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Justiça cancela o   
título de 130 mil

eleitores da região
Situação ocorre quando o eleitos perde três eleições seguidas e não procura a Justiça Eleitoral

FERRAZ

  Educação fará mutirão de vagas para 
crianças de zero a 3 anos. Cidades, página 4

Um levantamento feito junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE) mostrou que existe 
um total de 130.454 pessoas que 
estão com o título eleitoral can-
celado, o que equivale a 11,08% 
do eleitorado. Estes eleitores dei-
xaram de comparecer às urnas, 
não apresentaram justificativa à 
Justiça Eleitoral e não quitaram 
as multas. Proporcionalmente, a 
cidade que possui a maior par-
cela de títulos cancelados em 
relação ao seu colégio eleitoral 
é Poá, que contabiliza 28.024 
títulos de um total de 93.853 
eleitores inscritos. Isto equivale a 
29,85% da população de eleitores.  
Cidades, página 6

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, situação ainda pode ser revertida entrando no site

MOGI NEWS/ARQUIVO
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Suzano

Moradores de 44 e 45 anos vão 
receber a primeira dose

Vacinação ocorre hoje, em três postos de imunização 
da cidade, entre eles o Arena Suzano. Cidades, página 3
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Arujá

40 moradores vão receber 
parcelas do SP Acolhe

Programa do Estado pretende acolher parentes de 
vítimas da Covid-19. Cidades, página 4

O posto de atendimento especia-
lizado fica dentro do Centro Unifica-
do de Serviços (Centrus) da região 
norte, anexo a um supermercado, 
no Dona Benta. Cidades, página 5

Serviços

SUZANO 

INAUGURA 

MAIS UM  

POSTO DO  

SEBRAE AQUI

Região confirma mais 27 mortes
CORONAVÍRUS

Atualização feita ontem pelo Condemat elevou os 
óbitos para 4.551 no Alto Tietê. Cidades, página 5
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 �Vacinação em Arujá I

No ultimo fim de semana foi realizada 
pela Prefeitura de Arujá, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, uma 
força-tarefa de vacinação contra a Co-
vid-19, mediante agendamento, para 
pessoas de 50 a 59 anos no ginásio 
Habib Tannuri. Segundo a Pasta, fo-
ram vacinadas cerca de 600 pessoas.

 � Vacinação em Arujá II

No decorrer da semana, a vacinação 
desse grupo continuará sempre com 
cadastro no site do vacinaja, do go-
verno do estado, e cadastro e agen-
damento no site www.prefeituradea-
ruja.sp.gov.br/. A imunização contra a 
Covid-19 acontece no próprio ginásio 
Habib Tannuri na rua Maranhão, 386, 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Jardim Fazenda Rincão (localizada na 
avenida Benedito Manoel dos Santos, 
1300) e agora também na UBS do Jar-
dim Real (na rua São Paulo, 675) das 
8 às 16h30.

 �Diversidade

A Secretaria de Cultura de Itaqua-
quecetuba celebrou, na segunda-feira 

passada, o Dia Internacional do Orgu-
lho LGBTQI+, que tem como principal  
bandeira, o respeito pela diversidade. 
Na sede da pasta, estiveram repre-
sentantes da diversidade no municí-
pio. O objetivo do encontro foi dialogar 
propostas culturais para a população 
LGBTQI+, que fala sobre processo de 
descoberta, aceitação e importância 
da luta diária. Para lembrar a data que 
marca este momento, uma bandeira 
da diversidade foi colocada no prédio 
da Secretaria.

 �Benefício aos servidores I

Em vigor desde 18 de dezembro de 
2015, a lei complementar nº 307, que 
autoriza a Prefeitura de Ferraz de Vas-
concelos a fornecer aos seus servido-
res vale-alimentação em dinheiro, po-
derá passar por alteração em breve. 

