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Justiça derruba liminar que 
impedia licitação da Mogi-Dutra

Tribunal de Justiça acatou recurso da Procuradoria do Estado e afirmou que discussão deve ser estadual

POLÍTICA

  Guilherme Boulos visita o Mogi News e 
critica gestão da pandemia. Cidades, página 4

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ) derrubou a limi-
nar concedida pela Vara da Fazenda 
Pública de Mogi das Cruzes à Prefei-
tura, em Ação Civil Pública contra a 
Agência Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo (Artesp). 
A liminar suspendia o processo de 
licitação, iniciado no mês passado, 
que institui a concessão e instalação 
de um pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88). O entendimen-
to do TJ é de que esta questão só 
pode ser tratada na esfera estadual.  
Cidades, página 4

Empresárial

Cadastro 
para auxilio é 
prorrogado
Cidades, página 5

Números de Mogi das Cruzes 
são comparados com a mesma 
data do ano passado e confirmou 
as expctativas. Cidades, página 5

Dia dos Namorados

VENDAS TÊM 
ALTA DE 31% 
NAS LOJAS

Pedido para que a licitação fosse suspensa partiu da própria Prefeitura de Mogi das Cruzes, que chegou a ser comemorada na ocasião

Mariana Acioli
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Covid-19 

Virada da vacinação começa 
hoje e segue até amanhã

Ação está programada para ocorrer no Pró-Hiper e 
deve ter duração de 36 horas. Cidades, página 3
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DIA DO GARÇOM
A Câmara de Veradores de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão de ter-
ça-feira passada o primeiro proje-
to de lei protocolado na Casa neste 
ano, de autoria do vereador Farofa 
(PL), criando o Dia do Garçom no 
calendário turístico do município. 
Farofa defendeu a importância dos 
profissionais que atuam no setor 
de bares, restaurantes e hotelaria 
no município, e a necessidade de 
reconhecer seus esforços em uma 
cidade cuja vida noturna se desta-
ca no Alto Tietê.

IMIGRAÇÃO JAPONESA
O vereador Vitor Shozo Emori (PL) 
aprovou um requerimento de vo-
tos de congratulação à colônia ja-
ponesa em Mogi das Cruzes pelo 
aniversário de 113 anos do início 
da imigração japonesa no Brasil, 
celebrado ontem. Emori lembrou 
das milhares de famílias ao lon-
go dos anos que, em busca de paz 
e prosperidade, cruzaram os ma-
res para criar raízes no Brasil. Já 
o vereador Pedro Komura (PSDB) 
lembrou que a comunidade nipo-
-brasileira de Mogi das Cruzes é a 
segunda maior do Brasil, enquan-

to que Iduigues Martins (PT) salien-
tou que um quinto dos membros da 
Casa de Leis do município são des-
cendentes de japoneses.

ESPORTE NO JARDIM PIATÃ
A vereadora Inês Paz (Psol) e o ve-
reador Marcos Furlan (DEM) fize-
ram uma “tabelinha” inusitada na 
terça-feira, ao assinarem juntos a 
indicação ao prefeito Caio Cunha 
(Pode) para que o Jardim Piatã ve-
nha a ser incluído futuramente nas 
atividades do programa Bola na 
Rede, de iniciação ao esporte do 
governo municipal. A ação conjun-
ta rendeu elogios de todas as fren-
tes políticas no Plenário da Câma-
ra. Um gol de placa.

REUNIÃO ENTRE CÂMARAS
O plenário da Câmara de Mogi das 
Cruzes receberá hoje a quarta re-
união da Frente Legislativa Inter-
municipal, que une os presidentes 
das Câmaras Municipais de todo o 
Alto Tietê. O encontro também es-
tendeu seu convite aos prefeitos e 
deputados que representam a re-
gião, com o intuito de formar no-
vas agendas e propostas a serem 
pleiteadas de forma conjunta pelos 
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CONTRACAPAEDITORIAL

Os mais afetados

D
entre as dificuldades financeiras 
apresentadas pela pandemia da 
Covid-19 há mais de um ano, a 
situação dos ambulantes é uma 

das mais dramáticas. A categoria, que não 
recebe a atenção necessária por parte do 
poder público, viu a renda despencar sem 
igual por conta da redução de movimen-
to de consumidores nas ruas. Em muitos 
casos, a renda simplesmente desapareceu.

Na maioria, tratam-se de brasileiros que 
vendem o almoço com suor para pagar a 
janta. Agora, vendendo pouco, se veem obri-
gados a pedir auxílio para amigos e paren-
tes para o sustento básico. O cenário mos-
tra que os efeitos da pandemia têm recaído 
principalmente sobre grupos que já eram 
precarizados. Em 2020, o auxílio emergen-
cial fez jus ao nome e salvou milhares de 
famílias do aperto imediato, porém, com as 
mudanças em 2021, os valores reduzidos 
- variam de R$ 150 a R$ 350 - são insufi-
cientes para recompor a perda na renda.   

Segundo estudo do Centro de Pesquisa 
em Macroeconomia das Desigualdades da 
Universidade de São Paulo (Made/USP), o 

auxílio emergencial em 2021 não trará a 
mesma proteção social contra a perda da 
renda que trouxe em 2020. Com a imple-
mentação desta versão reduzida do bene-
fício, 5,4 milhões de brasileiros passam a 
viver em situação de pobreza, e 9,1 milhões, 
em extrema pobreza. A falta de ambulantes 
cadastrados para receber o auxílio, ou seja, 
que atuam sem a licença das prefeituras, 
também colabora para esta conjuntura. 

Nesta semana, a Câmara de Mogi das Cru-
zes aprovou o projeto de lei complementar 
que isenta os comerciantes ambulantes do 
município regularizados a pagarem taxas de 
licença e ocupação do solo para o presente 
período. A medida é necessária, pois os R$ 
8 ou R$ 11 que deveriam ser pagos como 
taxa pelos ambulantes não farão diferença 
vital para Mogi, mas o mesmo não se pode 
afirmar em relação a esses trabalhadores.

Os ambulantes, muitas vezes discrimi-
nados, também geram renda ao país, pois 
pagam imposto em tudo que compram e 
vendem. Esse argumento basta para se en-
tender que esses trabalhadores merecem 
mais respeito e atenção.

O fisioterapeuta do tra-
balho, especialidade que fez 
aniversário esse mês, foi ofi-
cializada, por meio da Reso-
lução do Coffito 351, de 13 
de junho de 2008, e a Re-
solução 465, de 20 de maio 
de 2016. Reconhece a Espe-
cialidade Profissional de Fi-
sioterapia do Trabalho. De 
acordo com o Art. 6º da Re-
solução do Coffito, a atuação 
do fisioterapeuta do trabalho 
se caracteriza pelo exercício 
profissional em todos os ní-
veis de atenção à saúde, com 
ações de prevenção, promo-
ção, proteção, rastreamento, 
educação, intervenção, re-
cuperação e reabilitação do 
trabalhador.

Para manter a qualidade 
do trabalho, é preciso que o 
trabalhador esteja com a saú-
de em dia. É esse o propósito 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

da fisioterapia do trabalho: 
prevenir, resgatar e manter 
a saúde do trabalhador. Para 
isso, aspectos como biome-
cânica, ergonomia, atividade 
física laboral, recuperação de 
queixas ou desconforto físi-
co estão entre os elementos 
trabalhados pelo profissional.

