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Convênio para reformar   
a estrada dos Fernandes   

é assinado com o DER
Serão quase 13 quilômetros de via que serão restaurados; custo será de R$ 10,7 milhões

VAGAS

  Guararema oferece 49 oportunidades de 
emprego nesta semana. Cidades, página 4

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), firmou ontem o con-
vênio com o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) para realizar 
o recapeamento da estrada dos Fer-
nandes, que cruza diversos bairros da 
cidade e liga o município a Ribeirão 
Pires. A confirmação da obra havia 
sido feita em maio pelo governo do 
Estado, que ainda prevê a revitali-
zação de outras estradas da cidade.   
Suzano, página 3Número de mortes em relação a 

todo o ano passado é 44% maior. 
Cidades, página 5

Mortes por Covid

G5 REGIONAL 
REGISTRA 
2.598 ÓBITOS 
NESTE ANO

Guararema

Novo Dia D 
contra Covid 
ocorre sábado
Cidades, página 4

COPA AMÉRICA

Brasil e Peru 
jogam hoje, no 
Engenhão. p9

Texto do projeto foi lido ontem 
durante a sessão e hoje deve ser 
enviado às comissões da Cada de 
Leis. Cidades, página 4

Suzano

CÂMARA  
COMEÇA A 
DISCUTIR  
REFIS 2021

Estrada dos Fernandes corta diversos bairros de Suzano e chega até a vizinha Ribeirão Pires

EMANUEL AQUILERA
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É hoje

‘Virada da Vacina’ começa hoje 
na Arena e segue até amanhã

Está sendo programada uma vacinação contra Covid 
que deve durar 35 horas. Suzano, página 3
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 �Partido de Boulos

Diferente do que foi informado no edito-
rial publicado ontem, Guilherme Boulos 
não é filiado ao PSL e sim ao Psol.

 �Boulos no Mogi News

Boulos, que é virtual candidato a gover-
nador do Estado de São Paulo, estará 
hoje pela manhã na redação do Grupo 
Mogi News. O psolista vem cumprir na 
cidade sua agenda para fortalecer o mo-
vimento esquerdista.

 �Assuntos a tratar

O jornalista do Grupo Mogi News, An-
dré Diniz, vai aproveitar a entrevista com 
Guilherme Boulos para abordar temas 
em voga, como distribuição de vacinas 
contra a Covid-19, habitação, demandas 
do Alto Tietê e assuntos ligados à Edu-
cação, Segurança e Saúde. A visita será 
acompanhada pela vereadora de Mogi, 
Inês Paz (Psol).

 �Cavalo salvo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suza-
no realizou ontem o resgate de um cavalo 
abandonado. O animal estava pastando 

sozinho entre duas faixas da a Marginal 
do Una. As autoridades municipais se-
guem em busca do seu tutor para que 
a devolução seja feita.

 �Regional de Ferraz

A superlotação de pacientes nos cor-
redores do Hospital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho, em Ferraz de Vascon-
celos, foi fortemente criticada pelo ve-
reador Claudio Ramos Moreira (PT), na 
sessão ordinária, na segunda-feira pas-
sada. Segundo o petista, a situação en-
frentada na unidade hospitalar estadual 
nas últimas semanas, principalmente, 
neste período de pandemia é dramática 
e, ao mesmo tempo, desumana.

 �Via fechada

A rodovia Arthur Matheus será bloqueada 
no trecho entre os km 2,7 e 3, nos dias 19 
e 20 de junho, das 8 às 17 horas. Os mo-
toristas com destino a São Paulo ou Rio 
de Janeiro podem optar pela SP-56 até 
Arujá e acessarem a rodovia Presiden-
te Dutra no km 199 ou o km 1,5 da SP-
60/56, com acesso à estrada do Santís-
simo. A interrupção ocorrerá devido ao 
desmonte de rocha para obras de alarga-
mento e a implantação do acostamento.

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

EDITORIAL

Precisa-se de sangue

O 
Ministério da Saúde lançou nes-
ta semana uma campanha para 
incentivar a doação de sangue 
regularmente. A ação faz parte 

do decreto 10.036/03, que define a última 
semana do mês de junho como a semana 
nacional do doador voluntário, com o ob-
jetivo de criar ações destinadas a divulgar a 
importância do ato. A campanha deste ano 
também vai lançar mão do auxílio da tec-
nologia, por meio do Facebook. Basta aces-
sar a página para se cadastrar como doador 
de sangue.

O estoque de sangue no país sofreu a 
inevitável queda de 10% desde o início da 
pandemia da Covid-19. Em 2019, foram 
3.271.824 coletas no país. Já em 2020, o 
número caiu para 2.958.665, segundo da-
dos do Ministério da Saúde, que acionou o 
Plano Nacional de Contingência de Sangue, 
possibilitando o remanejamento de bolsas 
de sangue entre os Estados conforme a de-
manda e oferta em cada local. Nove Esta-
dos fizeram solicitações e foram atendidos, 
entre eles, São Paulo.

Mesmo sem registrar desabastecimento, 

os bancos de sangue de Mogi das Cruzes e 
Suzano estão em alerta. No ano passado, 
a pandemia do coronavírus reduziu pela 
metade o número de doadores no Banco 
de Sangue de Mogi. Já em Suzano, as cam-
panhas ajudaram na recuperação do esto-
que. Os tipos sanguíneos mais necessários 
são O+ e O-. As unidades adotam diversas 
medidas de prevenção à Covid-19, como 
equipamentos de proteção, álcool em gel, 
distanciamento e horário agendado.

Para doar sangue, é preciso ter de 16 a 
69 anos, desde que a primeira doação te-
nha sido feita até 60 anos (menores de 18 
anos devem apresentar consentimento for-
mal do responsável legal); pesar no míni-
mo 50 quilos; e estar alimentado. No dia da 
coleta, o doador não deve ingerir alimentos 
gordurosos antes da doação; deve ter dor-
mido pelo menos seis horas nas últimas 24 
horas; e apresentar documento oficial de 
identificação com foto. Uma única doação 
de sangue, de 450 mililitros, é suficiente 
para salvar a vida de até quatro pessoas. 
Além disso, essa quantidade é reposta no 
organismo em 24 horas.

Hoje há uma corrida entre 
os governadores e o presiden-
te pela imunização. Quem 
diria que o presidente seria 
obrigado a se curvar aos fatos. 
Quando as imagens de várias 
partes do mundo revelam a 
imunização e a retomada da 
vida “normal”, sem másca-
ras e distanciamento social, 
quem era contra passou a 
ser favorável. Os governa-
dores disputam o anúncio 
da imunização de 100% da 
população adulta. O presi-
dente agora quer acelerar a 
compra de vacinas e assim 
tentar protagonizar a saída 
da fase mais aguda da pande-
mia como um herói político.

É claro que a vacina não 
garante 100% de imunização, 
mas permitirá que as pessoas 
retomem suas atividades ha-
bituais, movimentando a eco-

Corrida

ARTIGO
Cedric Darwin

nomia, gerando empregos e 
renda. Ninguém ganha com 
o isolamento social, todos 
perdem. A marca indelével 
de mais de meio milhão de 
mortos, além de uma tragédia 
humana, terá um alto custo 
político, esse talvez a causa 
da preocupação real do presi-
dente e governadores. Não se 
pode ignorar que os agentes 
políticos dependem da opi-
nião pública e de seus votos, 
de olho nas eleições de 2022.

Nesse aspecto a corrida 
pelas vacinas, a antecipação 
dos calendários, o aumento 
do ritmo de vacinação e a 
pressão pela entrega de mais 
doses beneficiam a popula-
ção. A esperança é que, com 
o novo normal, o desgaste pe-
las milhares de mortes, pela 
paralisia e falência de milhares 
de pequenos negócios, pelo 
aumento de milhares de de-
sempregados, de alimentos 
e da pobreza generalizada 

fiquem para trás, a distância 
suficiente para que o eleitor 
não se lembre de nada. A di-
fícil missão de vender a ima-
gem positiva ao eleitorado 
será muito difícil para todos 
os gestores públicos.

Hoje vivemos em estado de 
emergência e a política não é 
prioridade, mas ano que vem 
ela será e então iremos men-
surar qual o custo do desgaste 
de cada candidato. Enquanto 
isso, que venham mesmo as 
vacinas, que os calendários 
sejam cada vez mais anteci-
pados, se é que é possível fa-
lar em antecipação do atraso. 
Dez por cento da população 
já está imunizada com duas 
doses e em breve, se Deus 
quiser, todos os adultos bra-
sileiros estarão. Que passada 
a pandemia possamos punir 
os verdadeiros culpados pela 
tragédia que vivemos.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é advogado e mestre 
em Direito.
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‘Virada da Vacina’ começa 
hoje e segue até amanhã

A Secretaria Municipal de 
Saúde promove hoje, a partir 
das 8 horas, uma grande 
força-tarefa na campanha de 
imunização contra o coro-
navírus (Covid-19). A ação 
concentrada na Arena Suzano 
promete 35 horas consecutivas 
de atendimento exclusivo 
no polo, com acolhimento 
de sete de grupos prioritá-
rio, incluindo os taxistas, 
motoristas e cobradores 
dos transportes coletivo e 
complementar de Suzano, 
os profissionais da Educação 
e as pessoas maiores de 50 
anos, sendo que este último 
público deve comparecer a 
partir das 19 horas.

