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VACINA CONTRA A COVID-19

150 mil pessoas em Mogi 
já receberam a 1ª dose

Cerca de 32% da população da cidade, que possui pouco mais de 450 mil habitantes, estão com algum tipo de proteção

SEGURANÇA

Roubo de veículos cresce 56% em Mogi das Cruzes. Cidades, página 6

Mogi das Cruzes chegou ontem 
à marca de 150.397 pessoas imuni-
zadas com a primeira dose contra 
a Covid-19, praticamente um ter-
ço dos moradores. Com isso, cerca 
de 32% da população, que possui 
pouco mais de 450 mil habitantes, 
já receberam algum tipo de prote-
ção. O município também aplicou 
49.055 segundas doses, o que tota-
liza 199.452 aplicações dos três ti-
pos de imunizante disponibilizados 
pelo governo do Estado: CoronaVac, 
Pfizer e AstraZeneca. Hoje, haverá 
vacinação para diversos grupos que 
já agendaram a aplicação no sistema 
Clique Vacina ao longo da semana.  
Cidades, página 4

A vacinação contra a Covid-19 
acontecerá até o dia 1º de julho e 
será promovida diariamente das 
9 às 17 horas. Deverão ser vacina-
dos mais de 2,8 mil profissionais, 
entre policiais militares, policiais 
civis, bombeiros e integrantes da 
Guarda Civil Municipal (GCM). 
Cidades, página 6

CPA-M/12

NOVA ETAPA
DE VACINAÇÃO 
SERÁ SEGUNDA

Junho Ambiental

Programação 
terá visita 
monitorada hoje
Cidades, página 5

EUA

Brasil recebe 
doação de 
vacinas. p7

Alto Tietê recebe hoje doses complementares para a imunização de pessoas entre 43 e 49 anos

Divulgação/PMMC
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Movimento

Estado identifica aumento na
demanda do transporte público

Usuários de trens, metrô e ônibus subiram de 20% do
volume antes da pandemia para 50%. Cidades, página 5
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
A Prefeitura de Arujá, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, em parceria com o Consór-
cio de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat) e 
com a ONG Espaço Urbano, realiza 
o concurso fotográfico “Movimen-
to Cultural pelo Meio Ambiente”. O 
projeto Recicla Cidade é uma rea-
lização da ONG Espaço Urbano, em 
parceria com todos os municípios 
que integram o Condemat. O pe-
ríodo de inscrição irá até 30 de ju-
nho. Os resultados serão divulga-
dos ao vivo pelo canal do Youtube 
da ONG Espaço Urbano (https://
www.youtube.com/channel/UCa-
ZjMfzJtzTy3zZr7LKKrNw ) no dia 
5 de julho.

PRÊMIO E REGULAMENTO
O autor da fotografia vencedora re-
ceberá um kit de ecoprodutos, con-
tendo: ecobag, caderno reciclado, 
caneta reciclada, lápis de jornal, 
copo retrátil, canudo de alumínio, 
jogo americano reciclado, sabonete 
em barra natural, escova de bam-
bu e pasta de dente natural. O eco-
kit será entregue ao vencedor, em 
data a ser combinada com a equi-

pe do Recicla Cidade. O participan-
te pode conferir o regulamento do 
concurso em: https://drive.google.
com/file/d/1ciixhbqj_04jPOb03kdm
Qdd1Ymvoz8Vm/view.

SORTEIO DA ACMC
A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) realizou o se-
gundo sorteio da campanha Com-
pre no Comércio Local. O primeiro 
ganhador levará R$ 2 mil em va-
le-compra para utilizar nas lojas 
parceiras. O segundo ganhadora 
receberá R$ 1 mil em vale-com-
pra. Os contemplados poderão 
retirar seus prêmios na sede da 
ACMC, na rua Barão de Jaceguai, 
674, centro. 

SORTEIO EM JULHO
A campanha Compre no Comércio 
Local da ACMC segue até outu-
bro. Para participar, basta adquirir  
R$ 50 em produtos nas lojas par-
ticipantes da ação. Os cupons são 
cumulativos, assim você aumenta 
suas chances de ganhar. O próxi-
mo sorteio será no dia 29 de julho. 
A campanha conta com o patrocí-
nio de Plena Saúde, Tintas Lider 
e Aquatec.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pandemia e tecnologia

N
os últimos 30 anos a evolução da 
informática foi mais do que no-
tória. Desde os primeiros com-
putadores ainda com uso dos 

jurássicos monitores monocromáticos de 
tela de fósforo verde até os mais sofistica-
dos equipamentos da atualidade, a lingua-
gem digital não parou de avançar e ainda 
está longe de chegar a um ponto final. Da 
mesma forma, os recursos proporcionados 
pela telefonia móvel provocaram uma ver-
dadeira revolução no sistema, responsável 
pela mudança do comportamento humano 
na chamada era digital.

Esse avanço tecnológico ficou evidencia-
do mais ainda durante a pandemia da Co-
vid-19. Seria inconcebível imaginar a luta 
contra os males da doença sem o pilar da 
tecnologia. De tarefas aparentemente sim-
ples, como o agendamento de vacinas, por 
exemplo, até a operação dos equipamen-
tos médicos avançados, como respiradores, 
aparelhos de tomografia e o próprio desen-
volvimento mundial dos imunizantes, tudo 
se apoia em programas de computador e na 
abrangência da internet.

O mais triste nessa história é que antes de 
se chegar à necessidade de recorrer ao po-
der da tecnologia para combater o corona-
vírus, ações primárias e individuais, como 
o uso de máscara de proteção, higienização 
das mãos com álcool em gel e o famigerado 
isolamento social, dependem exclusivamen-
te da consciência humana, o que parece ser 
uma fantasia para muitas pessoas. É incal-
culável o que poderia ser evitado de mor-
tes e de economia com recursos médicos se 
todos agissem de maneira simples e sensata 
dentro seu próprio universo.

Mas é igualmente fora das estimativas 
imaginar em quais patamares estaríamos se 
não fossem os recursos tecnológicos dispo-
níveis. Por um lado, a tecnologia caminha 
rapidamente para padronizar a atitude das 
pessoas, buscando o meio termo entre a razão 
e a emoção. Por outro, muita coisa depende 
somente da ação humana, o que proporciona 
a evidência dos contrastes e efeitos da Co-
vid-19 no mundo inteiro. Países desenvolvi-
dos conseguiram reagir melhor à pandemia, 
já aos em desenvolvimento, restou a tarefa 
de contar as vítimas fatais.