A fim de evitar tais descon-
fortos dentro e fora do traba-
lho, o fisioterapeuta deve ava-
liar, prevenir e tratar as lesões 
ocasionadas pelas atividades 
exercidas durante as horas de 
trabalho. Essa análise deve 
conter não apenas o profis-
sional, mas tudo que envolve 
o seu ambiente de trabalho.

Atualmente, o fisiotera-
peuta do trabalho também é 
responsável por desenvolver 
programas que previnem aci-
dentes, além de prestar perí-
cias, consultoria e realizar a 

readaptação do funcionário 
afastado que retorna ao tra-
balho. Durante a prevenção, 
é função dos fisioterapeutas 
incentivar os empregados a 
adquirir novos hábitos de vida.

A presença de um fisiote-
rapeuta pode contribuir com 
a saúde física e funcional dos 
trabalhadores, identificando 
quais são os problemas rela-
cionados à ergonomia através 
de uma avaliação detalhada 
do ambiente de trabalho.

E se pensarmos em como 
o ambiente de trabalho é in-
terdisciplinar, o alinhamen-
to entre o fisioterapeuta e os 
outros profissionais de saúde 
da empresa (como médicos 
e enfermeiros) potencializam 
as intervenções feitas na em-
presa, contribuindo cada vez 
mais com a segurança e saúde 
dos empregados.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Quatro pontos da cidade serão atendidos amanhã pelas operações Cata-
Tranqueira e Cata-Pneus. Os locais atendidos serão Real Park Tietê, Jundiapeba, 
Nova Jundiapeba e Hospital  Dr. Arnaldo Pezzuti. Os moradores desses locais 
devem deixar móveis, objetos e também pneus que não tenham mais serventia 
na frente de suas casas na noite de hoje ou antes das 7 horas de amanhã. Para 
os móveis mais pesados, uma miniretroescavadeira auxilia na coleta. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5706.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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 OPERAÇÃO CATA-TRANQUEIRA ATUA EM JUNDIAPEBA
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Virada da vacinação inicia às 
9 horas e seguirá até amanhã

Iniciativa ocorrerá no Pró-Hiper com 36 horas de imunização ininterrupta, se estendendo até as 21hs de sábado

CONTRA COVID

A partir das 8 horas de hoje, 
Mogi das Cruzes inicia mais 
uma etapa da megaoperação 
planejada para atender a 
alta demanda de pessoas 
com 50 anos ou mais sem 
comorbidades para receber a 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19). A ‘virada da 
vacinação’ realizará 36 horas 
seguidas de atendimento, 
com aplicações durante todo 
o dia, noite e madrugada. 

No Pró-Hiper, a imunização 
começa às 9 horas de sexta 
e prossegue até 21 horas de 
amanhã, sem interrupção. 

“A adesão está sendo muito 
boa, estamos conseguindo 
vacinar um excelente número 
de pessoas e acompanhar o 
cronograma do governo do 
Estado”, comemorou a se-
cretária municipal de Saúde, 
Andréia Godoi, lembrando 
que as unidades básicas de 
Saúde também se revezam 
com horários estendidos até 

19 horas. 
Para receber a dose, é 

obrigatório realizar o agenda-
mento online no site http://

www.cliquevacina.com.br , 
pois não haverá atendimento 
presencial sem o cadastra-
mento prévio. Novas vagas 

serão liberadas hoje: às 8 
horas para pessoas com 52 
anos ou mais e às 15 horas 
para pessoas com 50 anos 

ou mais. 
O agendamento online 

para pessoas de 50 a 59 
anos sem comorbidades 

está em andamento desde 
quarta-feira, seguindo o 
cronograma do governo do 
Estado. Por conta do volu-
me de interessados e para 
evitar picos de sobrecarga 
no sistema, a liberação das 
vagas para agendamento está 
sendo escalonada por idade.

Um balanço parcial dos 
dados registrados entre 9 
horas de quarta e 16 horas 
de ontem mostra que Mogi 
imunizou 5.935 pessoas 
contra a Covid-19. Somente 
na quarta, 4.746 doses foram 
aplicadas nas unidades de 
Saúde e drives, inclusive 
no bairro do Mogilar, com 
atendimento até meia-noite 
inclusive nesta quinta-feira. 

Para receber a vacinação que irá ocorrer no Pró-Hiper, morador deve realizar o agendamento pela internet

EMANUEL AQUILERA

Para receber a 
dose, é obrigatório 
realizar o 
agendamento online

Mais informações: www.mogidascruzes.sp.gov.br

De sexta-feira, a partir das 8h, até 
sábado, às 20h, no drive do Pró-Hiper
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36h
seguidas de
vacinação

acesse e agende: cliquevacina.com.br
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Liminar que impedia licitação 
da Mogi-Dutra é derrubada

Apelação foi derrubada pelo Tribunal de Justiça na terça-feira passada após pedido da Procuradoria do Estado

NOVO CAPÍTULO

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ) 
derrubou a liminar conce-
dida pela Vara da Fazenda 
Pública de Mogi das Cruzes 
à Prefeitura, em Ação Civil 
Pública contra a Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp). A liminar suspen-
dia o processo de licitação, 
iniciado no mês passado, 
que institui a concessão e 
instalação de um pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88).

No despacho da liminar 
concedida pelo juiz da Vara 
da Fazenda Pública, Bruno 
Miano, apontava que a Artesp 
não tinha a autoridade em 
dispor de bens municipais, 
como se fosse ente federativo 
hierarquicamente superior. 
No entanto, o entendimento 
do TJ é de que esta questão 
só pode ser tratada na esfera 

Para o Tribunal de Justiça, imbróglio deve ser decidido na esfera estadual

estadual.
Procurada pela reporta-

gem, a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) limitou-se 
a confirmar que obteve a 
liminar para suspender as 
decisões que impediam a 
licitação, sendo liberada nos 
autos no dia 15 de junho 
às 19h32.

A Prefeitura de Mogi, autora 
da ação civil pública, declarou 
que ainda não foi notificada 
sobre a decisão, mas reitera 
seu posicionamento jurídico e 
material contrário ao projeto 
de instalação do pedágio 
na Mogi-Dutra. “Com isso, 
continuará adotando todas 
as medidas judiciais cabíveis 
para restabelecer a medida 
liminar concedida pela Vara 
da Fazenda Pública de Mogi 
das Cruzes e, consequente-
mente, paralisar a concessão 
internacional movida pela 
Artesp”, concluiu em nota.

A liminar em favor do 

município chegou a ser ce-
lebrada pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) nas redes 
sociais, como a primeira 
vitória de uma longa batalha 

jurídica entre o município e 
o governo do Estado. “Após 
judicializarmos o projeto, 
o tribunal entendeu que a 
proposta é inconstitucional, 

já que eles não possuem 
qualquer autoridade sobre as 
vias do nosso município e não 
podem instalar um pedágio 
sem a nossa autorização. A 

luta ainda não acabou, mas 
estamos vencendo”, apontou 
na época em uma rede social.

Caso não haja novos im-
pedimentos ou mudanças no 
cronograma, a previsão da 
Artesp é de que o processo 
licitatório seja iniciado no 
segundo semestre deste ano, 
e concluído ainda em 2021. 
O início da cobrança da tarifa, 
previsto para acontecer no km 
45 da rodovia Mogi-Dutra, 
estaria marcado para 2024.