De acordo com o chefe 
da Pasta, Pedro Ishi, esse 
escalonamento é importante 
para garantir mais segurança 
e conforto. “Esperamos uma 
demanda alta de pessoas com 
idades entre 50 e 59 anos, 
por isso recomendamos 
que o público desta faixa 
etária busque atendimento 
somente a partir das 19 horas, 

Imunização

quando o fluxo dos demais 
grupos já tiver menor, sobre-
tudo por parte dos taxistas, 
motoristas e cobradores 
que têm nesta quinta-feira 
a primeira oportunidade 
de vacinação a partir das 8 
horas da manhã”, afirmou.

Os profissionais dessa 
última categoria devem ter 
em mãos o comprovante 
da atividade exercida para 
receber a dose. Este docu-
mento carimbado e assinado 
será emitido exclusivamente 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 17 horas. A 
aquisição do comprovante 
junto à Pasta se dá por meio 
da apresentação de documento 
original com foto, CPF e car-
teira de trabalho, bem como 
documento comprobatório 
de vínculo empregatício à 
empresa, como por exemplo 
holerite recente.

No caso dos profissionais 
da Educação será exigido 
o “QR Code” emitido pela 

plataforma “Vacina Já Edu-
cação” (vacinaja.sp.gov.br/
educacao). Os comórbi-
dos e deficientes também 
precisam comprovar esta 
condição por meio de laudo 
médico e/ou receita médica 
com resultados de exames 
recentes (original e cópia). 
Já as grávidas e puérperas 
devem apresentar a chamada 

“Carteira da gestante”.
Os idosos maiores de 60 

anos que ainda não recebe-
ram a primeira aplicação 
também poderão se vacinar, 
assim como aqueles que 
aguardam a segunda dose 
da vacina, conforme o prazo 
estipulado por cada imuni-
zante, Astrazeneca/Oxford 
ou CoronaVa/Butantan, até 
o dia 17 ou 18 de junho. 
O quadro completo com 
datas e orientações sobre a 
vacinação em Suzano pode 
ser acessado pelo link http://
bit.ly/CronogramaVacinaSu-
zano, disponível na página 
inicial do site www.suzano.
sp.gov.br.

Suzano assina convênio para 
revitalizar estr. dos Fernandes

Confirmação da obra foi feita pelo governo do Estado, que ainda prevê a revitalização de outras estradas na região

DER

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), firmou 
ontem o convênio com o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) para 
realizar o recapeamento da 
estrada dos Fernandes, que 
cruza diversos bairros da 
cidade e liga o município 
à cidade de Ribeirão Pires. 
A confirmação da obra ha-
via sido feita em maio pelo 
governo do Estado, que 
ainda prevê a revitalização 
de outras estradas vicinais 
da cidade. Esta foi a última 
etapa documental para dar 
início ao processo licitatório.

A estrada dos Fernandes 
receberá uma recuperação 
funcional completa em toda a 
sua extensão, que compreende 
12,8 quilômetros, com um 
investimento previsto em  
R$ 10.762.144,73.  A expec-
tativa é que, em breve, o DER 
dê início às publicações do 
processo licitatório, de forma 
a selecionar a empresa que 
prestará o serviço e começar 
as obras no local, de acordo 

com cronograma estipulado 
pelo órgão.

A conquista da manutenção 
da via é resultado de anos de 
reuniões da administração 
municipal com o DER e o 
governo do Estado. Com o 
apoio dos deputados esta-
duais André do Prado (PL) e 
Estevam Galvão de Oliveira 
(DEM), a Prefeitura vem 
dialogando com o órgão 
sobre as estradas vicinais 
desde 2017. A partir dali, 
as reivindicações passaram 
por análise, houve revisão 
dos projetos técnicos, vis-
torias nos locais e demais 
procedimentos, até que as 
solicitações foram aprovadas 
este ano, com a confirmação 
do aporte financeiro.

Em anúncio feito em maio 
durante um evento no Pa-
lácio dos Bandeirantes, o 
governador João Dória ainda 
confirmou a recuperação de 
mais vias do município. Após 
a Estrada dos Fernandes, os 
trabalhos deverão seguir para 
a estrada de Santa Mônica, 

que interliga o município 
com Poá. Esta nova etapa 
contemplará cerca de 1,6 
quilômetros de via. A medida 
faz parte do programa “Novas 
Estradas Vicinais”, realizado 
pelo governo do Estado.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
agradeceu o empenho dos 
parlamentares, inclusive do 
deputado federal Marcio 

Alvino, e da equipe técnica da 
cidade, que lutou por meses 
para que essa revitalização se 
tornasse realidade. Segundo 

ele, as intervenções são ex-
tremamente importantes 
para garantir a segurança 
dos motoristas e pedestres, 
pois é uma via essencial para 
a mobilidade urbana de Su-
zano, com grande circulação 
de pessoas e tráfego intenso.

“Estas melhorias são fruto 
de muito trabalho em dedi-
cação em prol da população. 
Percorremos um longo tempo 
de reuniões e debates para 
alinhar os projetos e agora, 
com o convênio firmado, 
poderemos tirá-los do pa-
pel e dar mais um passo 
rumo ao progresso. Em um 
segundo momento, outras 
estradas vicinais da cidade 
também serão beneficiadas, 
promovendo melhorias para 
todas as regiões de Suzano. 
Seguimos na luta para garantir 
melhores condições de vida 
aos suzanenses”, concluiu. 

Estrada dos Fernandes vai receber recuperação em 12,8 km de extensão

Emanuel Aquilera

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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Refis 2021 de Suzano começa 
ser discutido hoje na Câmara

Texto do Executivo foi lido ontem e deve ser encaminhado às comissões permanentes do Parlamento para análise

LEGISLATIVO

O projeto de lei comple-
mentar que institui o Programa 
de Recuperação e Estímulo 
ao Pagamento de Débitos 
Fiscais (Refis) 2021 começará 
a tramitar hoje na Câmara de 
Suzano. A propositura foi lida 
na sessão de ontem e será 
encaminhada às Comissões 
Permanentes para análise.

Em maio, o vereador Leandro 
Alves de Faria (PL), o Lean-
drinho, solicitou, através de 
um requerimento, a realização 
deste programa que facilita o 
pagamento de dívidas munici-
pais. O parlamentar também 
havia pedido a antecipação 
da ação, já que geralmente 
acontece no segundo semestre 
de todo ano.

Os parlamentares aprovaram 
seis itens ontem: o projeto 
de lei complementar que 
atualiza o Plano Municipal 
de Educação, de autoria do 
Executivo (foi aprovado com 
uma emenda aditiva); 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; o projeto de 
lei, de autoria da Mesa Diretiva 
da Câmara, que altera a lei 
municipal nº 5186 de 2019; 
a moção de apoio, de autoria 
do vereador Leandrinho, para 
a ampliação do prazo da ins-
tituição da “taxa do lixo” e a 
moção de aplauso, de autoria 
do vereador Marcos Antonio 
dos Santos (PTB), o Maizena, 
para o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas.

Imigração
Os vereadores aprovaram 

ainda uma moção de aplausos 
de autoria do parlamentar 
Artur Takayama (PL) destinada 
à colônia japonesa pelos 113 
anos da Imigração no Brasil. 

“Não posso deixar esta data tão 
especial passar em branco”, 
disse o vereador ao discursar 
na Tribuna e exibir um vídeo 
com fotografias das entidades 
japonesas da cidade. “É uma 
singela homenagem”, afirmou 
o parlamentar.

Tribuna
O vereador Fábio Diniz 

(PTB) falou sobre o início 
da vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19) para 
funcionários do transporte 
público.

Já o vereador Leandrinho 
apontou irregularidades no 

relatório enviado pelo se-
cretário de Saúde, Pedro 
Ishi, ao seu gabinete. “Não 
é perseguição. Depois que 
recebi o relatório eu fiquei 
bastante preocupado”, disse. 
Segundo o parlamentar, no 
documento assinado por Ishi, 
em relação aos procedimentos 

feitos pela Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross), há dados 
com data de novembro de 
2021. “Estão prevendo o fu-
turo. O secretário ou alguém 
da secretaria é a ‘mãe Dináh’ 
(Benedicta Finazza, mais 
conhecida como Mãe Dináh, 

foi vidente brasileira). Ia até 
fazer um pedido: a previsão 
de quando vai acabar a pan-
demia e quando a saúde e 
Suzano vai funcionar 100%”, 
ironizou. “População tem 
que ter transparência do uso 
do dinheiro público. Isso é 
o descaso da resposta com 
essa Casa de Leis”, frisou.