As mudanças atuais que 
estão ocorrendo no mundo 
contribuirão para que apa-
reçam novas mentes com 
propósitos elevados para 
melhorar a consciência da 
humanidade. Caso os se-
res humanos não se tornem 
conscientes, as calamidades, 
guerras e o caos social con-
tinuarão em todos os países. 
Para alcançar melhores con-
dições os líderes deverão dar 
exemplos e implantar novas 
filosofias para que haja um 
mundo mais espiritualizado.

Alcançar elevação mental, 
paz e desenvolvimento psí-
quico deveriam ser uma das 
metas de todos os povos. É 
possível? Sim, mas são ne-
cessárias muitas dedicações 
sublimes, amor incondicio-
nal para o próximo e de-
sapego do egoísmo e sede 

Nova visão para o mundo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

de poder. A evolução se dá 
sempre pela dor ou pelo 
amor. No momento, a dor 
é maior e está implantada, 
basta analisar quantos so-
frimentos. Valorizar muito 
o corpo é necessário, mas é 
de extrema importância va-
lorizar os poderes mentais 
e espirituais para dominar 
o egoísmo, as vaidades e o 
materialismo puro.

Buscando o autodomí-
nio, as forças interiores tra-
rão inspirações e uma vida 
muito melhor. Atingir uma 
superioridade ajudará a criar 
condições para controlar o 
mundo para metas e objeti-
vos elevados. Amar o plane-
ta terra e pensar sempre no 
amor ao próximo. No planeta 
terra há belas visões: flores, 
florestas, animais, recursos 
naturais, tecnologias, ciên-

cias, rios, mares, pessoas 
carinhosas e que trabalham 
despejando amor.

Passando os olhos por 
vários países é possível ver 
danças folclóricas, músicas, 
culturas, festas, esportes e 
outras variedades que ele-
vam os seres humanos. En-
volva o seu espírito e se en-
cante, procure expandir a 
sua positividade, a sua aura 
e o seu amor.

Com isso, estarão ajudan-
do a neutralizar a outra parte 
que é um mundo cão, cruel, 
de loucuras, desgraças e ne-
gativismo. Não se deixe aba-
ter por tudo que vê e ouve, 
é momento de superação. O 
mundo está sendo recriado, 
então, procure se reinven-
tar também e elevar-se para 
atingir um grau de alta espi-
ritualidade. Reflita!

 olavocamara.adv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

RODRIGO BARONE

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
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Região registra aumento 
de 25,1% na arrecadação

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou um 
aumento de 25,1% na arre-
cadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no período 
de janeiro a maio de 2021, 
comparado com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados foram levantados 
pela Câmara Técnica (CT) 
de Finanças.

De acordo com o levanta-
mento, nos primeiros cinco 
meses deste ano a região 
arrecadou R$ 834.632.482,81, 
enquanto de janeiro a maio do 
ano passado foram arrecadados 

R$ 667.089.739,49. Os nú-
meros mostram ainda que os 
12 municípios do Condemat 
registraram, individualmente, 
o aumento do principal tributo 
estadual, com variações de 
14,9% a 29,8%.

Para o coordenador da 
CT e secretário de Finanças 
de Arujá, Caio Araújo, esse 

aumento na arrecadação é um 
sinal da retomada econômica 
gradativa nos municípios. 

“Esse aumento foi importante, 
sobretudo, para auxiliar nos 
investimentos no combate à 
pandemia da Covid-19, haja 
vista que o tesouro municipal 
tem sido preponderante para 
tal, além disso é um indicativo 
da retomada econômica dos 
municípios”, avaliou.

O ICMS incide sobre ativi-
dades de comércio e prestação 
de serviço específicas, além da 
industrialização de produtos. 
Os recursos, repassados aos 
municípios pelo governo do 
Estado, são direcionados ao 
Tesouro Municipal.

ICMS

Mutirão de limpeza pública 
atenderá o bairro do Socorro

O mutirão de limpeza públi-
ca, executado pela Secretaria 
Municipal de Serviços Urba-
nos, atenderá, hoje, o bairro 
do Socorro, com trabalhos 
de capinação, raspagem de 
guias, roçada e retirada de 
entulho. As equipes vão atuar 
em um amplo perímetro, que 
contempla vários quarteirões.

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo 
de manter os bairros da ci-
dade em boas condições. A 
iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Pasta, que se dedicam 
ao atendimento de deman-
das diversas registradas pela 
população e também a novas 

Hoje

ações de combate à dissemi-
nação do coronavírus, como 
a pulverização de espaços 
públicos. A ação é realizada 

com o intuito de manter a 
cidade limpa e de prevenir 
a ocorrência de enchentes e 
alagamentos.

Ação contará com capinação, raspagem de guias e roçada

Divulgação/PMMC

Municípios 
registraram o 
aumento com 
variações de
14,9% a 29,8%

Mogi chega à marca de 150 mil 
vacinados com a primeira dose

Cerca de 32% da população, que possui pouco mais de 450 mil habitantes, já recebeu algum tipo de proteção

COVID-19

Mogi das Cruzes chegou 
ontem à marca de 150.397 
pessoas imunizadas com a 
primeira dose contra a Co-
vid-19, praticamente um terço 
dos moradores. Com isso, 
cerca de 32% da população 
da cidade, que possui pouco 
mais de 450 mil habitantes, 
já recebeu algum tipo de 
proteção. “É uma marca 
muito importante porque 
desde a primeira dose já se 
inicia a proteção do indiví-
duo contra casos graves e 
mortes. Mas é importante 
que toda população não 
baixe a guarda e mantenha os 
cuidados pessoais como uso 
de máscara, distanciamento 
social e higiene constante das 
mãos”, explicou a secretária 
municipal de Saúde, Andréia 
Godoi. 

O município também já 
aplicou 49.055 segundas 
doses, o que totaliza 199.452 
aplicações dos três tipos de 

Município já aplicou 49.055 segundas doses, o que totaliza 199.452 aplicações 

imunizante disponibilizados 
pelo governo do Estado: Co-
ronaVac, Pfizer e AstraZeneca.