 �Benefício aos servidores II

Na prática, a nova redação seria elabo-
rada para permitir a troca do benefício 
em pecúnia por cesta básica. Esse es-
tudo foi proposto para o governo mu-
nicipal pelo vereador Valter da Costa 
Fernandes (PSD), o Valtinho do Som. 
A indicação ocorreu na segunda-feira.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Miséria não

O 
aumento da pobreza no país, 
como consequência da pandemia 
da Covid-19, causa muita tristeza 
e preocupação, principalmente 

àqueles que se lembram que, em um passa-
do não tão remoto - entre os anos de 1980 
e 1990 - notícias de pessoas que morriam 
de fome eram comuns, principalmente nas 
regiões norte e nordeste do país. No início 
deste século, porém, esse péssimo indicati-
vo caiu consideravelmente. Agora, é preciso 
tomar cuidado e não perder o controle, pois 
tornar o cenário da miséria cada vez mais 
parte do passado deve ser a prioridade de 
todos os governos.

A invasão de áreas proibidas para constru-
ção de moradias é um problema antigo no 
Alto Tietê e que vem se intensificando des-
de o ano passado. Tratam-se de pessoas que 
passam por grandes dificuldades financeiras 
e, sem um teto para viver, se veem sem op-
ção e obrigadas a invadir terras que perten-
cem a empresas ou Áreas de Proteção Am-
biental (APAs). A necessidade dos cidadãos 
é tamanha que constroem suas moradias em 

locais perigosíssimos, como próximas à rede 
elétrica ou áreas com risco iminente de ala-
gamento e desmoronamento. A defasagem 
por parte dos governos federal e estadual na 
demanda de programas habitacionais, como 
o Minha Casa Minha Vida e CDHU, com-
põe este cenário.

Neste sentido, vale destacar o levantamen-
to planialtimétrico iniciado pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, como sendo a primeira 
etapa da regularização fundiária em núcleos 
habitacionais nos bairros Jardim Aeroporto I e 
II e Jardim Santos Dumont II e III. Os pontos 
são críticos e merecem atenção e resolução 
urgente, para que as famílias que ali vivem 
há tanto tempo tenham mais dignidade. O 
processo vai beneficiar quase mil famílias e 
tem a parceria entre o município e o pro-
grama Cidade Legal, do governo estadual.

Mesmo com a pandemia, não é possível 
se conformar com o aumento da miséria. 
Tão importante quanto acelerar a vacinação 
contra o coronavírus no Brasil, é ter um pla-
nejamento bem definido para erradicar essa 
possibilidade.

Credita-se às razões do 
nosso atraso, do nosso desen-
volvimento pífio, o apego ao 
Estado. A crença inabalável 
de que o Estado tudo pode: 
além de nos proteger, nos 
salvar, se possível, ao lado 
da desconfiança, do nosso 
pé atrás, em relação às ativi-
dades empresarial e produ-
tiva. Quando se fala sobre 
isso parece até tratar-se de 
brincadeira de mau gosto, 
mas é verdade: o brasileiro 
trabalha mais de cinco me-
ses por ano: (Sorria, se for 
capaz!) para pagar impostos.

Não estou, decididamente, 
entre os que acreditam no Es-
tado mínimo, tampouco num 
país de dimensões continentais 
como o nosso, nem tenho fé 
cega nas virtudes do merca-
do. E como poderia, depois 
que as entranhas do grande 

Estado gigante, pra quê?

ARTIGO
Raul Rodrigues

empresariado foram expostas, 
nos assaltos furiosos que pro-
moveram aos cofres da União, 
Estados e municípios?

Mas, mesmo as falcatruas 
ora reveladas, que nos enchem 
de horror e indignação, não 
teriam sido perpetradas sem 
a ajuda prestimosa de agen-
tes públicos. Ou seja: roubos, 
propinas, obras superfatura-
das, licitações viciadas, finan-
ciamentos a juros negativos, 
vieram de dentro do Estado.