O vereador Antonio Rafael 
Morgado (PDT), o professor 
Toninho Morgado, discursou 
sobre um requerimento de 
sua autoria para o retorno 
da fiscalização de trânsito na 
rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). 
De acordo com ele, desde a 
retirada dos equipamentos 
houve aumento nos acidentes 
automotivos.

Os parlamentares André 
Marcos de Abreu (PSC), o 
Pacola, e Edirlei Junio Reis 
(PSDB), o professor Edirlei, 
falaram sobre a falta de se-
gurança na região da Casa 
Branca. Eles argumentaram 
que a criminalidade aumentou 
muito nos últimos dias e pe-
diram soluções do Executivo.

Presidência da Câmara já havia pedido antecipação do projeto para o 1º semestre

Raziel Ueda/Câmara de Suzano

A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, promove 
neste sábado o 2º Dia D da 
vacinação contra o corona-
vírus (Covid-19).

Com a antecipação da 
campanha de imunização 
contra em todo o Estado 
de São Paulo, o município 
recebeu 535 doses da vacina, 
que serão utilizadas para 
a ação especial realizada 
neste sábado.

A ação planejada e viabi-
lizada pela Pasta municipal 
irá contar, além da estrutura 
da Cevac, onde será mantido 
o esquema de vacinação, 
com um posto de vacinação 
no estacionamento do Pau 
D’Alho (Recanto do Américo), 
com atendimento no sistema 
drive-thru e para pedestres 
agendados. “Essa vai ser 
uma grande mobilização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde para vacinar a maior 
quantidade possível de pes-
soas. A primeira edição do 
Dia D da vacinação foi um 
sucesso e vamos repetir a ação 

Guararema promove  
2º Dia D neste sábado

Vacina contra Covid

para imunizar a população 
de Guararema”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins.

No estacionamento do 
Pau D’Alho, o 2º Dia D da 
Vacinação terá como foco 
a imunização de pessoas 
entre 50 e 59 anos, sem 
comorbidades, enquanto 
na Central de Vacinação 
do Coronavírus, a Cevac, 
ocorrerá a aplicação da se-
gunda dose em idosos, das 
8h30 às 15 horas.

Vale ressaltar que só serão 
vacinados os munícipes que 
estiverem com o agendamento 
confirmado. O cadastro para 
o grupo de 50 a 59 anos – e 
para os demais liberados 

- continua disponível no 
Vacina.Digital, no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial 
ou no link “Cadastramento 
Para Vacinação da Covid-19”. 
Vale ressaltar que também é 
necessário realizar o cadastro 
no site vacinaja.sp.gov.br, 
do governo do Estado.

A prefeita de Poá, Marcia 
Bin (PSDB), participou de 
uma reunião com o secretário 
estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido, na tarde da segunda-

-feira passada. Durante o 
encontro, a chefe do poder 
Executivo abordou temas 
como saneamento básico 
e parques, além de solicitar 
liberação de recursos para 
compra de equipamentos.

Acompanhada pelos secretá-
rios municipais Marcio Borzani 
(Governo e Administração) 
e Claudete Canada (Meio 
Ambiente, Recursos Naturais 
e Serviços Urbanos), a prefeita 
apresentou as dificuldades 
financeiras enfrentadas pelo 
município e solicitou ajuda 
do Estado.

“Estamos percorrendo todas 
as secretarias estaduais pois 
precisamos de ajuda para custeio 
e aquisição de equipamentos 
como, por exemplo, trator e 
veículos para manutenção da 
cidade”, disse.

Prefeita de Poá 
pede ajuda para 
o governo  
do Estado

Reunião

Guararema oferece 49 vagas 
de emprego nesta semana

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho na 
cidade. Atualmente, o SAT está 
mediando 49 oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

As vagas que exigem apenas 
Ensino Fundamental completo 
são para casal de caseiros, 
trabalhador rural, meio oficial 
de soldador, ajudante geral, 
empregada doméstica, serra-
lheiro, jardineiro, agente de 
asseio de conservação, prensista, 
auxiliar de confeiteiro, auxi-
liar de limpeza (duas vagas), 
forneiro, pizzaiolo, cozinheiro, 
ajudante de cozinha, encanador 
e mecânico de manutenção

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio completo 
são para cuidador de animais, 
pintor, vigilante (duas vagas), 
web design, caseiro (casal), 
ajudante de produção, operador 
de prensa, e-comerce, mon-
tador de andaime, atendente, 

Oportunidades

mecânico de manutenção, 
encarregado, vigilante líder, 
ajudante geral, técnico de 
desenvolvimento de emba-
lagens, atendente, encanador, 
motorista D e operador de 
empilhadeira.  

Para quem já é formado 
no Ensino Técnico, há duas 
vagas disponíveis: técnico 
de enfermagem e técnico 
eletrônico.

Para quem possui Ensino 
Superior completo, as vagas 

são para analista de recursos 
humanos, administrador, desen-
volvedor full stcak (para quem 
já está formado e cursando) e 
auxiliar administrativo (para 
quem ainda esteja no curso 
técnico ou superior)

Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19) e da 
necessidade de fechamento dos 
prédios públicos, os candidatos 
devem se candidatar às vagas 
pelos telefones 4693-1717 e 
4693-1432.

Candidatura deve ser realizada por meio do telefone

Felipe Antonelli/Guararema
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Ocupação de leitos de UTI 
no Pezzuti tem leve queda

Os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) para 
o tratamento de coronavírus 
(Covid-19) no Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, em Mogi das 
Cruzes, encerraram a noite 
anterior com um pequeno 
avanço. As 30 camas que no 
início da semana estavam 
completamente ocupadas, 
ontem tiveram uma queda 
de 10% na ocupação.

Outros 30 leitos de Enfer-
maria da unidade estavam 
ontem à noite com uma 
ocupação total de 82%. A 
Secretaria de Estado da Saú-
de também afirmou ontem 
que, no Hospital Luzia de 
Pinho Melo, eram 46 leitos 
de Enfermaria, com 87% de 
ocupação até a noite, e 33 
de UTI, com 60%.

Em todos os hospitais de 
Mogi que tratam pacientes 
com o novo vírus, de acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde,a ocupação chegada 
a 72% nos leitos de UTI e 

Vagas Covid

60,4% nas Enfermarias, para 
pacientes em estado estável 
de saúde.

As informações divulgadas 
pela Prefeitura apontaram 
ainda que nos hospitais Luzia 
de Pinho Melo, Ipiranga, 
Santana, Mogi Mater, Biocor, 
na Santa Casa de Misericór-
dia e no Hospital Municipal 
há 164 leitos de UTI e 118 
pacientes internados neles.

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

Também de acordo com 
a Pasta estadual, o Hospital 
Santa Marcelina de Itaqua-
quecetuba, em Itaquaque-
cetuba, operava ontem com 
20 leitos de UTI com 80% 
de ocupação e 20 de Enfer-
maria com 95%. Quarenta 
por cento dos leitos gerais 
de Enfermaria da cidade 
estavam preenchidos, além 
dos 11% de Emergência.

Por outro lado, em Suzano, 
as taxas de ocupação de 

leitos de UTI e de Enferma-
ria para tratamento contra 
o novo coronavíru, ontem, 
eram de 20% (quatro de 
20 vagas) e 17,54% (dez de 
57 vagas), respectivamente. 
O Hospital Auxiliar da ci-
dade, que possui 20 leitos 
de Enfermaria, encerrou a 
noite passada com 66% de 
ocupação.

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

Dos 22 leitos de Enfer-
maria, havia uma taxa de 
ocupação de 9% ontem, 
segundo a Prefeitura. Além 
disso, um pacientes estavam 
cadastrados na fila de espe-
ra da Central Regulação e 
Ofertas de Serviços de Saúde 
(CROSS) para transferên-
cias de internações a outras 
unidades não especificadas 
ontem.

Thamires Marcelino

Megaoperação deve imunizar 
mais de 20 mil mogianos

Mogi das Cruzes iniciou 
ontem uma megaoperação 
para imunizar cerca de 20 mil 
pessoas nos próximos três dias 
contra a Covid-19. Da próxima 
sexta-feira a sábado, serão 36 
horas seguidas de vacinação, 
com atendimentos durante 
toda noite e madrugada. 

Ontem e hoje, o atendi-
mento vai até meia-noite no 
drive do Pró-Hiper, no Mo-
gilar, enquanto as unidades 
básicas de Saúde se revezam 
com horários estendidos até 
19 horas. 

Todos os atendimentos 
exigem agendamento online 
no http://www.cliquevacina.
com.br. Não há atendimento 
presencial sem agendamento 
prévio. 