Hoje, haverá vacinação 
para diversos grupos que 
já agendaram a aplicação 
no sistema Clique Vacina 
ao longo da semana.

A imunização ocorrerá nos 
dois drive-thru, no Cempre 
de Jundiapeba, em UBS’s e 
no Pró-Mulher para atender 
pessoas com 47 anos ou mais 
sem comorbidades, pessoas 
com comorbidades e/ou de-
ficiência permanente grave a 
partir de 18 anos; gestantes 
e puérperas; trabalhadores 
da Educação e Transporte, 
dentre outros.

O agendamento online 
continua pelo site http://
www.cliquevacina.com.br. 
Para receber a dose no local, 
o cadastrado deve compare-
cer munido de documentos 
pessoais (RG e CPF) e com-
provante de endereço.

Os municípios da região 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) recebem 
hoje doses complementares 
para imunização de pessoas 
com faixa etária entre 43 e 

49 anos. O novo lote conta 
com 23.620 doses do imuni-
zante do laboratório Janssen. 
Somado ao lote de Pfizer 
recebido na quarta-feira 
passada, a região conta com 
65.662 doses para atender 

este público. Este é o primeiro 
lote da Janssen que chega à 
região. A vacina é a primeira 
aprovada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
com o regime de imunização 
de apenas uma dose.

Mortes

Nas últimas 24 horas o 
Alto Tietê registrou a morte 
de 11 pessoas, causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
informou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Os óbitos foram registrados 
em Ferraz de Vasconcelos, que 
confirmou dois falecimentos; 
Itaquaquecetuba, que infor-
mou a morte de duas pessoas; 
Mogi das Cruzes, com seis 
óbitos e Suzano, que revelou 
a ocorrência de uma vítima 
fatal. Com a atualização de 
ontem, o Alto Tietê chega a 
4.492 mortes por coronavírus.

A maioria dos óbitos ocor-
reram na cidade de Mogi das 
Cruzes, que possui 1.343 
vítimas fatais. Na sequência 
surge Itaquaquecetuba, com 
854 vítimas confirmadas. 
Suzano tem 812 falecimentos 
por Covid-19 confirmados.

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Escola Ambiental promove 
doação de mudas até quarta

Em comemoração ao Junho 
Ambiental, a Escola Ambiental 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes 
está doando mudas nativas 
para escolas da cidade até o 
dia 30. É necessário fazer o 
agendamento para a retirada. 
A entrega é feita de acordo com 
os protocolos sanitários. Neste 
mês, a unidade completou 15 
anos de atividade e lançou a 
revista digital “Minuto Natu-
reza- Escola Ambiental vai à 
sua casa” para aproximar as 
crianças e famílias da flora e 
fauna da cidade.

Inaugurada em 5 de junho 
de 2006, a unidade tem como 
missão de desenvolver valores 
socioambientais para o exercício 
da cidadania. Educadores e 
alunos solidificam como prin-
cípio, a conservação ambiental, 
o respeito e a proteção a toda 
forma de vida e refletem sobre 
o desenvolvimento científico, 
tecnológico, econômico e 
socioambiental, ampliando 
o conceito de “ser e estar no 
mundo”. 

Escolas mogianas

Neste mês foi lançada a re-
vista digital “Minuto Natureza”, 
que proporciona experiências 
divertidas, fortalece os víncu-
los com a natureza e torna o 
tempo em casa com a família 
mais especial. A publicação é 
pautada pelos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
em especial, o ODS 15 - Vida 
Terrestre. 

Confira as edições da revista 
digital Minuto Natureza, que 
estão disponíveis no portal da 

Secretaria de Educação
A escola que se interes-

sar pela doação de mudas 
deve agendar a por meio 
dos telefones 4735- 4201 e 
4729-5674 ou pelo e-mail 
escolaambiental@se-pmmc.
com.br. A equipe da Escola 
Ambiental dá orientações 
sobre o plantio e é entregue 
um manual explicativo. 

A entrega é feita às segundas, 
quartas e sextas-feiras das 9 às 
11 horas e das 14 às 16 horas.

Retirada das mudas é feita por meio de agendamento

Divulgação/PMMC

Junho Ambiental terá 
visita monitorada hoje

A programação do Junho 
Ambiental de hoje prevê 
uma visita monitorada ao 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo, que acontecerá a 
partir das 9 horas. A visita 
terá como foco a importância 
da salvaguarda da biodiver-
sidade. As inscrições devem 
ser feitas de forma antecipada 
por meio do telefone 4798-
5959. Na próxima segunda-
-feira o Programa Viveiro na 
Rua realizará uma doação de 
mudas acompanhado de QR 
Code e cartilha na Praça Dr. 
José Carlos Pinhal, localizada 
rua Coronel Cardoso Siqueira, 
na altura da esquina com a 
avenida Antônio Nascimento 
Costa.

As visitas ao Parque Mu-
nicipal começam com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 
do espaço e da Serra do Ita-
peti. Em seguida acontece a 
trilha, considerada de mé-
dia complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro de 

Parque Municipal

extensão. Acompanhadas de 
um guia, as pessoas podem 
observar espécies como o 
bicho-preguiça e admirar a 
vista do alto do parque. Serão 
seguidos todos os protocolos 
de segurança sanitária, com 
uso obrigatório de máscara e 
distanciamento social.

A recomendação é para 
que os participantes venham 
com calça comprida, além de 
calçados fechados e confortá-
veis. Além disso, é importante 
levar repelentes, protetor solar, 
lanche e água. No parque 

existem cerca de 300 espécies 
de aves identificadas, além 
de 40 tipos de mamíferos.

Foco será a importância da salvaguarda da biodiversidade

Divulgação

Diferentemente do que foi publi-

cado ontem no título da reporta-

gem “Campanha Inverno Solidário 

arrecada cobertores e blusas”, o 

Fundo Social de Mogi das Cru-

zes está arrecadando apenas 

cobertores, preferencialmen-

te novos ou em bom estado de 

conservação. Mais informações 

por meio do telefone 4745-2188.