Tudo que vem ocorrendo, 
nestes últimos anos, já bas-
taria para cogitar de reduzir 
o tamanho do Estado. E ain-
da há quem, e não são pou-
cos, ataque outros governos, 
por causa de privatizações. 
Se com o que ainda sobra, 
a festa da bandalha não tem 
hora para terminar, imagi-
ne se ainda fossem estatais 

a Vale, a CSN, a Usiminas, a 
Embraer, as mais de 20 esta-
tais de telecomunicações do 
antigo sistema Telebrás, os 
quase 20 bancos estaduais, 
e outras tantas empresas que 
foram privatizadas.

É desse gigantismo, in-
controlável, que se valem as 
corporações do funciona-
lismo para inserir, em pro-
postas de lei, medidas pro-
visórias e até mesmo regras 
infralegais (normas sem aval 
do Congresso), vantagens e 
benefícios exclusivos, que 
lhes folgam a remuneração 
e a vida. Não saberia dizer 
qual dos dois causa o maior 
estrago nas contas públicas: 
se empresários que mamam 
nas tetas e promovem a pi-
lhagem do Estado, ou se os 
trens da alegria, as cláusulas 
agregadas às leis, que fazem a 
festa do funcionalismo.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Vacinação ocorre hoje para 
moradores de 44 e 45 anos

Além desse grupo, imunização ocorre em pessoas que vivem com o HIV; campanha de hoje começa às 9 horas

SUZANO

A vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19) avança 
para uma nova etapa hoje, 
alcançando os moradores de 
44 e 45 anos, com ou sem 
comorbidades. O atendi-
mento será descentralizado 
nos três polos especiais, que 
devem ofertar também a se-
gunda dose a todos aqueles 
que ainda não receberam a 
aplicação. A data ainda será 
marcada por uma ação vol-
tada à vacinação das pessoas 
que vivem com HIV e que 
seguem acompanhamento 
no Serviço de Atendimento 
Especial/Centro de Testagem e 
Aconselhamento (SAE/CTA).

O trabalho das equipes de 
saúde estará disponível no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e na Escola 
Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva, ambos no 
horário convencional, das 8 
às 17 horas; bem como na 

Arena Suzano, com horário 
estendido até as 19 horas. 
Já o sistema drive-thru, com 
entrada pela avenida Brasil, 
será das 8 às 17 horas.

Para tomar a primeira dose, 
é imprescindível efetuar o 
pré-cadastro na platafor-
ma Vacina Já (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/). Além 
disso, é necessário apresentar 
documento original com 
foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. 

“Antecipar o cadastramento 
e apresentar a filipeta oficial 
do município são etapas 
importantes para agilizar 
a nossa logística de aten-
dimento, que não requer 
agendamento prévio. Nosso 
objetivo é vacinar o maior 

número possível de pessoas, 
por isso disponibilizamos 
os polos descentralizados 
por região, o drive-thru 
e o horário estendido na 
Arena Suzano. Precisamos 
que cada um cumpra sua 
parte nessa grande força-

-tarefa pela vida”, explicou 
o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi,

O chefe da Pasta lem-
brou ainda da importância 
da adesão à segunda dose. 

“Reforçamos esse assunto 
diariamente para que nin-
guém esqueça da segunda 
dose. Dispomos de imuni-
zantes para essa segunda 
aplicação, sendo uma etapa 
fundamental para a resposta 
imunológica do organismo 

contra o coronavírus. Não 
podemos nos descuidar, a 
segunda dose é necessária”, 
destacou.

Ainda hoje, o Serviço de 
Atendimento Especial/Centro 
de Testagem e Aconselha-
mento (SAE/CTA) também 
vai ofertar a primeira dose às 
pessoas que vivem com HIV. 
O acolhimento será das 9 às 
16 horas, sendo obrigatória 
a documentação de praxe e 
a carteirinha de registro da 
unidade localizada na rua 
Otávio Miguel da Silva, 323, 
no Parque Suzano.

A ação segue o exemplo 
do acolhimento ocorrido 
no início do mês, garantido 
mais conforto e segurança ao 
público acompanhado pelo 
SAE/CTA. Aqueles que não 
puderem comparecer ou que 
não seguem acompanhamento 
na unidade, poderão se va-
cinar diretamente nos polos, 
mediante apresentação de 

documento comprobatório 
da comorbidade.