“Um esquema especial já 
está em andamento desde o 
início da semana com unida-
des estratégicas funcionando 
em horário estendido, mas 
ontem até o próximo sábado 
organizamos uma força-tarefa 
para imunizarmos o maior 
número possível de pessoas, 

Covid-19

com segurança, sem filas ou 
aglomerações”, explicou a 
secretária municipal de Saúde, 
Andréia Godoi. 

Desde ontem está liberado 
agendamento online para 
pessoas de 50 a 59 anos sem 
comorbidades, seguindo o 
cronograma anunciado pelo 
governo do Estado. Por conta 
do volume de interessados 
e para evitar sobrecarga no 
sistema, a liberação dos agen-
damentos foi escalonada ao 
longo do dia por idade.

“Queremos tranquilizar a 
população porque não faltará 
vacina. Quem ainda não con-
seguiu acesso deve continuar 
tentando. Vamos aumentar a 
capacidade de acesso nos pró-
ximos dias e o agendamento 
vai continuar - inclusive na 
semana que vem. Desde o 
início da campanha, o governo 
do Estado tem enviado novos 
lotes semanais de acordo com 
os públicos-alvo assistidos, 
sem qualquer problema ou 
atraso”, ressaltou a secretária.

Mogi das Cruzes já aplicou, 

desde 20 de janeiro, 163.762 
doses de vacina contra a Co-
vid-19, sendo 115.237 primei-
ras doses e 48.525 segundas 
doses. Somente ontem foram 
3.100 doses aplicadas.

Novo lote

Os municípios do Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) receberam anteontem 
o 30º lote de vacinas contra 
a Covid-19 para ampliar os 
grupos a serem imunizados.

São 63.280 doses, sendo 
que 58.050 são AstraZeneca, 
que serão utilizadas como 
primeira dose para pessoas 
de 50 a 59 anos, e 5.230 
imunizantes CoronaVac que 
servirão como segunda dose 
para idosos acima de 70 anos.

Como o novo lote, a região 
chega a 1.320,048 vacinas 
recebidas, sendo que 78% 
são de primeira dose e 22% 
de segunda dose.

Cada município irá adotar 
sua estratégia e divulgar os 
locais e datas para imunização.

Em seis meses, mortes por 
Covid na região somam 2.598

Quantidade de óbitos já supera todos os falecimentos que ocorreram em todo o ano passado, a partir de março

SEMESTRE

Nos seis primeiros me-
ses deste ano o coronavírus 
(Covid-19) já matou mais 
do que nos dez meses de 
pandemia do ano anterior, a 
contar desde março, quando a 
doença se alastrou pela região. 
Os números do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) apontam que, em 
2020, 1.801 pessoas foram a 
óbito pela doença respiratória. 
Os dados são preliminares e 
foram levantados até a data 
de ontem.

Por outro lado, somente 
nestes primeiros meses do 
ano a quantidade de mortes 
aumentou em 44%, chegando 
a 2.598 óbitos até a noite de 
ontem. Na região, as cinco 
cidades que compõem o G5, 
com os números mais altos 
de habitantes, somam a maior 
quantidade de mortes pela 
doença desde 2020.

No ano anterior, somen-
te em Mogi das Cruzes, 

De acordo com o Condemat, em 2020 foram 1.801 mortes causadas por coronavírus

Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
foram somadas 1.507 mor-
tes pela doença. O número 

corresponde a 83% das mortes 
nas dez cidades do Alto Tietê. 
Neste ano, até ontem, 2.147 
moradores destas cidades 

não resistiram às complica-
ções da Covid-19, 82% dos 
falecimentos totais.

Apenas em Mogi, as mortes 

passaram de 546 para 757 
entre o ano anterior e este 
ano, até a noite passada. Em 
Itaquá, os óbitos aumentaram 
de 354 para 492, ainda se-
gundo os dados do Condemat, 
divulgados diariamente. Em 
Suzano, e 288 falecimentos 
no ano passado, a cidade já 
soma 504 nestes seis primei-
ros meses.

Já em Ferraz, o Condemat 
afirmou que 183 moradores 
não resistiram às complica-
ções da doença. Neste ano, o 

número de mortes já chegou a 
201. Em Poá a diferença entre 
os dois períodos também é 
considerável, sendo que o 
número de óbitos passou 
de 136 para 193.

Segundo os levantamentos 
da Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados Estatís-
ticos (Seade), as mortes pela 
Covid-19 ocorrem com maior 
frequência em pessoas porta-
doras de alguma cardiopatia, 
seguido por diabetes, obesi-
dade e doenças neurológicas.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Mortes por Covid-19 são maiores neste ano

Cidades  Óbitos em 2020 Óbitos em 2021

Mogi  546  757

Itaquá  354  92

Suzano  288  504

Ferraz  183  201

Poá  136  193

Arujá  114  160

Biritiba  33  77

Guararema 40  47

Salesópolis 24  25

St. Isabel 83  142

Total  1.801  2.598

Fonte: Condemat e Prefeituras
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Educação iniciará pesquisa 
para avaliação nutricional

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes, por 
meio do Departamento de 
Alimentação Escolar (DAE), 
iniciará hoje uma pesquisa 
para a avaliação nutricional 
dos 47 mil alunos da rede 
municipal de ensino. As 
informações serão enviadas 
pelos pais pelo aplicativo 
Educa+Mogi. O prazo para 
o envio das informações é 
até 18 de julho.

“As crianças foram subme-
tidas durante a pandemia 
do coronavírus  (Covid-19) 
a desafios na área cognitiva, 
social, física e também na 
questão alimentar e nutricio-
nal. Esta pesquisa trará um 
panorama de como estão os 
meninos e meninas de Mogi 
das Cruzes e quais medi-
das efetivamente podemos 
adotar para melhorar sua 
qualidade de vida”, disse 
o secretário municipal de 
Educação, André Stábile.

Para responder a pesquisa, 
os pais ou responsáveis devem 
acessar o aplicativo e fazer 

Rede municipal de ensino

o login com o Registro do 
Aluno (RA) e a senha. No 
espaço destinado à avalia-
ção nutricional, devem ser 
informados o peso e a altura 
da criança, se ela pratica 
ou não atividade física e se 
possui patologia alimentar, 
como intolerância à lactose, 
diabetes, entre outras. Ao 
clicar no enviar as respostas 
serão salvas e um recado 
será enviado ao aluno

Os dados da pesquisa serão 
consolidados pela Divisão 
de Tecnologia de Informa-
ção e o Departamento de 
Alimentação Escolar, o que 
irá gerar indicadores dos 
aspectos nutricionais dos 
estudantes da rede municipal 

de ensino para que sejam 
elaborados campanhas e 
projetos de conscientiza-
ção sobre a importância 
da alimentação saudável.

“É uma oportunidade para 
termos um perfil nutricio-
nal dos alunos, atendendo 
a exigência do Conselho 
Regional de Nutricionistas, 
para que possamos sempre 
adequar os cardápios e 
incentivar a alimentação 
saudável nas escolas”, disse 
a nutricionista do Depar-
tamento de Alimentação 
Escolar, Bruna Mariana 
Braga Rego Poiana.

Aplicativo
O Educa + Mogi é uma 

importante ferramenta de 
comunicação que as escolas 
e a Secretaria têm com os 
pais e responsáveis, além 
do acesso mais rápido às 
informações dos alunos. A 
plataforma está disponível 
para o sistema android na 
Play Store e iOs na Apple 
Store.

Projeto de Escola Clínica é 
apresentado a grupo de mães

Equipes de mães e técnicos participam da criação da proposta, que vem sendo elaborada desde março deste ano

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

As secretarias municipais 
de Educação e Planejamento 
e Urbanismo apresentaram 
na tarde de ontem, no prédio 
da Secretaria de Educação, 
o projeto arquitetônico da 
Escola Clínica Transtorno 
do Espectro Autista. Um 
grupo de mães e técnicos 
das secretarias de Educação 
e Planejamento participou 
da elaboração da proposta, 
que vem sendo construída 
em conjunto desde março. 
As obras do equipamento, 
que ficará na avenida Pedro 
Romero ao lado da AACD, 
terão início ainda este ano. 

“No início estávamos tra-
balhando mais no aspecto 
clínico do que no perfil de 
escola. Com a participação 
da equipe da Educação, este 
projeto ganhou muito com 
uma visão estratégica. É um 
sonho que já começa a se ma-
terializar”, disse o secretário 
de Planejamento e Urbanis-
mo, Claudio Rodrigues. O 
projeto foi apresentado pela 
arquiteta Fabíola de Almeida 

Rodrigues, que destacou a 
participação de uma equipe 
de 11 profissionais da Pasta no 
desenvolvimento da proposta.

O secretário de Educação 
André Stábile falou sobre o 
“Nosso propósito é que todas 
as crianças tenham acesso a 
educação de máxima qualidade. 
Quem precisa mais , merece 
mais atenção e primeiro. Co-
meçarmos com este projeto 
que é mais uma prova de 
que estamos passando agora 
por um novo momento, de 
transformação em uma gestão 
democrática, participativa e 
colaborativa”, disse. 