Desde o anúncio feito pela 
Artesp, em entrevista coletiva 
virtual com o diretor-geral 
Milton Persoli, o prefeito de 
Mogi e o movimento “Pedágio 
Não” iniciaram uma série de 
ações, entre eles três mani-
festações na rodovia, além de 
articulações com deputados 
que representam a região 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e 
na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

O coordenador nacional 
do Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Teto (MTST) 
e segundo colocado nas 
eleições a prefeito de São 
Paulo em 2020, Guilherme 
Boulos (Psol), visitou o Alto 
Tietê, ontem, com o intuito 
de conversar com lideranças 
comunitárias e políticas como 
parte da articulação dos 
movimentos de esquerda 
paulista.

Boulos visitou de Mogi das 
Cruzes e Suzano. Em entrevista 
ao Grupo MogiNews, Boulos 
defendeu a necessidade de 
fomento do potencial do 
Alto Tietê para a produção 
agrícola familiar, por meio 
de programas de auxílio aos 
produtores rurais, e a pro-
teção ambiental da bacia do 
Alto Tietê, que fornece água 
para grande parte da Grande 
São Paulo. “Hoje vivemos o 
receio de uma crise hídrica 
e energética, com o risco 
de apagões e de aumentos 
na tarifa de eletricidade. A 
Sabesp tem atuado na lógica 
do lucro aos acionistas na 
Bolsa de Valores de Nova 
Iorque e não tem atuado para 
garantir um abastecimento 
seguro”, criticou.

Boulos critica postura do Estado em temas-chave
Em visita ao Mogi News

água e salas de aula sem 
janelas. Como é possível 
criar condições adequadas 
assim?”, lamentou.

Crítico do governo do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), Boulos mostrou-

-se otimista com a adesão 
da população ao protes-
to realizado no dia 29 de 
maio. “Isto expressa o grito 
da população de indignação 

- estamos chegando a 500 
mil mortos de Covid. Não 
vamos esperar sentados até o 
fim de 22. Ninguém queria 
fazer um ato mas Bolsonaro 
não deixou outra alternativa”, 
justificou.

Sobre recentes notícias 
dos bastidores da política, 
envolvendo uma possível 
proposta do Partido dos 
Trabalhadores (PT) para que 
ele retire sua candidatura ao 
governo do Estado em 2022 
para um apoio à Prefeitura de 
São Paulo em 2024, Boulos 
negou qualquer possibilidade: 

Questionado sobre o 
eventual diálogo e solução 
de conflitos com movimen-
tos sociais em um eventual 
governo do Estado, Boulos 
enfatizou sua disposição em 
construir diálogos com os 

por empresas que invadem 
estas áreas. Precisamos ter 
uma política habitacional 
em São Paulo novamente, já 
que o governo Dória fechou 
a Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional Urbano 
(CDHU), que era a única 
ferramenta do Estado. E pre-
cisamos dar a regularização 
fundiária para famílias que 
vivem há mais de 20 anos 
num local e vivem com o 
fantasma da desapropriação 
sobre suas cabeças, à mercê 
da especulação imobiliária”, 
apontou.

Sobre a pandemia da 
Covid-19 no Estado, Bou-
los classificou a atuação do 
Palácio dos Bandeirantes 
como “errática e elitista”, 
por não manter uma atua-
ção constante na abertura 
e fechamento do comércio, 
e por não criar mecanismos 
de assistência à parcela da 
população mais vulnerável 
ao lockdown. Na área da 
Educação, Boulos concordou 
com as recentes críticas da 
vereadora mogiana Inês Paz 
(Psol) sobre a retomada das 
aulas presenciais na rede 
estadual de ensino. “Temos 
escolas em São Paulo sem 

Sobre a preservação dos 
recursos hídricos, em especial 
o rio Tietê, Boulos defendeu 
a implantação de um modelo 
descentralizado de estações 
de tratamento de esgoto, 
diferentemente do que é 
realizado hoje. No campo 
da questão habitacional, o 
psolista tratou das questões 
das áreas livres e ocupações 
que ocorrem na região, onde 
defendeu três eixos para a 
redução da incidência de 
ações em áreas de preservação 
ambiental (APA). “Áreas de 
mananciais devem ser prote-
gidas, mas é preciso fazer a 
distinção de que as invasões 
de maior impacto ocorrem 

Guilherme Boulos visitou 
ontem redação do Gurpo 
Mogi News

EMANUEL AQUILERA

Os movimentos de 
políticos e moradores 
de Mogi das Cruzes e 
região contra a instalação 
de uma praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88) ganhou nesta 
semana mais um apoia-
dor: o coordenador do 
Movimento dos Trabalha-
dores Sem-Teto (MTST) 
Guilherme Boulos (Psol). 

Em visita ao Alto Tietê, 
Boulos colocou-se ter-
minantemente contra a 
proposta da Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) de con-
cessão do chamado Lote 

Boulos é contra e instalação 
do Pedágio na Mogi-Dutra

Litoral Paulista, anunciado 
há um mês.

O político atribuiu a 
uma “lógica autoritária” do 
Palácio dos Bandeirantes 
a imposição do edital de 
licitação sem os diálogos 
com a comunidade e com 
os prefeitos da região. “Eles 
não estão preocupados 
com a população ou com 
o prefeito de Mogi. Temos 
que construir uma nova 
dinâmica, ter um canal 
permanente de diálo-
go com os prefeitos, de 
mão-dupla, para deba-
ter políticas integradas”, 
concluiu.. (A.D.)

representantes populares. 
“Tenho orgulho de ter cons-
truído minha trajetória na 
luta por moradia digna, pelas 
pessoas que mais precisam. 
Você não pode mudar sua 
cabeça por estar no governo 
com a caneta na mão. Não 
pode ser assim. Pois é isso 
que tira a credibilidade da 

política: quando alguém diz 
e pensa uma coisa de um 
lado do poder e age de outra 
dentro do governo. Dentro do 
governo vou defender moradia 
popular, que faça diálogo 
com movimentos sociais, 
com respeito, capacidade 
de escuta, acolhimento das 
propostas”, finalizou. (A.D.)
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Dia dos Namorados tem alta 
de 31,1% nas lojas físicas

O Dia dos Namorados 
registrou uma alta de 31,1% 
nas vendas das lojas físicas em 
comparação com o mesmo 
período de 2020. O e-com-
merce também apresentou 
37,5% de crescimento. Os 
dados são do Índice Cielo 
do Varejo Ampliado (ICVA). 
Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
o resultado confirma as ex-
pectativas para a data.

O aumento de vendas eleva 
a tendência de crescimento 
do varejo registrado pela 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). De acordo com 
levantamento da entidade, o 
setor teve uma alta média de 
5,8% na primeira quinzena 
de junho, em comparação 
com os primeiros 15 dias 
de maio deste ano. Os dados 
da ACSP referentes à capital 
paulista são um termômetro 
para Mogi e Região.

Aos poucos com a reabertura 
do comércio, o setor começa 
a reaquecer. Na primeira 
quinzena de maio, período 

Vendas

que se celebra o Dia das Mães, 
houve uma alta de 14,9% 
sobre o mesmo período de 
abril. “Essas datas são muito 
importantes para a retomada 
econômica. A próxima será 
a do Dia dos Pais, que es-
peramos que acompanhe os 
bons resultados alcançados 
até o momento”, avaliou a 
presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.

Ainda segundo o ICVA, 
os índices do Dia dos Na-
morados foram motivados, 
especialmente, pelo setor 
conhecido como de produtos 
presenteáveis. Apenas as 
vendas de vestuário cresce-
ram quase 80% de 6 a 12 de 
junho se comparadas com 
o mesmo período do ano 
passado. Isso foi motivado 
principalmente pela reabertura 
do comércio, pois no dia 12 
de junho do ano passado 
muitas lojas estavam com 
as portas fechadas.