O quadro com datas e 
orientações sobre a vaci-
nação na cidade pode ser 
acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Vale reforçar que cada 
grupo tem especificidades, 
sendo exigidos diferen-
tes itens comprobatórios 
para cada situação, além 
da documentação de praxe 
estipulada para a primeira 
e para a segunda aplicação.  

Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano/) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano/). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é o 4745-2035.

Arena Suzano terá atendimento em horário expandido

Wanderley Costa/Secop Suzano

Tem sintomas?
Disque Covid!

Ligue 4798-7383
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Regularização fundiária 
avança em Guararema

Com o objetivo de dar 
andamento ao processo de 
regularização fundiária de 
lotes dos bairros Dona Anísia 
e Recanto do Convento, a 
Prefeitura de Guararema 
dá início nesta semana a 
uma nova fase de coleta de 
documentação junto aos 
proprietários dos imóveis.

Em parceria com o gover-
no do Estado, por meio do 
programa Cidade Legal, a 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social realizou entre 
esta sexta-feira e domingo 
um mutirão de regularização 
fundiária nos bairros. Ao final 
do processo, 44 cadastros 
serão efetivados no bairro 
Dona Anísia e outros 42 no 
Recanto do Convento.

“Todas as famílias que 
possuem imóveis irregu-
lares nestes núcleos serão 
atendidas e atualizarão a 
documentação junto à ad-
ministração municipal e o 
programa Cidade Legal”, 
garantiu o secretário muni-
cipal de Assistência Social, 

Dois bairros

Eduardo Moreira. “A ação 
deste final de semana foi 
um sucesso, conseguimos 
um grande aproveitamento 
no cadastro das famílias 
e estamos avançando no 
processo”, apontou o titular 
da Pasta. 

O prefeito José Luiz Freire 
(PL), que esteve no sábado 
acompanhando o trabalho 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e dos agentes 
do programa Cidade Legal, 

afirmou que a regularização 
fundiária destes núcleos 
oferta mais segurança às 
famílias que moram nestes 
locais. “Estamos avançando 
constantemente para a re-
gularização destes núcleos. 
Fazemos isso para que a 
administração municipal 
possa ofertar ainda mais 
serviços públicos para a 
população que reside nestas 
áreas”, completou o chefe 
do Executivo guararemense.

Ação é feita em parceria da Prefeitura com o Estado

Mogi News/Arquivo

Ferraz de Vasconcelos 
inicia um novo grupo de 
vacinação contra o coro-
navírus (Covid-19) hoje. 
Serão imunizadas pessoas 
com 42 anos ou mais, e 
amanhã,os ferrazenses com 
41 anos ou mais. As apli-
cações ocorrerão em oito 
polos, sendo que um deles 
funciona até às 20 horas. 
Ferraz já vacinou mais de 
50 mil pessoas contra o 
novo coronavírus.

Os polos de imunização 
são os seguintes: Igreja Nossa 
Senhora da Paz, no Centro, 
até às 20 horas por meio 
do Corujão da Vacinação, 
e nos postos de saúde do 
Jardim Rosana, Jardim Bela 
Vista, Vila Margarida, Vila 
São Paulo, Cidade Kemel, 
Santo Antônio e Jardim Yone, 
até às 13 horas. Todos os 
locais atendem por meio 
do sistema drive-thru, bem 
como para quem chega a pé.

Os documentos neces-
sários no ato de vacinação 
continuam sendo os mesmos: 
documento de identificação 

Moradores com 42 e 41 
anos serão vacinados

Ferraz

com foto e comprovante de 
endereço.

Cabe destacar que os 
grupos anunciados ante-
riormente ainda estão sendo 
imunizados: pessoas com 
comorbidades com 18 anos 
ou mais, pessoas com defi-
ciência com 18 anos ou mais, 
gestantes e puérperas com 
18 anos ou mais com ou sem 
comorbidades, profissionais 
do transporte e da saúde.