A Escola Clínica será cons-
truída em um terreno de 2 
mil metros quadrados (m²)  
e terá a área construída de 
mil m². A unidade terá oito 
setores: Pedagógico, Psi-
copedagógico, Recepção/
Administração, Clínico, Apoio/
Serviços, Convívio e Circula-
ção e áreas livres. “Uma das 
propostas é trazer os pais 
para dentro da escola. Criar 
um sentimento de unidade 

e cooperação”, observou o 
secretário de Educação.

A setorização foi feita de 
acordo com a compreensão 
das pessoas com transtorno 
do espectro autista sobre as 
atividades diárias, favore-
cendo sua autonomia. Os 

espaços atendem as terapias 
e aulas. O novo equipamento 
também conta com recursos 
de sustentabilidade, como o 
reaproveitamento de água, 
placas fotovoltaicas, ilumi-
nação e ventilação natural 
e arborização.

O plano de trabalho da 
Escola Clínica será elaborado 
com a participação do grupo 
de mães e profissionais para 
definir os tempos, horários 
e fazeres. “Ficamos muito 
felizes com o que vimos. A 
parte estrutural está muito 

boa. Queremos ver como 
será o plano de trabalho para 
que o autista possa usufruir 
de todo esse ambiente e para 
que isso seja participativo e 
efetivo”, disse Lídia Pelegrino, 
da Rede Unificada Nacional 
e Internacional (Reunida) em 
prol dos direitos dos autistas e 
do Instituto Somos Notáveis.

Participaram da reunião 
Fabíola Prince, que também 
integra as duas instituições; 
Jocélia Camargo, presidente 
do Instituto Somos Notáveis; 
Fátima Aparecida de Miranda 
Valério e Marcela Lourenço, 
que representam o Instituto 
Ativar, Projeto Crie e Reunida; 
Diva Batista, da Resiliência 
Azul; Johnny Fernandes da 
Silveira e Raphael de Oliveira 
de Moraes, responsáveis pela 
Coordenadoria da Pessoa com 
Deficiência da Secretaria de 
Assistência Social, Juliana 
Nascimento de Souza Mattos, 
diretora da Emesp Profª Jovita 
Franco Arouche e Rosangela 
Vergara, pedagoga especialista 
do Pró-Escolar.

Mães receberam a informação de que o local está sendo construído perto da AACD

Divulgação/PMMC

Região tem mais 11 mortes 
causadas pela Covid-19

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
informou ontem que a região 
registrou 11 mortes causadas 
pela Covid-19. Com os novos 
óbitos contabilizados ontem, 
o Alto Tietê chega a 4.389 

falecimentos.
De acordo com o Conde-

mat, e também as prefeituras 
da região, as mortes ocor-
reram nos municípios de 
Arujá que confirmou quatro 
casos; Itaquaquecetuba com 
uma; Santa Isabel, com três 

e Suzano também com três 
falecimentos. Mogi das Cruzes 
não registrou óbitos ontem.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.509.967 casos 
de Covid-19 ocorridos durante 
toda a pandemia e 119.905 
óbitos.

Em 24 horas

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.389

Arujá

846

279

225

87

49

100

792

384

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

329

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

1.303

Informações serão 
enviadas por 
meio do aplicativo 
Educa+Mogi; prazo 
é até 18 de julho
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Comissão de Obras da Câmara 
visita instalações do ginásio

Acompanhados da secretária de Obras, Leila Galvão, vereadores conheceram os detalhes do empreendimento

NOVO ESPAÇO POLIESPORTIVO

A Comissão Permanente de 
Obras da Câmara de Mogi das 
Cruzes visitou na manhã de 
ontem a construção do novo 
ginásio desportivo, localizado 
no bairro do Mogilar, ao 
lado do Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos. Os 
vereadores foram averiguar 
o andamento e o processo 
de construção da nova arena 
que poderá ser utilizada 
para eventos desportivos 
e formação de atletas das 
categorias de base.

Participaram da vistoria os 
vereadores Carlos Lucareski 
(PV), presidente da comissão; 
Osvaldo Antonio da Silva 
(REP); Marcos Furlan (DEM), 
líder do governo na Casa; 
Vitor Shozo Emori (PL); 
e Maria Luiza Fernandes 
(SD), a Malu Fernandes. 
Acompanhando os trabalhos 
esteve presente a secretária 
municipal de Obras, Leila 
Alcântara Galvão.

O novo ginásio esportivo 

teve início em março de 2019 
e a previsão inicial de entrega 
estava agendada para março 
de 2020. No entanto, com a 
pandemia da Covid-19 e a 
mudança de gestão munici-
pal, a conclusão passou para 
novembro desse ano, prazo 
confirmado pela secretária 
de Obras.

Segundo a titular da Pasta, 
já foram concluídas as etapas 
de fundação, estrutura, teto e 
parte do sistema hidráulico e 
arquibancadas, que poderão 
receber até mil espectadores. 
Nos próximos quatro meses 
e meio é prevista a conclusão 
das etapas de acabamento das 
instalações, revestimento e 
piso do complexo desportivo.

De acordo com os enge-
nheiros que atuam na obra, 

o atual contingente que está 
atuando na construção varia 
de 14 a 16 pessoas por tur-
no, que estão empenhadas 
na etapa de instalação das 
lajes e sistema hidráulico 
do setor onde irá funcionar 

futuramente o setor adminis-
trativo da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, que hoje 
funciona no ginásio Hugo 
Ramos.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, as novas instalações 

receberão preferencialmente 
atividades voltadas para a 
formação de novos atletas e 
categorias de base de diversas 
modalidades, como voleibol, 
basquete, futebol de salão, 
dentre outras.

“Todos os parâmetros re-
queridos pelas confedera-
ções para a realização de 
eventos esportivos oficiais 
estão sendo observados e o 
novo ginásio também estará 
apto a recebê-los”, observou 
o Executivo por nota.

Perguntada sobre o auto 
de vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) para o 
local, a secretária de Obras 
esclareceu que as vistorias são 
realizadas após a conclusão 
da obra, e que o projeto já 
conta com as devidas auto-
rizações para a realização.

O presidente da Comissão 
Permanente de Obras da Câ-
mara de Mogi, vereador Carlos 
Lucareski, torce para que o 
cronograma seja cumprido 
até o final deste ano. “Pelo 
que vemos, há muito a ser 
realizado, e esperamos que 
as obras tenham o reforço 
necessário em seu contingente 
para serem concluídas ainda 
neste ano, em benefício 
da população”, concluiu o 
parlamentar.

André Diniz

Semae comunica o
cronograma de serviços

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
informa o cronograma das 
obras de setorização da região 
leste até amanhã. A autarquia 
segue com os trabalhos de 
assentamento e interliga-
ção de redes e instalação 
de válvulas para melhorar 
a distribuição de água no 
Botujuru, Jardim Maricá, 
Vila Oroxó e Vila Suíssa. A 
maioria dos serviços não 
afetará o abastecimento nos 
bairros abrangidos.

Modernização do abastecimento 

Programação de obras de setorização
HOJE

1. Serviço: assentamento de rede na rua Theodomiro Ferreira 
Gomes (Jardim Maricá) - Sem impacto no abastecimento
2. Serviço: teste de estanqueidade na rua Bom Jesus (Botujuru)
Impacto: pausa no abastecimento pelo período de uma hora (das 
10h às 11h), de abrangência parcial (apenas nas ruas Bom Jesus 
e Santa Helena). Observação: quem tem caixa d’água em casa não 
sentirá os efeitos da paralisação
3. Serviço: construção de caixa subterrânea para instalação de 
válvula na esquina das ruas Araripe Junior e Capistrano de Abreu 
(Vila Suíssa) - Sem impacto no abastecimento

AMANHÃ

1. Serviço: assentamento de rede na rua Theodomiro Ferreira 
Gomes (Jardim Maricá) - Sem impacto no abastecimento
2. Serviço: construção de caixa subterrânea para instalação de 
válvula na esquina das ruas Araripe Junior e Capistrano de Abreu 
(Vila Suíssa) - Sem impacto no abastecimento

Secretária Leila mostra o projeto do novo ginásio desportivo aos parlamentares

Emanuel Aquilera

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaú-
na à Vila Oroxó, passando 
por Botujuru, todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapety, ao longo da 
margem direita do rio Tietê. 
O investimento total previsto 
nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 10 mi-
lhões, incluindo os materiais.

Conclusão estava 
prevista para março 
de 2020, mas 
pandemia provocou 
atraso na entrega

O Junho Ambiental segue 
com sua programação a todo 
vapor e, hoje, serão realiza-
das duas ações de plantio de 
mudas. A primeira acontecerá 
às 9 horas, na avenida Pedro 
Romero, e a segunda será às 10 
horas, no Parque Centenário, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Transportes. Para 
participar dos dois eventos, 
os interessados deverão fazer 
inscrições antecipadamente, por 
meio do telefone 4798-5959.