“Notamos que o movimento 
no comércio foi grande ao 
longo da semana do Dia 

dos Namorados. Como a 
data caiu em um sábado, 
muitos casais aproveitaram 
para celebrar já na sexta-feira, 
o que provocou uma movi-
mentação nos restaurantes, 
claro, respeitando o limite 
de ocupação estabelecido 
pelo Plano São Paulo de 
enfrentamento a pandemia 
da Covid-19”, destacou a 
presidente.

Fádua avaliou que diver-
sos centros comerciais e os 
bairros de Mogi notaram 
esse crescimento nas vendas. 

“Com a pandemia, as pessoas 
passaram a consumir mais 
próximo a sua casa e ao 
trabalho. A Associação Co-
mercial apoia essa tendência, 
inclusive, queremos incentivar 
os mogianos com a campanha 
Compre no Comércio Local, 
que vai sortear R$ 18 mil em 
vales-compras até outubro”, 
acrescentou. O próximo sor-
teio da campanha será no dia 
24 de junho. Para participar 
basta comprar a partir de R$ 
50 nas lojas participantes. 

Prefeitura de Mogi premia 
vencedores de concurso 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes premiou, na manhã  
de ontem os vencedores do 
Concurso Mobilidade e Edu-
cação “Caminho Seguro para 
a Escola”, uma iniciativa de-
senvolvida em parceria entre 
as Secretarias Municipais de 
Transportes e de Educação. 
Durante a ação, realizada no 
Parque Centenário, também 
foram plantadas mudas de 
árvores pela Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente. 

O Concurso Mobilidade e 
Educação “Caminho Seguro 
para a Escola” foi voltado para 
alunos das redes municipal, 
estadual e particular. Os tra-
balhos foram divididos em 
subcategorias, que tiveram 
linguagens específicas e forma-
tos diferentes de acordo com 
a idade dos participantes e os 
anos que eles estão cursando. 
Os alunos apresentaram tra-
balhos com temas ligados ao 
trânsito e mobilidade urbana, 
integrados com os protocolos 
de segurança para o enfren-
tamento da pandemia da 

Parque Centenário

Covid-19. 
Os vencedores receberam 

um notebook, os segundos e 
terceiros colocados ganharam 
um tablet cada. Além disso, 
todos os estudantes que tive-
rem seus trabalhos enviados 
para a Secretaria de Educa-
ção receberão certificado de 
participação. O prefeito Caio 
Cunha (Pode) compareceu 
ao evento, ao lado da vice-

-prefeita Priscila Yamagami e 
das secretárias municipais de 
Transportes, Cristiane Ayres; 
do Verde e Meio Ambiente, 

Michele de Sá Vieira, além 
do secretário municipal de 
Educação, André Stábile.

Hoje, o Junho Ambiental 
reserva mais eventos. Às 9 
horas, ocorrerá uma Doação 
de Mudas na Praça Norival 
Tavares, no Parque Monte 
Líbano. No mesmo horário, 
a programação prevê uma 
ação de plantio de árvores 
na Praça do Cemitério São 
Salvador. 

As inscrições devem ser 
feitas com antecedência pelo 
telefone 4798-5959.

Durante a ação, foram plantadas mudas de árvores

Divulgação/SVMA

Cadastro para o auxílio 
empresarial é prorrogado

Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou para o dia 30 o prazo para cadastramento das empresas interessadas

BENEFÍCIO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes ampliou para o dia 
30 de junho o prazo para 
cadastramento das empresas 
interessadas em receber o 
Auxílio Empresarial Mogia-
no. Até aqui, 805 empresas 
já se cadastraram para o 
benefício. Deste total, 443 
empresas já receberam a 
primeira parcela do Auxí-
lio Empresarial Mogiano, 
totalizando R$ 499,5 mil 
em recursos. 

Esta é a última oportunida-
de para os empreendedores 
que ainda não solicitaram 
o benefício, criado pela 
administração municipal 
para manter empregos e 
negócios impactados pela 
pandemia da Covid-19. A 
Prefeitura já estuda, com 
a colaboração da Câmara 
Municipal, a possibilidade 
de destinar este recurso para 
outras ações de apoio aos 
empreendedores mogianos.

O Auxílio Empresarial 
Mogiano destina recursos às 
empresas, sem a necessidade 

de devolução posterior. O 
valor do auxílio depende 
do número de funcionários 
registrados pela empresa, 
com as parcelas variando de 
R$ 300,00 a R$ 1.500 – o 

correspondente ao limite 
de cinco funcionários con-
tratados pelo regime CLT. 
O pagamento deve durar 
dois meses. 

Para ter acesso ao auxílio, 

empresários de Mogi das 
Cruzes que atuam em áreas 
não essenciais, optantes do 
Simples Nacional e que tive-
ram impactos causados pelas 
medidas de enfrentamento 

da pandemia podem fazer 
seu cadastro por meio do 
endereço auxilioempresarial.
mogidascruzes.sp.gov.br. O 
interessado deve preencher 
o formulário de solicitação 

e anexar os documentos 
necessários.

Após o cadastramento no 
site, a avaliação da solicitação 
é feita em um prazo de sete a 
dez dias. Para os solicitantes 
aprovados, o depósito do 
valor é feito em até cinco 
dias, na conta bancária da 
empresa. A resposta da 
solicitação será informada 
por e-mail ao interessado.

Para auxiliar os empreen-
dedores, a Prefeitura dispo-
nibilizou em seu site uma 
cartilha para esclarecer as 
dúvidas, além das princi-
pais informações sobre a 
iniciativa, em formato de 
perguntas e respostas. A 
Prefeitura também mantém 
canais para atendimento 
aos empreendedores para o 
esclarecimento de dúvidas 
ou para mais informações: o 
e-mail auxilioempresarial@
mogidascruzes.sp.gov.br 
ou os telefones 4798-5171 
(que também tem serviço 
de WhatsApp), 4798-5099 
e o 4798-5148.

805 empresas já se cadastraram, deste total, 443 já receberam a 1ª parcela totalizando R$ 499,5 mil em recursos

Divulgação/PMMC
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13 óbitos ocorrem na região
Nas últimas 24 horas o Alto 

Tietê registrou mais 13 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covid-19). As informações 
foram confirmadas ontem 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) em 
parceria com as prefeituras 
da região. Com a atualização, 
as dez cidades somam 4.402 

Coronavírus

óbitos causados pela doença.
Foram informadas quatro 

mortes em Arujá, cinco em 
Suzano, e uma em Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.509.967 ca-
sos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 119.905 

óbitos. Entre o total de casos, 
3.134.988 tiveram a doen-
ça e já estão recuperados, 
sendo que 370.239 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar. Até ontem havia 
23.956 pacientes internados 
em todo o território paulista, 
sendo 11.013 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
12.943 em Enfermaria.

Prefeituras buscam reforçar o 
tratamento pré e pós-Covid-19

Segundo médicos, o impacto do novo vírus pode atingir a capacidade cardíaca e de respiração dos afetados

PANDEMIA

A pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), que 
em um primeiro momento 
exigiu de gestores públicos a 
infraestrutura, mão-de-obra 
e medicamentos para atender 
à ampla demanda de casos 
de internação, começa a 
encontrar em seu primeiro 
ano uma nova demanda: a 
recuperação de pacientes 
que apresentam sequelas 
da doença.