CORREÇÃO

Estado constata aumento na
demanda do transporte público

Usuários em trens, metrô e ônibus subiram de 20% do volume antes da pandemia para 50% nos últimos meses

RECUPERAÇÃO DO MOVIMENTO

Uma das principais crí-
ticas de especialistas e de 
agentes políticos ao governo 
do Estado na condução da 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) foi a abor-
dagem junto ao transporte 
público, apontado como um 
dos fatores de aglomeração 
do público em pontos de 
ônibus, estações de trem e 
metrô, bem como durante 
o traslado dos passageiros.

Questionada pela reporta-
gem, a Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropoli-
tanos informou que mantém 
a Operação Monitorada, 
iniciada em março de 2020, 
com a avaliação das faixas 
de horário com o intuito de 
atender às necessidades da 
população. “No horário de 
pico a demanda é atendida 
com 100% da frota possível. 
Lembrando que o sistema de 
trilhos foi projetado e cons-
truído para transportar alto 
fluxo de pessoas da origem 

Estações ferroviárias têm tráfego normal de passageiros sob restrições sanitárias

ao destino, aglomerado de 
pessoas em grandes escalas”, 
explicou.

Sobre a demanda de trens 
e ônibus intermunicipais, a 
Pasta estadual informou que 
a taxa de demanda subiu de 
20% do volume de antes da 
pandemia, no período entre 
março e agosto de 2020, 
para 50% da demanda de 
antes da pandemia no atual 
período. “Esta é a média 
das três empresas - Metrô, 
CPTM e EMTU, que antes 
da pandemia transportavam 
cerca de 10 milhões de pas-
sageiros ao dia na Grande 
São Paulo”, afirmou.

Outro ponto levantado por 
autoridades são as condições 
sanitárias dos veículos que, 
com as aglomerações, podem 

representar um risco de con-
taminação aos passageiros. A 
secretaria estadual afirmou 
em nota que intensificou as 
medidas de higienização 

de veículos após consulta 
a outros municípios do 
Brasil e do exterior. Foram 
adotadas medidas como a 
ampliação da frequência da 

limpeza de assentos, pisos, 
corrimãos, maçanetas e 
outros pontos, além de au-
mento no monitoramento e 
fiscalização da higienização 

dos banheiros das estações 
e terminais, e a reposição 
de itens de higiene pessoal.

Para reforçar a adesão 
dos usuários do transporte 
público, a secretaria de 
Transportes Metropolitanos 
aumentou a veiculação de 
serviços de utilidade pública 
sobre a pandemia. “A STM 
foi pioneira na exigência do 
uso de máscaras no transporte 
coletivo, além de indicar 
outras recomendações das 
autoridades de saúde, e 
distribuiu mais de 3 milhões 
de máscaras em parceria 
com a iniciativa privada”, 
apontou o órgão.

O Alto Tietê conta com 
duas linhas de trens metro-
politanos: a Linha 11-Coral 
e a Linha 12-Safira, com um 
total de 12 estações entre 
Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes. No início de maio, 
a EMTU reforçou a frota em 
oito linhas nas cidades de 
Suzano, Mogi das Cruzes, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Poá.

André Diniz
Mariana Acioli/Arquivo

Juntos, Metrô, 
CPTM e EMTU  
transportavam 
cerca de10 milhões 
de pessoas por dia
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MP que facilita a abertura 
de empresas é aprovada

Foi aprovado na Câmara 
dos Deputados na última 
quarta-feira o texto da Medida 
Provisória (MP) 1040, que tem 
o objetivo de desburocratizar 
a abertura de empresas no 
país, além de melhorar o 
ambiente de negócios no 
Brasil e gerar empregos.

O relator do texto foi o 
ex-presidente da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) e vice-presidente da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp), o depu-
tado federal Marco Bertaiolli 
(PSD). Durante a elaboração 
do relatório, as associações 
comerciais participaram com 
sugestões e demandas e as 
micro e pequenas empresas 
tiveram participação ativa na 
criação do texto. Ao todo, 
foram promovidas mais de 
100 audiências com diversos 
segmentos.

Para Bertaiolli, as mu-
danças propostas na MP 
tiveram o objetivo de apoiar 
os empreendedores e gerar 

Câmara dos Deputados

mais empregos. “Por mais 
que possua uma das popu-
lações mais empreendedoras 
do mundo, o Brasil carece 
ainda de um ambiente de 
negócios dinâmico e menos 
burocrático, tanto do ponto 
de vista regulatório quanto do 
ponto de vista institucional”, 
destacou.

O empenho do vice-presidente 
da Facesp foi elogiado pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP), por ter entregue 
o relatório com 60 dias de 

antecedência, em junho, e 
foi aprovado no mesmo mês. 
Com a aprovação na Câmara, 
a matéria será enviada ao 
Senado.

Para a presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman, a MP será 
uma importante ferramenta 
para os empreendedores. 

“As medidas são essenciais 
para estimular e apoiar o 
empreendedorismo, espera-
mos que elas sejam colocadas 
em prática o mais rápido 
possível”, analisou.

Bertaiolli explica que objetivo é gerar mais empregos

Divulgação/ACMC

Roubo de veículos cresce 56% 
em Mogi das Cruzes, diz SSP

Números foram divulgados na tarde de ontem e apontam uma oscilação nos demais indicadores criminais

EM MAIO

Os últimos números da 
Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP)
apontaram ontem que 56% 
a mais dos motoristas de 
Mogi das Cruzes tiveram 
seus veículos roubados em 
maio deste ano, em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Isso porque, nos 31 dias do 
mês anterior, 114 automóveis 
foram roubados pela cidade.

Por outro lado, em maio do 
ano anterior a SSP divulgou 
que houve 73 roubos deste 
gênero em Mogi, a cidade 
mais populosa do Alto Tietê. 
Já os furtos em geral, estes 
passaram de 1.056 em maio 
de 2020 para 1.355 no último 
mês, 28% a mais.

Enquanto não houve ne-
nhum homicídio do mês 
anterior na cidade, os furtos 
especificamente de veículos 
também diminuíram passando 
de 293 para 211, uma queda 
de 27%. Os roubos em geral 
cresceram em 7%.

Em Itaquaquecetuba, 27% 
a mais dos motoristas foram 
alvo de furtos de veículos em 
maio deste ano, em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Isso porque, nos 31 dias do 
mês anterior, 287 automóveis 
foram furtados pela cidade.