Também hoje, o Junho 
Ambiental apresentará a ofi-
cina “Culinária como meio 
de educação para a sustenta-
bilidade”, em parceria com a 
Escola Ambiental da Secretaria 
Municipal de Educação. O 
evento será às 19 horas, com 
transmissão pelo Youtube da 
Prefeitura e participação de 
Camila Sant’Ana e Catia Daher. 
Haverá emissão de certificado 
conjunto de participação dos 
inscritos.

Os participantes inscritos 
devem providenciar os se-
guintes ingredientes: 1 maço 

Avenida Pedro Romero e Parque 
Centenário receberão mudas hoje

Junho Ambiental

(GCM) de Mogi das Cruzes 
flagrou, na segunda-feira pas-
sada, um crime ambiental 
em uma propriedade rural 
na estrada Katsuji Kitaguchi, 
no Cocuera. Três tratores 
foram apreendidos no local 
e o responsável pela área foi 
encaminhado para a Delegacia 
do Meio Ambiente.

A equipe da Patrulha Rural 
foi encaminhada ao local após 
denúncia recebida pela Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Ao chegar à 
propriedade rural, os guardas 
municipais flagraram movi-
mentação de terra com uso 
de máquinas e consequente 
supressão de vegetação.

A equipe questionou o 
responsável pela área, que não 
apresentou documentação que 
autorizasse a intervenção no 
local. Assim, ele foi encami-
nhado à Delegacia do Meio 
Ambiente de acordo com a 
Lei Federal 9.605.

Denúncias para a Patrulha 
Rural podem ser feitas pelo 
telefone 153, da Ciemp.

Ambiental de ontem levou um 
plantio de mudas ao distrito. 
Ele aconteceu de manhã na 
Área de Preservação Perma-
nente (APP) de nascente da 
Vila Di César. Como têm 
ocorrido com vários eventos 
da programação, os participan-
tes se inscreveram de forma 
antecipada, sempre por meio 
do telefone 4798-5959. 

Desmatamento 

A Guarda Civil Municipal 

de brócolis ramoso (inteiro: 
com folhas e talos), 1 cebola 
média ralada, 4 dentes de 
alho ralados ou amassados, 
1 xícara de chá de farinha de 
aveia, 2 ovos, 3 colheres de 
sopa de cheiro verde picado, 
azeite, sal e pimenta do reino 
a gosto. Utensílios: forno, 
fogão, assadeira, tigela grande, 
frigideira, panela, cesto para 
cozimento no vapor, tábua 
e faca.

A programação do Junho 

Interessados deverão se inscrever antecipadamente

Divulgação/PMMC
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Governo de SP vai ampliar retomada das aulas presenciais em agosto, afirma Doria

 O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem a ampliação das medidas referentes às aulas presenciais no 
Estado a partir de agosto. Conforme anunciou o tucano, nesta etapa, para calcular a porcentagem de alunos permitidos na 
salas, será levada em consideração a capacidade total de acolhimento das escolas e não mais o total de matrículas. De acordo 
com o secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, as instituições ficarão autorizadas a funcionar respeitando a regra 
de distanciamento de um metro. O critério adotado até o momento era o de limite por porcentual. (E.C.)

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou ontem que o 
Instituto Butantan abriu o 
pré-cadastro para voluntários 
da primeira fase dos testes 
clínicos da vacina contra a 
Covid-19 ButanVac. Segundo 
o governador, 418 pessoas 
acima de 18 anos devem 
participar do estudo.

Dimas Covas, diretor do 
Instituto Butantan, voltou 
a afirmar que o imunizante 
seria “uma versão 2.0” das 
vacinas já em uso. Segundo 
ele, a produção do fármaco 
utiliza a mesma plataforma 
que os imunizantes contra a 

SP abre pré-cadastro para 
voluntários acima de 18

Testes da ButanVac

gripe. “E isso tem enormes 
vantagens. Primeiro, ela pode 
estar disponível em grande 
volume para o mundo e o 
segundo é custo”, afirmou 
Dimas Covas.

As próximas etapas do 
estudo de fase clínica devem 
contar com a participação 
de 5 mil voluntários. De 
acordo com o governador 
paulista, o Instituto Butantan 
já produziu e estocou cerca 
de 8 milhões de doses do 
imunizante. 

A expectativa é que 40 
milhões de unidades da 
vacina estejam prontos até 
o final de outubro. (E.C.)

Witzel diz que saiu por ofensas 
e reforça pedido de depoimento 

Witzel encerrou seu depoimento à comissão ontem antes do previsto, amparado pela decisão do STF que o 
desobrigou a comparecer; ex-governador justificou a saída em razão da forma como começou a ser tratado

CPI DA COVID

O ex-governador cassado 
do Rio de janeiro, Wilson 
Witzel, afirmou que espera 
ser chamado novamente pela 
CPI da Covid para prestar 
um outro depoimento, desta 
vez sob segredo de Justiça. 
Em entrevista após sua 
participação na comissão, o 
ex-governador voltou a dizer 
que pretende colaborar para 
a CPI investigar quem estaria 

“por trás” de seu processo 
de impeachment, assim 
como apurar a “perseguição” 
sofrida por governadores 
que não estão alinhados ao 

“negacionismo” do governo 
Bolsonaro na pandemia da 
Covid-19.

“Pedi à CPI uma sessão 
sob segredo de justiça para 
que a gente possa apro-
fundar os fatos que envol-
vem aqueles que estão por 
trás do meu impeachment, 
quem o patrocinou finan-
ceiramente, politicamente 
de forma ilícita. Aguardo 
agora mais um convite para 
que eu possa colaborar 
com a CPI e avançar nas 

investigações sobre esses 
fatos que estão causando 
toda essa perseguição aos 
governadores que não estão 
alinhados ao negacionismo 
do governo federal”, disse 
ele a jornalistas, citando a 
necessidade de sigilo em 
razão de eventuais medidas 
cautelares, como busca e 
apreensão, que possam 

vir a ser tomadas pela CPI.
Witzel encerrou seu de-

poimento à comissão ontem 
antes do previsto, amparado 
pela decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
o desobrigou de comparecer 
à CPI. O ex-governador 
justificou a saída em razão 
da forma como começou a 
ser tratado por senadores 

mais alinhados ao governo 
Bolsonaro. “Na medida em 
que começam a ter ofensas, 
da forma como o senador 
se dirigiu a mim, de for-
ma ofensiva, leviana, até 
mesmo chula, infelizmente 
não posso continuar dessa 
forma, estou aqui para ser 
respeitado e respeitar”, disse 
ele. A oitiva foi finalizada 

Witzel vai colaborar para descobrir quem estaria “por trás” de seu impeachment

Divulgação/Senado Federal
Estadão Conteúdo

Governador anunciou 1ª fase dos testes da vacina

Marcelo Camargo/Agência Brasil

após Witzel responder as 
perguntas do senador Jorginho 
Mello (PL-SC) e enquanto 
o senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) elaborava 
os questionamentos.

“Até o momento em que 
estavam conduzindo a ses-
são de forma civilizada, eu 
continuei. A partir do mo-
mento que se tornou sessão 
de xingamentos, eu entendi, 
e os advogados também en-
tenderam, que seria melhor 
encerrar, porque tudo que 
tinha que ser falado já foi 
falado, e daqui para frente 
as afirmações ofensivas são 
desnecessárias”, afirmou 
Witzel, que bateu boca 
durante o depoimento com 
o senador Flavio Bolsonaro 
(Patriota).

Na entrevista, o ex-go-
vernador voltou a dizer que 
a “perseguição” contra ele 
começou quando prometeu 
dar independência para a 
polícia investigar o assassinato 
da vereadora do Rio Marielle 
Franco. “A polícia chegou 
aos dois que moravam no 
condomínio do presidente. 
A partir daquele momento, 

o presidente não falou mais 
comigo”, disse Witzel sobre 
o caso Marielle.

O episódio envolve uma 
declaração do porteiro do 
condomínio Vivendas da 
Barra, que num primeiro 
momento das investigações 
confirmou a entrada de Elcio 
Queiroz (um dos acusados 
pela execução de Marielle) 
na casa 58, do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
na planilha de controle do 
condomínio. No entanto, 
em depoimento à Polícia 
Federal, o porteiro afirmou 
ter lançado errado o registro 
de entrada. Apesar de dizer 
que se sentiu “pressionado”, 
Alberto Mateus afirmou 
que ninguém o obrigou 
a prestar a versão em que 
mencionava o presidente.

Durante o bate-boca que 
protagonizou com o senador 
Flavio, Witzel chegou a dizer 
que não era “porteiro” para 
ser intimidado pelo filho 
do presidente Bolsonaro. 