Segundo médicos, o impacto 
do novo vírus pode atingir 
a capacidade cardíaca e de 
respiração, em um processo 
chamado de fibrose, onde as 
partes atingidas pela doença 
podem ter cicatrizes ou 
enrijecimento. Especialistas 
ouvidos anteriormente pelo 
grupo MogiNews/DAT rei-
teraram a importância de se 
atentar ao quadro pós-alta 
para evitar danos colaterais.

A reportagem entrou em 
contato com as cidades mais 
populosas do Alto Tietê 

para averiguar o número de 
pacientes que haviam sido 
admitidos para tratamento 
de reabilitação com seque-
las da doença. Também foi 
questionado o número de 
pessoas que procuraram as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) com sintomas da 
doença para investigação, 
o chamado ‘atendimento 
pré-Covid’.

A Prefeitura de Poá informou 
que, desde o início do ano, 
5.957 pessoas procuraram 
as UBS do município com 
sintomas, com 2.870 casos 

confirmados. E, desde o 
início do ano, 24 pessoas 
foram encaminhadas para a 
reabilitação com sequelas da 
doença, com dois pacientes 
já recebendo alta.

A Secretaria de Saúde de 

Suzano, por sua vez, computou 
desde o início da pandemia 
em março de 2020 62.230 
casos suspeitos de síndrome 
gripal, com 19.877 casos. 

“Destes, 58 seguiram com 
acompanhamento específico 

para tratar de sequelas na 
rede pública de Saúde”, in-
formou em nota.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio de sua Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
até o fechamento da matéria 

realizava o levantamento dos 
números de casos suspeitos 
atendidos pelo sistema de 
triagem pré-Covid. Já o centro 
de atendimento Pós-Covid, 
localizado no distrito de 
Jundiapeba, atendeu 154 
pacientes desde a sua abertura 
em 16 de abril. “Na alta, o 
paciente é encaminhado ao 
Núcleo de Avaliação Física 
(NAF, para total recuperação 
física e fortalecimento da 
massa muscular”, informou 
em nota.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, as demandas 
estão dentro das previsões 
iniciais. “O Atendimento 
pré-Covid segue a alta das 
notificações e a orientação, 
cada vez mais consolidada, 
pela busca de tratamento 
logo nos primeiro sintomas. 
E o pós-Covid foi criado 
para justamente garantir 
respaldo de atendimento 
aos pacientes curados ou 
pós-alta de internação que 
apresentam algum tipo de 
sequela da doença”.

André Diniza

Além da preocupação com o avanço do vírus, existe os cuidados com recuperação

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.402
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Frente parlamentar se 
reúne em Mogi das Cruzes

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes recebe hoje 
a quarta reunião da Frente 
Legislativa Intermunicipal, 
iniciativa que conta com 
os presidentes das Câmaras 
Municipais de todo o Alto 
Tietê.

O encontro pretende renovar 
a pauta de demandas entre 
os poderes Legislativos das 
cidades da região em temas 
de interesse comum, como 
nas áreas de mobilidade 
urbana, integração, saúde, 
desenvolvimento econômico, 
entre outros.

O encontro está sendo 
promovido pelo presidente 
da Câmara de Mogi das Cru-
zes, vereador Otto Rezende 
(PSD), que convidou os 
parlamentares a participar 
do encontro de trabalho 
marcado para hoje.

O evento, previsto para 
ter início às 10 horas, será 
transmitido pela TV Câmara 
(Canal 3.2) e também pelas 
redes sociais (Youtube e 
Facebook).

Alto Tietê

Foram confirmadas para 
a quarta reunião do grupo, 
além do presidente da Casa 
de Leis e o prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha, os 
prefeitos Rodrigo Ashiuchi 
(Suzano), Márcia Bin (Poá), 
Vanderlon Oliveira Gomes 
(Salesópolis), Priscila Gam-
bale (Ferraz de Vasconcelos), 
bem como representantes 
das prefeituras de Arujá, 
Guararema e Guarulhos; 
também participarão os 
presidentes das Casas de 
Leis de Salesópolis, Arujá 
e Santa Isabel.

Dentre as autoridades 
policiais que confirmaram 
presença ao encontro foram 
confirmadas o delegado-

-assistente da Delegacia Sec-
cional de Mogi das Cruzes, 

Dr. Julio Vaz Ferreira Neto; o 
comandante do CPA-M/12 da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, Cel. José Raposo 
de Faria Neto. A diretora 
regional de Assistência Social, 
Patricia Cesare dos Santos 
Oliveira, também está entre 
as convidadas.

Dentre os representantes 
do Alto Tietê na Assembleia 
Legislativa, estarão os de-
putados estaduais Marcos 
Damásio e a equipe do de-
putado André do Prado (PL). 
O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP).

A expectativa é de que a 
frente venha a contar com 
o apoio dos prefeitos e das 
autoridades na elaboração 
de uma pauta unificada para 
temas como a Segurança 
Pública, Assistência Social, 
ações para a pandemia do 
novo Covid-19 e novas ar-
ticulações contra o processo 
de instalação do pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-088) 
por parte do governo do 
Estado. (A.D.)

Também foi 
questionado o 
número de pessoas 
que procuraram as 
Unidades Básicas 
de Saúde

O encontro pretende 
renovar a pauta de 
demandas entre os 
poderes Legislativos
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Estado analisa possível 
ajuda para viaduto em Poá

A prefeita Marcia Bin (PSDB) 
recebeu em seu gabinete, 
anteontem, o subsecretá-
rio de Relacionamento dos 
Municípios, da Secretaria 
Desenvolvimento Regional do 
Governo do Estado, Fernando 
Fernandes Filho, e o diretor 
do Fundo Metropolitano 
de Financiamento e Inves-
timento (Fumefi), Vivaldo 
Filho Santos. O objetivo do 
encontro é obter recursos para 
a conclusão da nova alça de 
acesso do viaduto Tancredo 
neves, localizado na região 
central de Poá.

A chefe do poder Executivo 
apresentou a crise financeira 
que o município enfrenta e 
os problemas referentes ao 
sistema viário que causam 
transtornos diários aos moto-
ristas, em virtude do crescente 
fluxo de veículos que ocorre 
durante o horário de pico. “A 
cidade necessita desta obra, 
por isso precisamos da ajuda 
do Estado. Infelizmente a 
administração municipal 
não dispõe de recursos para 

Visita de subsecretário

concluí-la”, afirmou Marcia Bin.
Após análise do projeto 

executivo, a prefeita, o sub-
secretário estadual e o diretor 
do Fumefi, acompanhados 
pelo vice-prefeito Geraldo 
Oliveira, os secretários mu-
nicipais Ricardo Leão (Obras 
Públicas) e Claudete Canada 
(Meio Ambiente, Recursos 
Naturais e Serviços Urbanos), 
bem como os vereadores José 
Fabricio de Oliveira e Patrícia 
Bin de Sousa Sanches, além 

da equipe técnica do Governo 
do Estado, visitaram o local 
da obra.

“Entendemos a importân-
cia da alça, por isso a nossa 
equipe está aqui para análise. 
Também solicitamos o projeto 
e os valores para conclusão 
do serviço e, assim junto ao 
secretário de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
vamos verificar a melhor ma-
neira de ajudar Poá”, afirmou 
Fernando Fernandes.