No mês de maio do ano 
anterior o Estado divulgou 
que houveram 225 veículos 
foram furtados, já os furtos 
em geral, estes passaram de 
736 em maio de 2020 para 
1.090 no último mês.

Além disso, os roubos de 
veículos cresceram em 2,4% 
de um ano para o outro no 
mesmo mês, aumentando de 
247 para 253 no mês passado. 
Na cidade, os homicídios 
também sofreram elevação, 
atingindo mais 6%, já que 
o crime ocorreu 16 vezes 
em maio de 2020 e 17 no 
último mês.

O único índice de cri-
minalidade em queda foi 
o de roubos em geral, que 
pode incluir roubo a casas, 
lojas e até mesmo telefones 

celulares. Em maio do ano 
passado ocorreram 1.193 
roubos gerais e, há um mês, 
o número caiu para 1.177.

Em contrapartida com a 
cidade de Itaquá, em Suzano, 
o número de roubos a veículos 

caiu em 24% em maio deste 
ano, quando 156 automóveis 
foram roubados. No quinto 
mês de 2020 a Secretaria 
Estadual de Segurança somou 
um total de 206 roubos a 
automóveis.

Já furtos gerais, também 
sofreram acréscimo, assim 
como em Itaquá, sendo que 
os números passaram de 751 
para 1.084, de um período 
para o outro. Enquanto isso, 
os furtos de veículos passaram 

de 253 para 306, um aumento 
de 20%. Embora os furtos 
tenham sido maiores, os roubos 
a automóveis diminuíram.

Isso porque, na cidade 
suzanense os roubos a auto-
móveis passaram de 206 em 
maio do ano anterior para 
156 para o mês passado. Os 
homicídios aumentaram em 
10%, porque houve um total 
de nove em maio de 2020 e 
10 no mês passado.

Os homicídios em Ferraz 
de Vasconcelos e Poá estabi-
lizaram e tiveram queda total, 
respectivamente. Em maio do 
ano passado, Ferraz fechou 
o mês com sete ocorrências 
deste tipo e o número foi o 
mesmo do mês passado.

No entanto, em Poá, de 
um homicídio em maio de 
2020 a cidade passou para 
zero no último mês. Os 
roubos aumentaram em 
5% e 3% em Poá e Ferraz, 
respectivamente. Ainda 
sobre as duas cidades em 
sucessão, os furtos au-
mentaram em 43% e 25%.

Thamires Marcelino

Segundo a secretaria, foram 114 roubos de veículos em maio passado e 73 em 2020

Mogi News

CPA-M/12 fará nova etapa 
de vacinação na segunda

O Comando de Policiamento 
de Área Metropolitana 12 
da Policia Militar do Estado 
de São Paulo (CPA-M/12) 
informou ontem que realizará, 
a partir de segunda-feira, a 
nova etapa da Campanha 
de Vacinação contra o coro-
navírus (Covid-19) para os 
profissionais da Segurança 
Pública que atuam na região.

A vacinação acontecerá 
até o dia 1º de julho e será 
promovida diariamente das 
9 às 17 horas. Deverão ser 
vacinados mais de 2,8 mil 
profissionais, entre policiais 
militares, policiais civis, bom-
beiros e integrantes da Guarda 
Civil Municipal (GCM). Para 
a administração das doses, o 
CPA-M/12 escolheu a Univer-
sidade de Mogi das Cruzes 
(UMC), localizada na avenida 
Dr. Candido Xavier de Almeida 
e Souza, 200.

A primeira etapa foi rea-
lizada no início de abril, e 
a dinâmica do processo de 

Vacina contra Covid

imunização dos profissionais 
da Segurança Pública está 
sendo coordenada pela Polícia 
Militar. A expectativa é de 
que a cobertura vacinal seja 
de 100% dos públicos-alvo.

A Polícia Militar informou 
que serão adotados todos os 
protocolos de higienização e 
proteção individual aos pro-
fissionais da Saúde envolvidos 
no trabalho, assim como fará 
o trabalho de destinação de 
todo o material hospitalar 

utilizado na campanha. “Vale 
destacar que é obrigatório o 
uso de máscara de proteção 
individual para todos os pro-
fissionais que comparecerem 
para a vacinação”, destacou 
a corporação.

Segundo dados do Programa 
de Imunização do governo 
do Estado de São Paulo, na 
plataforma “Vacina Já”, foram 
repassadas 209 mil doses para 
a imunização de membros 
das forças de segurança.

André Diniz

Ação organizada pela PM local ocorrerá até 1º de julho

Mariana Acioli



Sábado, 26 de junho de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

Faixa de isenção do IRPF vai subir de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil, confirma Guedes
O ministros da Economia, Paulo Guedes, confirmou que a proposta de reforma tributária entregue ontem pelo governo à Câmara 
dos Deputados aumentará a isenção do Imposto de Renda de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil. De acordo com o ministro, isso elevará a 
isenção para 8 milhões de brasileiros, deixando isentos um total de 16 milhões de assalariados. Além disso, Guedes disse que a 
proposta prevê a taxação de lucros e dividendos pagos por empresas e a redução de Imposto de Renda para empresas, que cairá 
2,5% no primeiro ano e mais 2,5% no segundo. (E.C.)

Ao menos 50 dos 520 
postos de saúde, ou 9,6%, 
estão sem vacina contra a 
Covid-19 no início da tarde 
de ontem na cidade de São 
Paulo. Segundo dados da 
plataforma “Filômetro”, a zona 
sul é a região mais afetada 
pelo desabastecimento, com 
38 unidades que aguardam o 
remanejamento de doses para 
reiniciar a imunização.

Ontem, a prioridade da 
Prefeitura era vacinar pessoas 
de 47 anos. Para isso, a gestão 
municipal contou com um 
lote de 100 mil doses, previsto 
para chegar na quinta-feira. 
Desse total, 60 mil são da 

SP registra falta de 
vacinas em 50 postos

Estoque

AstraZeneca e 40 mil da Pfizer, 
imunizante.