“Pode ficar tranquilo que 
eu não sou porteiro. Não 
vai me intimar, não”, disse 
o ex-governador.
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Tite mantém plano de rodar o 
elenco e aposta em mudanças

Treinador brasileiro quer ficar no meio termo entre dar rodagem aos jogadores e melhorar entrosamento do time

COPA AMÉRICA

O técnico Tite vai seguir 
à risca o plano de fazer ob-
servações e experiências na 
partida diante do Peru, hoje, 
pela segunda rodada da fase 
de grupos da Copa América. 
Em relação à formação que 
derrotou a Venezuela, o trei-
nador planeja entre cinco e 
seis mudanças no jogo das 
21 horas, no estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro. 
No ataque, a busca por es-
paços está aberta. Por outro 
lado, o treinador mostrou 
preocupação em não des-
caracterizar a equipe.

Tite ensaiou algumas tro-
cas na equipe no treino de 
ontem, na Granja Comary, 
o último antes da partida, 
mas evitou confirmar a 
escalação. Ele teme entregar 
informações para Ricardo 
Gareca, técnico do Peru. “O 
Gareca tem nos enfrentado 
muitas vezes. Está há mais 
tempo que nós mesmos (na 
seleção). Ele pode saber a 
característica do nosso time”, 

Goleiro Éderson tem presença garantida na equipe principal no lugar de Alisson

disse Tite.
A única mudança con-

firmada é no gol, com o 
retorno de Éderson no lu-
gar de Alisson. Na defesa, 
Marquinhos deve dar lugar 
a Thiago Silva. As mudanças 
não devem comprometer a 
eficiência do setor. A seleção 
brasileira vem de cinco 
partidas sem sofrer gols. A 
última vez que foi vazada 
foi justamente pelo Peru, 
em outubro do ano passado, 

pelas Eliminatórias.
No meio, a dúvida do 

treinador está entre Fred 
e Everton Ribeiro, o que 
muda toda a configuração 
do setor ofensivo. Lucas 
Paquetá também pode ser 
usado na vaga de Fred, mas 

Tite evitou detalhes. Ele não 
descartou atuar com apenas 
um volante de marcação e 
meias mais criativos. “Posso 
sim (usar), dependendo da 
estrutura, da base defensiva 
que utilizar”, afirmou o 
treinador.

Embora ele tenha avisado, 
antes da competição, que 
faria observações de atletas 
e de formas de atuar, algu-
mas mudanças vão além de 
simples testes. No ataque, 
por exemplo, a disputa pa-
rece estar verdadeiramente 

aberta. No jogo de hoje, 
são grandes as chances de 
escalação do trio Gabriel 
Jesus, Éverton Cebolinha 
e Gabigol.

O treinador reconhece que 
o desafio de dar minutos em 
campo para todo o grupo 
esbarra na possibilidade de 
comprometer o entrosamento. 

“Existe uma linha próxima 
entre dar oportunidade e 
descaracterizar o time. A 
ideia é manter os atletas nas 
funções nos clubes. Isso dá 
a rotina do lugar, a sensação 
de confiança”, afirmou.

Alguns jogadores preten-
dem abrir mão do rodízio. 
Titular nas nove últimas 
partidas, o lateral Danilo 
parece ter superado as lesões 
no tornozelo que o tiraram 
da Copa América em 2016 
e da Copa da Rússia. Agora, 
quer estender a boa fase. Na 
Copa América, Danilo teria 
de volta a concorrência de 
Daniel Alves, mas o veterano 
do São Paulo acabou cortado 
por lesão e foi substituído 
por Emerson Royal.

Estadão Conteúdo
Lucas Figueiredo/CBF

BRASIL 

Alisson; 
Danilo, 
Éder Militão, 
Thiago Silva e 
Renan Lodi; 
Fabinho, 
Fred e 
Éverton Ribeiro; 
Everton, 
Gabigol e 
Neymar 
Técnico: 
Tite.

PERU 
Galesse; 
Corzo, 
Ramos, 
Abram e 
López; 
Tapia, 
Yotún, 
Carrillo, 
Peña e 
Iberico; 
Lapadula. 
Técnico: 
Ricardo Gareca

BRASIL  
PERU 

ÁRBITRO - Patrício Loustau (ARG).
HORÁRIO - 21h
LOCAL - Estádio Engenhão, Rio de Janeiro.



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Quinta-feira, 17 de junho de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen se recorda de quando José Ricardo entregou os documentos do 

banco para Valentina. Durante a noite, Helena dorme no sofá e Neco, com a 

ajuda de Lúcia, consegue se soltar e fugir. Andreia e Diego vão visitar Junior. 

Junior explica que está de saída para encontrar Carol.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael repreende Duca por aceitar as provocações de Lobão. Vicki exige 

cantar com a Galera da Ribalta, e Sol se incomoda. Dalva e Bianca ofendem 

Nat. Vicki canta uma música para Pedro. Roberta se insinua para Marcelo 

na frente de Delma, que não percebe. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva fi ca enfurecida com Rodrigo. Lúcio reencontra Laura. Ana consegue um 

emprego em uma escola de tênis. Lui compõe uma música para Francisco. 

Renato ouve dois funcionários falando mal dele na concessionária. Jonas 

sonha com Ângela e acorda assustado. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Zezinho leva a melhor na luta contra Edu. Zezinho, Ermelinda, Alexia, Kyra e 

Luna conseguem escapar, levando o computador de Dominique. Júlia avisa 

a Helena que Téo recebeu alta do hospital. Alejandro diz a Gabi que eles 

precisam evitar o encontro de Mário com Helena.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo fi ca furioso com o encontro de Maria Marta e Maurílio. Amanda 
fala para José Pedro que tem um namorado. José Alfredo manda Josué 
investigar Maurílio. Maurílio convida Maria Marta para encontrá-lo no hotel. 

RECORD, 21H

Gênesis
Fátima ameaça Debra. Isaque e Rebeca se encantam um pelo outro. Leora 

implora para o rei Abimeleque mudar de decisão. No acampamento, todos 

se impressionam com a beleza de Rebeca. Labão briga com Betuel. Leora 

enfrenta o rei.

 Para o bem e para 
o mal, o maior e 
mais importante 
compromisso alguma 
vez assumido por você 
é o compromisso com 
sua vida e consigo 
mesmo.

Esse requer que 
você dê o seu melhor 
a cada instante, pois 
se você não o fizer, 
ninguém o fará por 
você. Se você não 
lutar pelos seus 
sonhos, pela sua vida, 
você será o principal 

MOMENTO
especial

Jamais deixe de dar seu melhor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário!

 A determinação de hoje é o sucesso 
de amanhã.”

 cultura@jornaldat.com.br

prejudicado, então 
lute!

Jamais esmoreça 
na sua determinação, 
jamais deixe de dar o 
seu melhor, seja em 
que momento for, e a 
recompensa chegará!
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Prefeito de Moscou decreta 
vacinação obrigatória 

Sergey Sobyanin, alertou ontem para uma evolução “dramática” da pandemia do coronavírus na capital russa

RÚSSIA

O prefeito de Moscou, 
Sergey Sobyanin, alertou 
ontem para uma evolução 

“dramática” da pandemia 
da Covid-19 na capital 
russa, e decidiu decretar 
a vacinação obrigatória 
de todos os empregados 
do setor dos serviços. “A 
situação do coronavírus 
continua dramática no país”, 
disse Sobyanin em uma 
mensagem em seu blog, 
depois que as autoridades 
anunciaram ontem 5.782 
novos casos confirmados 
e 75 mortes por Covid-19 
somente na cidade, nas 
últimas 24 horas.

“Temos de fazer tudo o 
que estiver ao nosso alcance 
para implementar o mais 
rapidamente possível uma 
vacinação em massa e pôr 
fim a esta terrível doença e 
pôr fim à morte de milhares 
de pessoas”, acrescentou ele.

As autoridades de saúde 
de Moscou relataram um 

aumento constante de no-
vos casos de Covid-19 nas 
últimas semanas, o que 
levou o prefeito a decretar 
férias coletivas na semana 
em curso para minimizar a 
mobilidade e tentar conter 
a situação.

A cidade, com cerca de 
12 milhões de habitantes, 
tem 12 mil hospitalizados 
por Covid-19, sendo o 
epicentro da atual onda 
da epidemia que assola a 
Rússia, o sexto país com 
mais infecções no mundo. 

“A mortalidade está nos níveis 
dos picos de final de 2020”, 
quando a Rússia enfrentou 
uma segunda onda mortal 
do vírus, afirmou Sobyanin.

Em Moscou, apenas 1,8 
milhão de pessoas foram 
vacinadas, apesar dos es-
forços das autoridades, que 
em dezembro lançaram uma 
campanha de imunização 
em massa com a vacina 
contra o coronavírus da 
Sputnik V, descrito pelo 
presidente Vladimir Putin 

como o melhor do mundo.
Sobyanin anunciou na 

semana passada que todos 
os moscovitas que tivessem 
recebido pelo menos uma 

dose do imunizante partici-
pariam de um sorteio para 
ganhar um carro.