Prefeita apresentou crise financeira do município

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Itaquaquecetuba terá repasse 
de R$ 2,7 mi para canalização

Obra vai ser custeada por meio de emenda estadual; iniciativa vai ocorrer em córrego do Parque Piratininga

CONVÊNIO

Itaquaquecetuba vai rece-
ber R$ 2,7 milhões, através 
do Fundo Metropolitano de 
Financiamento e Investimen-
to (Fumefi), para realizar a 
canalização do córrego no 
bairro Parque Piratininga. O 
deputado estadual André do 
Prado (PL) esteve na cidade 
para a assinatura do convênio 
feita pelo prefeito delegado 
Eduardo Boigues (PP). O 
ato contou com a presença 
do secretário executivo do 
Fumefi, Vivaldo Filho Santos. 

O investimento vai atender 
uma demanda antiga dos 
moradores. A revitalização do 
córrego passa pelas ruas Ana 
Plácido, Antero de Quental, 
Almeida Garret e Basílio da 
Gama. No evento, Prado ofi-
cializou, ainda, a destinação de 
uma emenda parlamentar de  
R$ 400 mil para ser utilizada 
na construção de um terminal 
de ônibus no bairro.

“É um sonho da comunidade. 
Essa conquista é fruto do 
trabalho e parceria. Agradeço 
o apoio do governador João 

Doria (PSDB) e também do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) que atenderam 
nosso pedido”, comentou o 
deputado.

Boigues agradeceu ao par-
lamentar pelo trabalho. “É 
uma grande notícia para a 
nossa cidade, que recebe R$ 
2,7 milhões para canalizar o 
córrego e mais R$ 400 mil 
para a construção do ter-
minal de ônibus no Parque 
Piratininga. A população de 
Itaquá agradece todo o apoio”, 
acrescentou o prefeito.

O vereador Edson Moura 
(PL), que mora no bairro, 
ficou feliz com a conquista. 

“Só tenho que agradecer. A 

canalização do rio e o ter-
minal de ônibus são pedi-
dos antigos dos moradores. 
Agradeço muito ao deputado 
André do Prado por ajudar na 
conquista dos investimentos, 
que farão toda a diferença 

no Piratininga” disse.
Em seguida, a convite do 

prefeito, o deputado André 
do Prado, acompanhado 
por Edson Moura e pelo 
ex-vereador Arnô Cabelei-
reiro visitou a nova pista de 

caminhada e bicicleta na 
Vila São Carlos. Para o local, 
Prado anunciou a destinação 
de uma emenda parlamen-
tar de R$ 350 mil que será 
utilizada na construção de 
uma concha acústica.

Duplicação
André Prado e o depu-

tado federal Marcio Alvino 
(PL) acompanham, ainda 
ontem, a licitação para 
a duplicação da rodovia 
Alberto Hinoto (SP-56), 
entre as cidades deArujá e 
Itaquaquecetuba. No mês 
passado, o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
realizou a audiência pública 
para apresentar a obra que 
será realizada. Em breve, o 
DER lançará o edital para 
contratar a empresa que 
fará o serviço. “Desde 2018 
trabalhamos nesse projeto. 
Envolvemos a comunidade 
com um abaixo-assinado e 
conseguimos colocá-lo na 
lista de prioridade do Go-
verno do Estado. Essa será 
a maior obra de mobilidade 
no Alto Tietê, com um in-
vestimento previsto de R$ 
400 milhões. A duplicação 
prevê faixas exclusivas de 
ônibus, ciclovia e faixas 
para o trânsito de carros”, 
relembrou André do Prado.

Iniciativa atenderá uma demanda dos moradores; bairro ainda ganhará terminal

Divulgação

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Ferraz de 
Vasconcelos está com ins-
crições abertas para uma 
oportunidade de qualifi-
cação profissional gratuita 
no município. O curso 
de empregabilidade tem 
como objetivo atingir tanto 
quem busca especialização, 
quanto quem ainda está 
na procura pelo primeiro 
emprego e tem dúvidas 
sobre os primeiros passos 
para ingressar no mercado 
de trabalho. O início das 
aulas ocorrerá no dia 23 
de junho, às 14 horas, na 
Estação Cidadania e Cultura, 
no bairro Cidade Kemel.  

A iniciativa faz parte de uma 
parceria com um instituto 
local, e abordará os temas 
a partir das tendências do 
mercado de trabalho, como 
processo de recrutamento, 
contratação de pessoal, 
anúncio de vagas, processo 
de seleção, elaboração de 
currículo, processo de trei-
namento e desenvolvimento, 
comportamento e vestuário 

Cultura oferece curso de 
qualificação profissional

Ferraz

e simulação de entrevista 
de emprego. Cabe destacar 
que o curso terá duração de 
quatro semanas, com uma 
aula por semana e período 
de duas horas.

Para realizar as inscri-
ções, os interessados devem 
comparecer à Estação Ci-
dadania e Cultura, que está 
localizada na Rua Francisco 
Sperandio, 700. O telefone 
para contato do espaço é 
o 4678-5708.

Diferença
De acordo com a titular 

da secretaria, Rosemeire 
Crossi, a qualificação e a 
requalificação profissional 
fazem toda a diferença neste 
momento de pandemia. “É 
importante darmos opor-
tunidade para os nossos 
ferrazenses se restabelece-
rem desta crise pandêmica, 
para que fiquem atentos 
às novidades do mercado 
de trabalho, aumentando 
as chances da tão sonhada 
vaga de emprego”, afirmou 
a secretária.

A Prefeitura de Arujá, 
por meio da Secretaria de 
Educação, assinará hoje 
convênio com a Universi-
dade de Guarulhos (UNG), 
que visa a disponibilização 
de estagiários ao município, 
para trabalhar no fortaleci-
mento da alfabetização dos 
alunos da rede municipal.

O programa “Quero Mais 
Aprendizagem!” terá o ob-
jetivo de fortalecer o pro-
cesso de alfabetização, no 
momento de retomada das 
aulas presenciais, trazendo 
benefícios que auxiliarão 
diretamente na aprendiza-
gem, e enriquecendo ainda 
mais o trabalho realizado 
em sala de aula, por meio 
do ensino híbrido.

“Estamos buscando diversas 
parcerias e ações que possam 
ser direcionadas aos nossos 
alunos no retorno presencial, 
após um longo período 
de aulas remotas”, explica 
a secretária Municipal de 
Educação, Elaine Gentil.

Arujá assina 
hoje convênio 
com UNG para 
alfabetização

Educação

A revitalização do 
córrego passa pelas 
ruas Ana Plácido, 
Antero de Quental, 
Almeida Garret e 
Basílio da Gama
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EUA vão enviar doses de vacinas ao Brasil nas próximas semanas, diz Casa Branca

 Os Estados Unidos vão enviar doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil nas próximas semanas, segundo afirmou o 
coordenador da força tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, em coletiva de imprensa ontem. Ele não especificou, 
no entanto, quantas das 80 milhões de doses previstas para doação serão enviadas ao país. De acordo com ele, o governo norte-
americano também espera “fazer mais” no segundo semestre de 2021 para combater a ameaça global do novo coronavírus, em 
adição ao compromisso de doar 580 milhões de doses dos imunizantes a nações de baixa renda. (E.C.)

Diante do não compa-
recimento do empresário 
Carlos Wizard para falar à 
CPI da Covid, o presidente 
da comissão, Omar Aziz 
(PSD-AM), anunciou ontem 
que a comissão vai solicitar 
que Wizard seja conduzido de 
forma coercitiva para depor 
ao colegiado. A Justiça tam-
bém será oficiada para que a 
Polícia Federal (PF) apreenda 
o passaporte do empresário, 
que está nos Estados Unidos. 
O documento só deverá 
ser devolvido após Wizard 
prestar o depoimento à CPI.