De acordo com a prefeita 
Priscila Gambale, a vacinação 
na cidade tem cumprido 
o cronograma do governo 
do Estado e apresenta boa 
adesão. “Apesar de Ferraz 
depender da chegada de 
doses por parte do governo 
do estado de São Paulo, 
estamos cumprindo a imu-
nização para todas as faixas 
etárias nas datas previstas 
inicialmente. Estamos felizes 
com os resultados, a popu-
lação tem nos procurado e 
estamos obtendo sucesso 
na imunização no nosso 
município”, destacou a chefe 
do Executivo ferrazense.

O governo do Estado anunciou 
que atenderá 40 moradores 
de Arujá pelo Programa SP 
Acolhe, lançado ontem pelo 
governador João Doria, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
que visa a oferecer auxílio 
mensal de R$ 300 a famílias 
vulneráveis que perderam ao 
menos um integrante do nú-
cleo familiar por coronavírus 
(Covid-19) desde o começo 
da pandemia. Este é um dos 
benefícios do Bolsa do Povo, 
informou o governo estadual. 

A secretária municipal de 
Assistência Social, Marina 
Bernardo da Costa Antonio, 
compareceu ao lançamento. 
A iniciativa vai beneficiar fa-
mílias inscritas no CadÚnico 
com renda mensal de até 
três salários-mínimos que 
tenham perdido ao menos 
um familiar vítima de CO-
VID-19, podendo ser pai, 
mãe, avô, avó, filho, filha ou 
outro parente, desde que a 
morte tenha ocorrido dentro 
do núcleo familiar.

40 moradores 
de Arujá serão 
atendidos pelo 
SP Acolhe 

Covid

Mutirão para matrícula 
ocorre a partir do dia 5

“Seu Filho na Escola” pretende encontrar vagas para crianças que estão na lista de espera

CRECHE EM FERRAZ

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos, por meio 
da Secretaria de Educação, 
realizará o mutirão de vagas 

“Seu Filho na Escola”, para 
crianças da educação infantil, 
de zero a 3 anos, que estão 
na lista de espera e ainda 
não foram atendidas. A ação 
ocorrerá entre os dias 5 e 8 
de julho, das 9 às 15 horas, 
no Parque Municipal Nosso 
Recanto.

No município, cerca de 
550 crianças aguardam 
atendimento educacional, 
e neste momento, 379 vagas 
serão ofertadas nesta ação. 
É importante destacar que a 
Secretaria está organizando 
um novo planejamento para 
as demais vagas.

O mutirão será destina-
do para unidades escolares 
municipais e conveniadas. 
Com isso, os pais ou res-
ponsáveis poderão optar por 
uma vaga em uma escola 
que tenha disponibilidade 
e que seja próxima daquela 
mencionada na inscrição. 

No ato do atendimento, os 
inscritos devem apresentar 
a certidão de nascimento da 
criança, documento original 
com foto do responsável e 
comprovante de endereço.

Cabe frisar que o processo 

será realizado de acordo com 
a ordem de classificação, e a 
Secretaria entrará em contato 
com os responsáveis por 
e-mail ou telefone.

A titular da pasta, Adria-
ne Alcantara, destacou a 

importância do mutirão como 
um canal de comunicação 
entre os pais e as escolas. 

“A cidade de Ferraz possui 
algumas unidades escolares 
com vagas disponíveis, por 
isso, é necessário oferecer essa 

oportunidade educacional às 
crianças que devem iniciar 
a vivência escolar. Pedimos 
para que os inscritos compa-
reçam nas datas disponíveis, 
e estamos às ordens para 
qualquer dúvida e situação 
adversa”, garantiu Adriane.

As famílias devem compa-
recer no Parque Municipal 
Nosso Recanto, que está 
localizado na Avenida Lou-
renço Paganucci, 1133, no 
Jardim Pérola. A Secretaria 
de Educação solicita que 
apenas um responsável se 
dirija ao local, respeitando 
o horário de atendimento.