Entre os locais que inter-
romperam a vacinação, estão 
quatro drive-thrus (Arena 
Corinthians, Clube Atlético 
Monte Líbano, Shopping 
Campo Limpo e Shopping 
Jardim Sul) e dois megapostos 
(Centro Empresarial São Paulo 
e Shopping Ibirapuera).

Região mais impactada, 
a zona sul está com 38 dos 
seus 159 postos “aguardan-
do abastecimento”. Na Vila 
Andrade, região da favela de 
Paraisópolis, todas as cinco 
unidades interromperam o 
atendimento. (E.C.)

País recebe 3 milhões 

de doses dos EUA

Carga total da doação estava prevista para chegar ao país ontem, mas a 
quantidade foi dividida em lotes; o segundo, com 942 mil, chegará hoje

VACINA

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, acompanhou 
a chegada na manhã de on-
tem do 1º lote de mais de 2 
milhões de doses da vacina 
da Janssen contra a Covid-19 
doadas pelos Estados Unidos. 
A carga total da doação, de 3 
milhões, estava prevista para 
chegar ao país ontem, mas 
o Itamaraty anunciou que a 
quantidade foi dividida em 
lotes. O segundo, com 942 
mil, chegará ao Brasil hoje.

Em entrevista coletiva de 
imprensa, Queiroga destacou 
a amizade entre os países e a 
forte relação bilateral entre 
as nações. O ministro disse 
que as doses representam 

“3 milhões de esperança” ao 
Brasil e apontou o “esforço 
extraordinário” que o Brasil e 
os Estados Unidos firmam para 
conter o avanço da doença. 

“Duas grandes nações e um só 
objetivo: acabar com o caráter 
pandêmico da Covid-19 no 
mundo”, declarou Queiroga.

O evento de entrega do 
imunizante contou também 
com a presença do embai-
xador dos Estados Unidos 

no Brasil, Todd Chapman. 
Queiroga pediu ao diplomata 
que, em nome do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
agradecesse o presidente Joe 
Biden pela doação.

Seguindo a linha do dis-
curso do ministro, Chapman 
também reforçou a amizade 
entre os países. O embaixador 
caracterizou como “a maior 
contribuição de doses dos 
Estados Unidos a qualquer 

nação do mundo” e classi-
ficou a relação entre os dois 
países como “estratégica” e 

“baseada em valores demo-
cráticos”. “Vamos continuar 
avançando juntos”, disse. 
Em publicação no Twitter, o 
embaixador afirmou que a 
doação corresponde ao valor 
de R$ 165 milhões.

O avião com os imunizan-
tes saiu anteontem de Fort 
Lauderdale, na Flórida, e 

chegou ao Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos, em 
Campinas (SP), por volta das 
9 horas. A vacina da Johnson 
& Johnson é aplicada em 
dose única. Com isso, o 
lote total poderá imunizar 
3 milhões de brasileiros. As 
novas doses irão se somar às 
outras já prometidas pelos 
Estados Unidos que o Brasil 
deve receber por meio do 
consórcio Covax Facility.

Queiroga acompanhou na manhã de ontem a chegada do 1º lote da Janssen

SUAMY BEYDOUN/AGIF
Estadão Conteúdo

A Justiça Federal em São 
Paulo condenou a União a 
pagar R$ 5 milhões a título 
de danos morais coletivos por 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e 
dos ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Damares Alves 
(Mulher, Família e Direitos 
Humanos) consideradas discri-
minatórias e preconceituosas 
contra as mulheres.

A decisão é da juíza Ana 
Lúcia Petri Betto, da 6.ª Vara 
Cível Federal de São Paulo, que 
também mandou o governo 
investir R$ 10 milhões em 
campanhas publicitárias para 
conscientização sobre violência, 
assédio e desigualdade contra 
as mulheres.

Na sentença, a magistrada 
disse que as declarações foram 
ofensivas e incompatíveis com 
os cargos públicos.

A decisão foi tomada em 
uma ação civil pública mo-
vida pelo Ministério Público 
Federal em São Paulo. O órgão 
levou à Justiça as seguintes 
declarações:

Bolsonaro: “O Brasil não 
poder ser o paraíso do turismo 
gay. Quem quiser vir aqui fazer 
sexo com uma mulher, fique 
à vontade. Agora, não pode 
ficar conhecido como paraíso 
do mundo gay aqui dentro.”

Bolsonaro: “O Brasil é uma 
virgem que todo tarado de 
fora quer. Desculpem aqui 
as mulheres aqui tá?”

Bolsonaro: “O depoimento 

Justiça condena União 
por ofensas a mulheres

Bolsonaro, Guedes e Damares

do River (…) Hans River, 
foi no final de 2018 para o 
Ministério Público, ele diz o 
assédio da jornalista em cima 
dele. Ela queria um furo. Ela 
queria dar o furo! A qualquer 
preço contra mim.”

Guedes: “Eu estou vendo 
progresso em várias frentes, 
mas a preocupação é: xingaram 
a Bachelet, xingaram a mu-
lher do Macron, chamaram a 
mulher de feia. ‘Ah, o Macron 
falou que estão botando fogo 
na floresta brasileira, o presi-
dente devolveu. Falou que a 
mulher dele é feia’. Tudo bem, 
é divertido. O presidente falou 
mesmo. E é verdade mesmo, 
a mulher é feia mesmo.”

Damares: “A mulher deve 
ser submissa. Dentro da dou-
trina cristã, sim. Dentro da 
doutrina cristã, lá dentro da 
igreja, nós entendemos que 
um casamento entre homem 
e mulher, o homem é o líder 
do casamento. Então essa é 
uma percepção lá dentro da 
minha igreja, dentro da minha 
fé. […] Que deputada linda. 
Só o fato de você estar no 
parlamento. Não precisava 
nem abrir a boca. Só o fato 
de você estar aqui, já diz pra 
jovens lá fora, elas também 
podem chegar aqui.”

No processo, a União ar-
gumentou que as declarações 
contestadas foram manifestações 
pessoais das autoridades e estão 
amparadas pelo direito da 
liberdade de expressão. (E.C.) 