A vacinação obrigatória 
no setor de serviços de 

Moscou é uma novidade 
na Rússia e vai contra as 
declarações de Putin, que, 
apesar de encorajar as pes-
soas a serem vacinadas, 

disse que era contra a sua 
imposição.

Até agora, apenas 19 mi-
lhões de russos, menos de 
13% da população, recebe-
ram pelo menos uma dose 
de vacina, de acordo com 
uma contagem do website 
Gogov, que recolhe dados 
das regiões e dos meios 
de comunicação social na 
ausência de estatísticas na-
cionais oficiais. De acordo 
com um inquérito realizado 
em abril pelo Instituto in-
dependente Levada, mais 
de 60% dos russos não 
querem ser vacinados contra 
a Covid-19.

Estadão Conteúdo

Apenas 1,8 milhão receberam a imunização, apesar da vacinação em massa

Reuters/Direiots reservados

A líder técnica da resposta 
à pandemia de Covid-19 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Maria 
Van Kerkhove, afirmou que 
a variante Delta, identifi-
cada pela primeira vez na 
Índia, circula em mais de 
80 países atualmente. Em 
sessão virtual de pergun-
tas e respostas da OMS 
sobre a Covid-19 ontem 
a líder Kerkhove reforçou 
a necessidade de testes e 
sequenciamento para que 
se identifique a presença 
da variante.

“Para cada caso que vemos, 
estamos perdendo de 5 a 
100 que não são notificados, 
então precisamos de testes”, 
disse Kerkhove. 

Segundo a líder, a Orga-
nização Mundial de Saúde 
tem trabalhado com países 
parceiros para que testes 
sejam enviados às nações 
que necessitem. No início da 
sessão, Kerkhove e diretor 
geral da OMS, Michael Ryan, 
mencionaram a situação 

“preocupante” da África, 

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden afirmou, 
durante coletiva de impren-
sa ontem que o governo 
americano vai promover 
retaliações cibernéticas caso 
a Rússia siga com cibera-
taques a setores chave da 
infraestrutura americana. O 
comentário do mandatário 
ocorreu após reunião que 
durou cerca de 4 horas 
com o presidente russo, 
Vladimir Putin.

Biden listou 16 áreas da 
infraestrutura americana 
que devem ficar “fora dos 
limites” dos ataques russos, 
disse o presidente. Os es-
pecialistas trabalharão em 

“entendimentos específicos 
sobre o que está fora dos 
limites e acompanharão 
casos específicos, desde o 
nosso setor de energia até 
nossos sistemas de água”, 
esclareceu Biden, que acres-
centou: “não vamos tolerar 
ameaças da Rússia à nossa 
soberania”.

O presidente americano 
ainda disse ter deixado 

Variante está circulando 

em mais de 80 países

Responderemos da mesma 

forma, diz Biden para Rússia

Covid-19Ciberataques

onde foi registrado um 
aumento de 44% dos casos  
confirmados de coronavírus 
nos últimos sete dias.

Vacinas

De acordo com Michael 
Ryan, em países ricos, a cada 
100 pessoas, cerca de 63 
vacinas contra a Covid-19 
foram entregues. Já em 
países pobres, o número cai 
para uma vacina entregue 
a cada 100 pessoas. Ryan 
reforçou a necessidade da 
pressão global para assegu-
rar que as vacinas contra 
a Covid-19 cheguem aos 
países mais pobres nos 
quais ainda são necessárias. 

“Não podemos falar sobre 
variantes futuras se não 
conseguimos vacinar as pes-
soas agora (contra variantes 
que já existem)”, disse. “As 
pessoas que morreram não 
deveriam ter morrido. Elas 
estavam vulneráveis pela 
sua situação social, por 
sua idade”, acrescentou o 
diretor geral da Organização 
Mundial de Saúde.(E.C.)

claro a Putin que os EUA 
continuarão se opondo a 
ações da Rússia que, na 
visão dele, ferem os direitos 
humanos. Biden citou o 
caso da prisão do ativista 
Alexei Navalny, e afirmou 
que as consequências contra 
o Kremlin serão “devasta-
doras” caso o opositor de 
Putin morra.

Quanto a pontos de con-
cordância entre as duas 
nações, Biden disse que 
Putin concordou em traba-
lhar para garantir que o Irã 
não tenha acesso a armas 
nucleares. Além disso, os 
presidentes acordaram em 
iniciar conversas sobre 
controle bélico. (E.C.)

Autoridades 
anunciaram 5.782 
novos casos e 75 
mortes por Covid 
somente na cidade

Comentário do 
mandatário ocorreu 
após reunião de 
4 horas com o 
presidente russo

Os estoques de petróleo 
nos Estados Unidos tiveram 
queda de 7,355 milhões de 
barris, a 466,674 milhões de 
barris, na semana encerrada 
em 11 de junho, informou 
ontem o Departamento de 
Energia (DoE, na sigla em 
inglês).

 Analistas ouvidos pelo 
Wall Street Journal previam 
recuo menor, de 2,9 milhões 
de barris.

Os estoques de gasolina 
aumentaram 1,954 milhão 
de barris, a 242,98 milhões 
de barris, ante expectativa 
dos analistas de baixa de 
800 mil barris. Já os de 
destilados caíram 1,023 
milhão de barris, a 136,191 
milhões de barris, quando 
a previsão era de alta de 
100 mil barris.

A taxa de utilização da 
capacidade das refinarias 
subiu de 91,3% na semana 
anterior para 92,6% na mais 
recente, ante expectativa 
de 91,5%. (E.C.)

Estoques de 
petróleo caem 
7,355 milhões 
de barris

Estados Unidos

O governo dos Estados 
Unidos comprou mais 200 
milhões de doses da vacina 
contra o coronavírus desen-
volvida pela Moderna. Com 
a aquisição, os americanos 
aumentam o número de 
injeções encomendadas com 
a empresa a 500 milhões. 
Destes últimos 200 milhões, 
110 milhões serão entregues 
no quarto trimestre de 2021 
e 90 milhões, nos três pri-
meiros meses de 2022.

A compra acontece em um 
momento em que os Estados 
Unidos mudam o foco para 
a vacinação global, após já 
terem imunizado mais da 
metade da população adulta. 
Na semana passada, a Casa 
Branca anunciou acordo com 
a Pfizer para fornecer 500 
milhões de doses a cerca de 
100 países. No sábado passado, 
os outros países do G-7 se 
juntaram à maior economia 
do planeta e, conjuntamente, 
se comprometeram a doar 1 
bilhão de doses. (E.C.)

EUA compram 
mais 200 
milhões de 
doses da vacina

Moderna
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A coluna hoje volata a ser enfeitada com vários nomes conhecidos do circuito 
e que são destaques . Nas fotos regadas de elegância os casais no melhor estilo 
Black Tie dão o clima no mês de Junho o qual oficialmente se brinda os namo-
rados . Nos meus eventos a maioria de meus convidados são casais , mas claro 
que tem muita gente solteira , descoladas  independente de qualquer coisa , 
sabem viver a vida de forma intensa e com qualidade . Dá gosto de ver tantas 
fotos lindas e homeopaticamente vou aqui publicando . Curtam o vai e vem 
das imagens que merecem serem vistas e comentadas , já que estamos em 
recesso de festas e eventos . Com isso e por isso , tenho tido a sensibilidade de 
voltar no tempo e buscar oxigênio para fomentar assuntos e dar o ritmo nestes 
20 anos de atuação no colunismo social . Brindemos sim o amor !!! 

Brindemos o Amor
Mês de Junho 
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Esther Serrate e César Alencar

Denise Massa e Eduardo Sartori

Rubia e Ediel Braz Soares

Patricia e Johnny

Waldir e Cris Braghiroli

Marcelo e Fátima Inocêncio

Quinta-feira 

Juliana Valim, Rubia Mathey, Andréa 

Nagatani , Alice Ferreira , Mônica 

Caprucho, Mário Egashira e Carla 

Kiyam.

Sexta-feira 

André Loducca, Carla Ortiz, Marcelo 

Cury, Andréya Oliveira , Simone 

Santos , Andrius Vacari, Danielle 

Siciliano, Roberto Najar Ferreira . 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Estive na unidade da Plena Saúde em 
Itaquaquecetuba na última sexta-feira para 
conhecer as instalações do local . Bem localizada 
no Centro da vizinha cidade o espaço de saúde 
ficou bem equipado e com instalações para 
atender com qualidade seus clientes . A Plena 
Saúde vem investindo forte na região e em 
outras localidades . Na foto este colunista com 
Roberto Ranieri (Presidente do Grupo Plena 
Saúde). Gostoso e concorrido café foi servido 
para convidados . Autoridades e alguns nomes 
da imprensa também marcaram presença.

 PLENA SAÚDE