“Oficiaremos juiz criminal 
para que requisite autoridade 

Empresário Carlos Wizard 
não aparece à CPI

Depoimento

policial para apresentação da 
testemunha ou determinar 
que seja conduzido por ofi-
cial de Justiça, que poderá 
requisitar auxílio da força 
pública. Além disso, que 
seja oficiada a Justiça Federal 
para que o passaporte seja 
retido pela Polícia Federal, e 
somente seja devolvido após 
prestação de depoimento”, 
comunicou Aziz.

A reunião da CPI marcada 
para hoje também previa o 
interrogatório do servidor do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) Alexandre Marques, 
apontado como participante 
da inclusão, no sistema do 

Moradores da região onde 
foi feito cerco relatam terror

Pacata cidade de Cocalzinho de Goiás (GO), no meio do caminho entre Brasília e Goiânia, 
enfrenta dias de medo; motivo Lázaro Barbosa, de 32 anos acusado de matar uma família inteira

SERIAL KILLER DO DF

A outrora pacata cidade de 
Cocalzinho de Goiás (GO), 
no meio do caminho entre 
Brasília e Goiânia, enfrenta 
dias de medo. O motivo é 
Lázaro Barbosa, de 32 anos, 
conhecido como “serial killer 
do DF”, acusado de matar 
uma família inteira na semana 
passada. O cerco policial para 
capturá-lo já dura nove dias 
e as buscas se concentram na 
região, onde ele foi visto pela 
última vez.

Paulo de Souza Monteiro, 
de 58 anos, que trabalha em 
uma propriedade rural no 
distrito de Girassol, perten-
cente a Cocalzinho, resume 
o espírito dos moradores: 

“A gente não consegue nem 
dormir”. O chacareiro afirmou 
que sua mulher está grávida e 
ele tem receio de que algo de 
ruim possa acontecer. “Penso 
mais nela.”

A Polícia Militar usa helicóp-
teros, cães farejadores e conta 
com auxílio da Polícia Federal 
para capturá-lo. Segundo 
agentes que acompanham as 
buscas, Lázaro conhece bem a 

área, onde mora sua família, e 
tem facilidade para se esconder 
na mata. A polícia confirmou 
que o homem também é 
investigado pela morte de 
um caseiro em Girassol, no 
dia 5 de junho, quatro dias 
antes do assassinato de uma 
família em Ceilândia.

“Estou com 58 anos, nunca 
vi um trabalho desses, nunca 

vi mesmo. Esse tanto de avião 
em cima de mim e eu an-
dando, nunca vi”, afirmou o 
chacareiro. Cocalzinho é uma 
cidade pequena, com pouco 
mais de 18 mil habitantes, a 
115 km de Brasília. O mu-
nicípio costuma apresentar 
baixos índices de homicídio. 
De acordo com dados mais 
recentes do Atlas da Violência, 

levantamento feito pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a taxa de 
homicídio na cidade era de 
sete por 100 mil habitantes 
em 2017.

Amanda Tavares, de 24 
anos, dona de um salão de 
beleza na área urbana da 
cidade, afirmou que o cerco a 
Lázaro mudou drasticamente 

Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia

Reprodução
Estadão Conteúdo

CPI pede condução coercitiva e apreensão de passaporte

Reprodução

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid no Senado, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
decidiu ontem incluir o 
ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, na lista de 
investigados. A CPI apura 
ações e omissões do governo 
federal no enfrentamento da 
pandemia do coronavírus.

Queiroga deixa de ser 
testemunha e se une a uma 
lista com outros quatro inves-
tigados da CPI: o ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello, 
o ex-ministro das Relações 
Exteriores Ernesto Araújo, 
a secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação no 
Ministério da Saúde, Mayra 
Pinheiro, e o ex-secretário de 
Comunicação da Presidência 
Fábio Wajngarten.

Ao incluir Queiroga, Pa-
zuello e outros alvos na lista 
de investigados, a CPI passa 
a tratá-los como suspeitos 
de ter participado de um 
crime. .

Segundo assessores do 
Congresso, a alteração do 
status desobriga o investi-
gado a assinar um termo 
para falar somente a verdade. 
Como não está obrigado a 
produzir provas contra si 
mesmo, o investigado não 
precisa falar nem dizer a 
verdade.(E.C.)

CPI da Covid 
inclui Queiroga 
na lista de 
investigados

Congresso

a rotina dos moradores. “O 
medo de ele aparecer na casa 
da gente só aumenta a cada 
dia que passa”, afirmou.

“A chácara que ele entrou na 
terça-feira passada e fez três 
reféns sempre foi tranquila. 
Sempre passamos feriados 
lá e nunca imaginamos que 
tamanha barbaridade poderia 
acontecer tão perto da gente”, 
disse a moradora.

A empresária relata que 
o movimento no seu salão 
diminuiu pelo receio das 
pessoas de deixarem suas 
casas. “Por conta da pande-
mia da Covid-19, não está 
podendo ter nada. A cidade 
não pode ter nada nos bares 
e o pessoal estava indo para 
fazenda, fazendo aniversário, 
chá de bebê, tudo em fazenda. 
Agora está todo mundo com 
medo de ir.”

Uma força-tarefa com cerca 
de 200 policiais foi montada 
e tem usado o distrito de 
Girassol, área rural de Co-
calzinho, como base. Lázaro 
é acusado de matar, a tiros e 
facadas, três pessoas na zona 
rural de Ceilândia no último 
dia 9 de junho.
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A categoria de base do 
Mogi Basquete irá participar 
do principal campeonato da 
divisão nacional, a Liga de 
Desenvolvimento de Basquete 
(LDB). A competição começa 
no dia 18 de julho, com os 
nascidos nos anos de 1999 
até 2005.

Ao todo serão 24 clubes 
distribuídos em dois grupos 
de 12. Na fase de classifica-
ção, os times se enfrentam 
uma única vez dentro do 
grupo e os quatro melhores 
avançam para a etapa final. A 
divisão de cada chaveamento 
deverá ser divulgada pela 
Liga Nacional de Basquete 
(LNB) nos próximos dias.

Os atletas que irão compor 
a equipe Sub-22 do Mogi 
Basquete serão: Luiz Alber-
to ‘Colina’, Gabriel Ziggy, 
Davy Silva, Felipe Cardoso, 
Henrique Bauer, Leandro 
Moura, Matheus Sanchez, 
Renan Allen, Victor Gabriel, 
Eduardo Mineiro, Elias do 
Nascimentos e João Matheus 
dos Santos ‘Jamal’. Quatro 
deles (Victor, Eduardo, Elias e 
João) fazem parte do Projeto 
Social da cidade.

Mogi Basquete vai disputar
a Liga de Desenvolvimento

Categoria de base

Os convocados
Goleiros

Santos (Athletico-PR) e

Brenno (Grêmio).

Laterais

Daniel Alves (São Paulo),

Gabriel Menino (Palmeiras) 

e Arana (Atlético-MG).

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal),

Nino (Fluminense) e

Diego Carlos (Sevilla).

Meio-campistas

Douglas Luiz (Aston Villa), 

Bruno Guimarães (Lyon),

Gerson (Flamengo),

Claudinho (RB Bragantino) e

Matheus Henrique (Grêmio).