Cidade contava com lote que chegaria anteontem

Divulgação
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Com a variante, Sydney entra 
em fase assustadora, diz premiê

Cluster começou na semana passada, quando um motorista foi diagnosticado; número de casos cresceu para 36

AUSTRÁLIA

Com a disseminação da 
variante Delta do coronavírus, 
a Austrália está entrando em 
sua fase mais preocupante da 
pandemia, disseram autorida-
des em um alerta para o país, 
que até então havia lidado 
bem com a crise e registrado 
um baixo número de casos 
e mortes. O surto da varian-
te, altamente infecciosa, em 
Sidney representa o período 

“mais assustador de toda a 
pandemia”, disse a premiê 
do Estado de Nova Gales do 
Sul, Gladys Berejiklian.

O cluster começou na semana 
passada, quando um motorista 
de limusine do aeroporto da 
cidade foi diagnosticado. O 
número de casos cresceu para 
36, incluindo 11 anunciados 
anteontem. O surto é minúsculo 
para os padrões globais, mas 
um grande problema em um 
país que segue uma estratégia 
de transmissão zero.

O parlamento estadual 
de Nova Gales do Sul foi 

fechado anteontem depois que 
um legislador testou positivo 
para o vírus. Na quarta-feira 
passada, passageiros tiveram 
que decidir, no meio de um 
voo, se deveriam entrar em 
quarentena ou retornar a 
Sydney depois que outros 
Estados australianos fecharam 
suas fronteiras.

Funcionários e cientistas estão 
especialmente preocupados 
com a aparente facilidade com 
que a variante Delta, detectada 
pela primeira vez na Índia, 
passa de pessoa para pessoa. 
Imagens de vídeo mostram 
o motorista da limusine em 
contato com estranhos em 
um shopping center e em 
um café. Cientistas dizem 
que é possível pegar o vírus 
simplesmente compartilhan-
do o mesmo espaço de uma 
pessoa infectada.

“Isso torna essa variante 
extremamente perigosa por 
causa da maneira como os casos 
podem crescer exponencial-
mente”, disse Michael Plank, 
especialista em modelagem 

de dados da Universidade de 
Canterbury, na Nova Zelândia. 

“Onde a variante original pode 
ter tido dez casos, a variante 
Delta pode ter 80 casos ao 
mesmo tempo, o que tornaria 
rapidamente impossível o 

controle sem um bloqueio.”
A propagação da variante 

Delta expõe regiões com baixa 
taxa de vacinação a um perigo 
ainda maior. Melbourne, no 
Estado de Victoria, foi bloqueada 
no mês passado depois que 

a variante Delta foi detectada. 
Até agora, as autoridades em 
Sydney pararam de impor um 
bloqueio, embora a polícia 
tenha dito que garantiria que 
as pessoas cumprissem regras, 
como o uso de máscaras no 

transporte público e a proibição 
de que moradores de partes 
de Sydney viajem para fora 
da área metropolitana.

“Em uma pandemia, a com-
placência não tem lugar”, disse 
Gladys Berejiklian aos repórteres. 

“Estou apelando a cada cidadão... 
todos nós devemos obedecer 
aos conselhos de saúde ao pé 
da letra “ O governo estadual 
introduziu na quarta-feira 
passada um limite de cinco 
visitantes nas residências em 
Sydney, regras mais rígidas de 
distanciamento social e uso de 
máscaras em locais fechados, 
incluindo locais de trabalho.

A Nova Zelândia está em 
alerta depois que um homem 
de Sydney voou para a capital, 
Wellington, enquanto estava 
infectado, e passou um fim de 
semana visitando restaurantes 
e um museu. As autoridades 
limitaram, na quarta-feira 
passada, as reuniões na região 
de Wellington a menos de 
100 pessoas, e as máscaras 
foram tornadas obrigatórias 
no transporte público.

Estadão Conteúdo

Surto é minúsculo para os padrões globais, mas um grande problema em um país

Divulgação

O ex-policial branco Derek 
Chauvin, condenado pelo 
assassinato do americano 
negro George Floyd, foi sen-
tenciado ontem a 22 anos e 
6 meses de prisão. O crime 
desestabilizou os Estados 
Unidos e gerou uma grande 
onda de manifestações contra 
o racismo.

Derek Chauvin falou bre-
vemente no tribunal, antes de 
ouvir sua sentença: “Quero dar 
minhas condolências à família 
Floyd”. Antes dele, promotores 
e membros da família Floyd 
também se manifestaram 
e pediram que a sentença 
aplicada fosse a máxima.

Os promotores tinham pe-
dido uma pena de 30 anos de 
prisão contra este homem de 
45 anos que, em 25 de maio de 
2020, sufocou George Floyd 
com seu joelho em Minneapolis 
até matá-lo, desencadeando 
uma mobilização antirra-
cista inédita em todo país e 
em outras partes do mundo. 

“Cometeu um assassinato bru-
tal, traumatizou a família da 
vítima e gerou um choque 

Ex-policial que matou
Floyd é sentenciado 

Estados Unidos

na consciência da nação”, 
disseram os promotores em 
documentos transmitidos 
antes da audiência.

A lei do Estado de Minne-
sota estabelece uma sentença 
mínima de 12 anos e meio de 
prisão para Chauvin, que está 
detido desde que foi declarado 
culpado de homicídio em 20 
de abril. A sentença foi deter-
minada pelo juiz Peter Cahill, 
que identificou circunstâncias 
agravantes.

O magistrado considerou 
que Chauvin abusou de sua 
posição de confiança e de 
autoridade, que tratou Floyd 
com especial crueldade diante 
de menores e que cometeu 
o crime como grupo com 
a participação ativa de pelo 
menos outros três policiais.

Paralelamente, o juiz Cahill 
rejeitou, ontem, um pedido 
apresentado pela defesa para 
um novo julgamento devido 
a dúvidas sobre a imparcia-
lidade de alguns membros 
do júri, ao considerar que 

“não conseguiu provar” suas 
acusações. (E.C.)

Cerca de trinta e seis horas 
após o desabamento parcial 
do prédio de 12 andares em 
Surfside, na região de Miami, 
quatro mortes foram con-
firmadas pelas autoridades, 
enquanto equipes de resgate 
seguem em um esforço inces-
sante para localizar possíveis 
sobreviventes do desastre.

