. 
Estamos trabalhando para 
que isso vire um padrão de 
time”, afirmou. No total, ele 
soma cinco partidas à frente 

Sem a presença da torcida, Timão não está conquistando boas vitórias na Arena

do Corinthians, com duas 
derrotas, dois empates e 
uma vitória.

Sylvinho tem insistido em 
uma formação sem centroa-
vante fixo. Nas escalações 
até aqui, ele tem montado 
um meio de campo com 
trio de volantes e uma linha 
de três jogadores na frente, 
com Luan mais centraliza-
do. Cantillo até tem dado 
maior movimentação, mas 

falta criatividade e também 
qualidade para finalizar.

O Corinthians tem pouca 
iniciativa de jogo. As opor-
tunidades surgem a partir de 
erros do adversário, quase 
sempre em jogadas pelo 

lado direito com Fagner e 
Gustavo Mosquito. A falta 
de ação talvez seja a causa 
pelo time não ter venci-
do ainda em casa. Somou 
pontos justamente quando 
conseguiu o resultado a 

partir dos contra-ataques.
No Brasileirão, o Corin-

thians somou quatro pontos 
até aqui e ocupa a décima 
colocação. Uma vitória, 
no entanto, pode levar a 
equipe para as primeiras 

colocações. Eliminado na 
Copa Sul-Americana e na 
Copa do Brasil, o time de 
Sylvinho tem como único 
objetivo na temporada o 
torneio por pontos corridos.

A novidade na escalação 
pode ser o retorno do za-
gueiro Jemerson. Ele voltou 
a treinar com a equipe na 
segunda-feira após se re-
cuperar de uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
esquerda. O jogador, no 
entanto, vive impasse no 
clube. Seu contrato vai até 
o final de junho e ainda não 
acertou a renovação.

Depois de dois empates 
seguidos em casa, o Red Bull 
Bragantino busca reencontrar 
hoje o caminho da vitória 
no Campeonato Brasileiro. 
Ainda invicto, o time está 
na sexta colocação, com 
cinco pontos. Depois de 
bater a Chapecoense, por 
3 a 0, fora, na estreia, em-
patou com Bahia (3 x 3) 
e Fluminense (2 x 2) em 
Bragança Paulista.

Estadão Conteúdo
Divulgação

São Paulo busca primeira 
vitória no Brasileirão

O São Paulo encara a partida 
diante da Chapecoense, hoje, 
às 19 horas, como a grande 
chance de interromper uma 
sequência ruim neste início 
do Campeonato Brasileiro. 
A equipe do técnico Hernán 
Crespo ainda não venceu no 
torneio (um empate e duas 
derrotas) e ainda não fez um 
gol sequer.

Diante de um rival que 
também está na zona do 
rebaixamento, o São Paulo 
tenta se recuperar do seu 
pior início na era dos pon-
tos corridos. Pela primeira 
vez desde 2003, quando o 
Campeonato Brasileiro pas-
sou a ser disputado no atual 
formato, o São Paulo soma 
apenas um ponto depois das 
três primeiras partidas.

A falta de gols contrasta 
com o desempenho do time 
no Campeonato Paulista. Nos 
21 jogos do torneio, o time 
não marcou em apenas três 
partidas. É a mesma marca 
do início do torneio nacional. 
O time empatou por 0 a 0 

Começo ruim

com o Fluminense e perdeu 
para o Atlético-GO (2 a 0) 
e Atlético-MG (1 a 0). Uma 
atuação que atenua esse re-
trospecto foi a goleada por 9 
a 1 sobre o 4 de Julho pela 
Copa do Brasil.

O técnico Hernán Crespo 
minimizou o início ruim. “O 
Brasileirão é difícil, mas é 
uma maratona, e não uma 
corrida de 100 metros. Então, 
temos tempo. Sabemos que 

perdemos pontos nestas três 
primeiras rodadas, mas temos 
tempo para nos recuperarmos”, 
afirmou o treinador após a 
derrota para o Atlético-MG.

A recuperação não deve ser 
fácil no Morumbi. A equipe 
tem sete desfalques, entre eles, 
o zagueiro Miranda (estira-
mento na coxa esquerda) e 
Arboleda (convocado pela 
seleção equatoriana), o meia 
Benítez, o volante Luan e o 
lateral Daniel Alves, todos em 
recuperação de lesão.

Por conta desses desfalques, 
Crespo ainda não definiu qual 
sistema de jogo vai utilizar. 
Ele deverá abrir mão de atuar 
da linha de três zagueiros, 
pilar de sua estratégica, para 
jogar com linha de quatro de 
defensores. Diante do Atlético-

-MG, o lateral Igor Vinicius 
entrou no lugar de Miranda 
para completar o sistema 
defensivo. A boa notícia para 
o ataque é a versatilidade 
do novo reforço Emiliano 
Rigoni, capaz de atuar em 
várias posições. (E.C.)