Atacantes

Matheus Cunha (Herta),

Malcom (Zenit),

Antony (Ajax),

Paulinho (Leverkusen) e

Pedro (Flamengo).

“Podemos esperar uma 
equipe que vai se doar e se 
dedicar muito. Iremos traba-
lhar bastante para conseguir 
conquistar os nossos resultados. 
O novo projeto Joga Junto 
Mogi está tendo uma grande 
atenção, principalmente, para 
a LDB”, ressaltou o técnico 
da categoria, Alexandre Rios.

A equipe mogiana realizou 
testagens físicas no Núcleo 
de Avaliação Física (NAF) 
e exames para Covid-19 
em atletas e integrantes da 

comissão técnica na última 
terça-feira, no Ginásio Hugo 
Ramos, onde o time já co-
meçou a preparação.

“A gente tem a responsabi-
lidade de fazer o crescimento 
profissional, o pessoal e mui-
tas vezes, o mental. Iremos 
transformar um menino que 
jogava basquete mostrando 
para ele que agora é um 
atleta profissional que precisa 
do corpo como ferramenta 
de trabalho”, finalizou o 
preparador físico, Eric Ruiz.

Sem Neymar, seleção olímpica
terá Daniel Alves em Tóquio

Técnico André Jardine optou pela experiência do lateral do São Paulo para tentar o bicampeonato no Japão

FUTEBOL

O técnico André Jardine 
divulgou ontem, no Rio 
de Janeiro, a lista final de 
18 jogadores para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio. A 
expectativa era em relação 
aos três convocados acima 
de 24 anos que integrariam 
o grupo, e o treinador optou 
pelo lateral-direito Daniel 
Alves, do São Paulo, o goleiro 
Santos, do Athletico-PR, e 
o zagueiro Diego Carlos, 
do Sevilla, para reforçar a 
seleção olímpica no desafio 
de conquistar novamente o 
ouro olímpico. Neymar ficou 
fora da convocação após 
veto do Paris Saint-Germain.

“Trabalhamos com muitos 
cenários desde o início. Muitos 
jogadores têm idade e estão 
na seleção principal, especial-
mente os que começaram o 
processo aqui com a gente. 
São negociações difíceis com 

Experiente Daniel Alves vai disputar a 1ª Olimpíada

os clubes, especialmente os 
da Europa. Envolve férias, 
duas competições. Buscamos 
evitar quem estivesse nas duas 
competições, bom senso com 
os clubes”, disse Jardine.

A entidade vinha tentando 
costurar um acordo com os 
clubes brasileiros e europeus 
no sentido de liberar os 
atletas para a participação 
na Olimpíada. No início da 
semana, a CBF enviou uma 
relação com 50 nomes ao 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB). Neymar, Marquinhos 
e Weverton eram os prefe-
ridos da comissão técnica 
para reforçar o grupo na 
competição. Além do trio, 
também foram incluídos 
nesse esboço Alisson, Santos, 
Felipe, Rodrigo Caio, Lucas 
Veríssimo, Fernandinho, 
Alison e Gabriel.

“Neymar é referência mun-
dial, imagina para gente. 
Grande líder da principal. 

Gostaríamos de contar com 
ele, mas não deu. Que seja 
feliz e bicampeão da Copa 
América. Sorte para ele, pro 
Tite, pra todo mundo. Estamos 
torcendo”, afirmou Branco, 
coordenador de base da CBF.

Atual campeão olímpico, 
o Brasil vem desenvolvendo 

um trabalho de preparação 
para os Jogos de Tóquio 
desde 2019. O ponto de 
partida para esse projeto de 
se manter no topo veio com 
a conquista do Torneio de 
Toulon, na França. Contando 
os sete confrontos válidos 
pelo Torneio Pré-Olímpico, 

que foi realizado na Colôm-
bia, o técnico André Jardine 
comandou a seleção Sub-23 
em 22 partidas.

Cabeça de chave do Grupo 
D, o Brasil terá como rivais 
a Alemanha, a Costa do 
Marfim e a Arábia Saudita. 
A estreia acontece no dia 22 
de julho diante dos alemães, 
em Yokohama. Três dias de-
pois, o Brasil volta a campo 
para encarar os marfinenses, 
também em Yokohama e 
encerra a sua participação 
na fase de grupos contra a 
Arábia Saudita em Saitama, 
no dia 28.

Nos dois últimos amistosos 
preparatórios para os Jogos, 
a seleção obteve um revés 
e uma vitória. No primeiro 
teste, a equipe foi derrotada 
pela seleção de Cabo Verde 
por 2 a 1. No segundo con-
fronto, o time comandado 
por André Jardine bateu a 
Servia por 3 a 0.

Estadão Conteúdo
Lucas Figueiredo/CBF

Equipe Sub-22 do Mogi Basquete representa a cidade

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete
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SBT, 21H00

Chiquititas
Dias depois, Andreia vai ao escritório de Junior chorando, diz que saíram 

os resultados dos exames e que ela tem pouco tempo de vida. Carol chama 

Mosca e Pata e conta que o juiz deu a guarda deles para Graziele. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro fi ca arrasado com o fl agrante do beijo de seu pai em Roberta. Lobão 

manda Cobra derrubar Duca durante a luta no exame. Pedro não consegue 

tocar, e Nando o repreende. Marcelo descobre que Pedro o viu com Roberta. 

Cobra e Duca conquistam o grau máximo.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela reage friamente ao comunicado de Rodrigo. Celina incentiva Lúcio 

a convidar Laura para sair. Lourenço tenta reatar com Celina. Sofi a descobre 

que Ana está dando aula de tênis. Manuela fi ca pensativa depois de ler o 

e-mail enviado por Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena desnorteada vai atrás de Mario, mas o perde de vista. Alejandro e 

Marlene conseguem colocar Mario dentro do carro e o levam do Empório. 

Renzo conversa com Aurora sobre o roubo do anel de Alexia e estranha a 

situação. Helena fi ca muito abalada com a possibilidade de ter visto Mário vivo.

GLOBO, 21H00

Império
Josué aconselha José Alfredo a não falar com Maurílio. Maria Marta passa a 
noite com Maurílio. José Alfredo decide sair para jantar com Maria Ísis. Du 
pede para fi car na casa de Xana. João Lucas sugere que José Pedro e Maria 
Clara se unam a ele para comandar a joalheria Império.

RECORD, 21H

Gênesis
Omar se emociona com a notícia dada pelo rei. Abraão se irrita e enfrenta 

Efrom. Leora e Omar se entendem com o rei. Fariuza discute com Betuel. 15 

anos depois, Abraão reúne os fi lhos. Ele dá as últimas orientações aos seus 

familiares. Isaque se surpreende ao encontrar Ismael.

 Não seja 
orgulhoso, mas 
também não fique 
demasiado abalado 
e desmotivado 
por causa de erros 
passados. Se você 
se arrependeu pela 
sua atitude, então é 
porque já aprendeu a 
lição. Agora só resta 
trabalhar para que 
não volte a repetir o 
que fez.

Quem se culpa 
demasiado com 
acontecimentos 

MOMENTO
especial

Dê uma segunda chance a si 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: YONE APARECIDA DE SOUZA PRADO

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre!

Para aqueles que estão determinados 
a voar, não ter asas é apenas um 
detalhe.”

 cultura@jornaldat.com.br

que já passaram 
está perdendo a 
oportunidade de viver. 
Todos merecemos 
uma segunda 
oportunidade e você 
tem que dar essa 
chance a si mesmo.
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