Três corpos foram retirados 
dos escombros durante a ma-
drugada de ontem, enquanto 
uma outra morte já havia sido 
confirmada pelas autoridades 
anteontem. De acordo com 
a prefeita do Condado de 
Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, o número de pessoas 
não localizadas também au-
mentou, de 99 para 159. Esse 
grupo de pessoas vem sendo 
chamado pelas autoridades 
pelo termo unaccounted 
for (não contabilizados, em 
tradução livre), pois ainda 
não são considerados como 
desaparecidos.

Na noite de quinta-feira 
(madrugada de ontem em 
Brasília), o presidente Joe 

Desabamento tem quatro mortes 
confirmadas após 24 horas de buscas

Miami

equipes especializadas em 
resgates trabalham no local 
em uma intensa operação 
na busca por sobreviventes. 
Cães-farejadores e equipa-
mentos de sonar estão sendo 
utilizados para tentar localizar 
qualquer sinal de vida sob 
os escombros.

Cerca de 35 pessoas foram 
resgatadas da parte intacta 
do prédio, e duas foram 
retiradas dos escombros, 
segundo o chefe dos Corpo 
de Bombeiros, Ray Jadallah.

O condomínio Champlain 
Towers fica na Collins Avenue, 
no canto sudeste de Surfside. 
A edificação foi construída em 
1981 e tinha 12 andares e 136 
apartamentos - estima-se que 
55 deles desmoronaram. A

A causa do desabamen-
to ainda não foi apontada 
pelas autoridades. Em uma 
entrevista coletiva no final 
da tarde na quinta-feira, 
24, Levine Cava disse que 
“uma questão de engenharia 
estrutural” teria ocasionado 
o colapso do prédio. (E.C.)

população local, e fornecer 
assistência adequada para 
as medidas de emergência 
necessárias”, disse o comu-
nicado da Casa Branca.

O desabamento ocorreu 
por volta da 1h30 (hora local, 
2h30 em Brasília) de anteon-
tem, na parte do condomínio 
Champlain Towers com vista 
para o mar. Desde então, 
uma força-tarefa formada 
por homens do Corpo de 
Bombeiros, da polícia e de 

Biden decretou estado de 
emergência na Flórida e 
ordenou assistência fede-
ral para complementar as 
equipes estaduais de resgate. 

“O presidente autorizou o 
Departamento de Segurança 
Interna e a Agência Federal 
de Gestão de Emergência 
(Fema) a coordenar todos 
os esforços de socorro ao 
desastre com o objetivo de 
aliviar as adversidades e 
o sofrimento causados na 

Pessoas não localizadas aumentaram, de 99 para 159

Reprodução
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#sintaseemcasa

Intermediação Administração do ComVem Realização e construção Realização

BROKERS

Tel: (11) 4118-2656 
helbor.com.br/grandhomeklabin

PRÓXIMO À ESTAÇÃO 
SANTOS-IMIGRANTES 
DO METRÔ

Rua Vergueiro X 
Av. Ricardo Jafet, 1.730 
Chácara Klabin

Para locação de lojas, procure nossa equipe comercial. Telefone: (11) 4793-7555. E-mail: comercial@hbrrealty.com.br

Perspectiva artística da fachada - Torre A e B.Perspectiva artística da fachada - Torre A e B.

VISITE OS 
DECORADOS

4
DORMS.
(2 SUÍTES)

3 SUÍTES

L A N Ç A M E N T O  E M  S Ã O  P A U L O

VENHA CONHECER E SE ENCANTAR COM OS DECORADOS E 

APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

L O J A S  C O N F I R M A D A S

A PROPOSTA DO COMVEM 
PATTEO KLABIN É TRAZER MAIS 
CONVENIÊNCIA INTEGRADA AO 
SEU NOVO ENDEREÇO.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Junior fi ca sabendo que Carmen levou Diego até o orfanato e vai até lá 

buscar o menino e pedir desculpa para Carol. Juca e Bia se encontram na 

comunidade. Bia pede para irem visitar uma casa na região. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana rompe com Rodrigo, que se aconselha com Lourenço. Ana conversa com 

Júlia sobre o término com Rodrigo. Marcos pede dinheiro emprestado para 

Dora. Nanda aconselha Rodrigo a seguir em frente com sua vida.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Zezinho resgata Alexia. Bia desmaia ao dar de cara com a irmã. Kyra impede 

que Isaac entre no vestiário. Dionice ameaça denunciar Isaac se ele não 

deixar Bia em paz. Bia desperta e se emociona ao ver que Kyra está viva. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta e José Alfredo questionam a gravidez de Du. Cristina exige 

que José Alfredo faça o exame de DNA. Cora prepara uma comemoração 

e convida Fernando. Jairo tenta roubar Juliane. Reginaldo procura Tuane e 

consegue o endereço de Jurema. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 O nosso corpo, 
elemento fulcral da 
constituição da nossa 
existência, é falível, 
é uma máquina que 
apresenta defeitos, 
que esmorece com o 
tempo. O câncer, esse 
termo tão pesado de 
negativismo, é um 
desses defeitos, mas 
não tem que ser o fim 
da linha, apenas o 
encurvar dela.

E quando a vida, 
na sua particular 
tirania, nos impõe 

MOMENTO
especial

Olhar para a perseverança 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: AILTON ANTONIO DA SILVA E EU-

CLYDES APARECIDO MARTINS

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

Tudo o que temos é o hoje. Viva-o!”

 cultura@jornaldat.com.br

tamanho desafio pela 
frente, é também de 
frente, e com toda 
coragem que vive em 
nosso coração, que o 
devemos olhar.

E lembre-se, cada 
vida é única, especial, 
insubstituível, e por 
ela devemos lutar até 
chegarmos aos limites 
das nossas forças! 
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Realização:Realização e Construção:Intermediação:

11 4739-2309 
www.helbor.com.br/reservaipoema

Perspectiva Ilustrada da Fachada

Ipoema
Reserva
IpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoema

Home

ANTECIPE-SE AO 

LANÇAMENTO

Visite e se encante 
com o seu 

novo apartamento 
no Ipoema.

Aptos.
3 Dorms. 
(1 suíte)(1 suíte)

depósito e lavabo

2 vagas2 vagas

Visite apartamento decorado: Av. Ver. Dante Jordão Stoppa, 391 - Ipoema

Apartamentos perfeitos

para você e sua família.

Viva com lazer completo.

Aproveite os melhores

momentos da vida aqui.