Iniciativa é destinada para o preenchimento das escolas municipais e conveniadas

Aurélio Alves/DeCom Ferraz

No município, 
cerca de 550 
crianças aguardam 
atendimento 
educacional

A Guarda Ambiental de 
Itaquaquecetuba flagrou, 
anteontem, um descarte 
irregular de lixo em local já 
conhecido pela guarnição, 
na estrada do Bonsucesso. 
Ao montar campana por 
aproximadamente uma hora, 
os agentes perceberam a 
movimentação de entrada 
e saída de caminhões, além 
do monitoramento realizado 
no local.

Os policiais municipais 
realizaram o flagrante, apli-
cando dessa maneira o auto 
de infração no valor de 2 
mil Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo (UFESPs), 
por descarte de obra para 
a empresa que realizava o 
descarte, que é sediada na 
Vila Maria. O caminhão foi 
apreendido.

De acordo com o secre-
tário de Segurança Urbana, 
Anderson Caldeira, a Guarda 
Ambiental tem feito um trabalho 
exemplar. “A nossa Guarda 
está trabalhando fortemente 
contra a criminalidade no 
meio ambiente, entre as 
ações estão os flagrantes de 
crimes ambientais, graças 
aos patrulhamentos diários”, 
explicou.

Itaquá flagra 
descare irregular 
de lixo na estr. 
Bonsucesso

Guarda Ambiental
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Suzano inaugura terceiro posto 
especializado do Sebrae Aqui

Nova unidade ficará dentro do Centro Unificado de Serviços (Centrus),localizado no bairro Jardim Dona Benta

NEGÓCIOS

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), 
inaugurou hoje uma nova 
unidade do Sebrae Aqui. 
O posto de atendimento 
especializado fica dentro do 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) da região norte, 
anexo ao supermercado Na-
gumo, localizado na avenida 
Francisco Marengo, 2.301, 
no Jardim Dona Benta.

A unidade contará com 
dois agentes especializa-
dos para atender a grande 
quantidade de demandas 
dos empreendedores e em-
presários da região norte, 
tornando o serviço mais 
acessível para todos, pois 
evita a necessidade do in-
teressado se locomover até 
a unidade central. Por meio 
do Sebrae Aqui, é possível 
se informar sobre requisi-
tos e procedimentos para 
abrir um negócio, receber 
orientação técnica adequada 
e todo tipo de suporte para 
colocar as ideias em prática 
e empreender de maneira 

consistente e segura. O ho-
rário de funcionamento será 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Esta é a terceira unidade 
do serviço no município, 
que já conta com uma no 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) e outra na sede 
da Associação Comercial e 
Empresarial (ACE). O espaço, 
sediado no Centrus Norte, 
é resultado de uma parceria 
entre a Prefeitura de Suza-
no, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), a ACE 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomercio).

Abençoado
A cerimônia de inauguração, 

que aconteceu às 10 horas, 
recebeu a benção do padre 
Luís Hidalgo, do Jardim 
Gardênia, e contou com 
a participação de diversas 
autoridades públicas do 
município, como o chefe de 
Gabinete, Afrânio Evaristo; 
o secretário municipal de 

Governo, Alex Santos; o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Suzano, Leandro 
Alves; e os vereadores José 
de Oliveira, Marcos Antonio 
dos Santos e Artur Takayama.

Também estiveram presentes 
o gerente do Centrus Norte, 
Arronez Junior; o gerente 
do Nagumo, Francisco de 
Assis; e a coordenadora do 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU), Jéssi-
ca Carneiro; a diretora de 

Desenvolvimento Humano do 
Instituto Virtutis, Francisca 
de Oliveira; o representante 
da FGV, Jeferson de Oliveira; 
o presidente da ACE, Fer-
nando Fernandes; o diretor 
de Relações Públicas da as-
sociação, Cristiano Homan; 
e o gerente administrativo 
Rudamir Fernandes.

Representando o órgão 
estadual de forma presencial, 
participaram da solenida-
de a gerente do Escritório 

Regional do Sebrae no Alto 
Tietê, Gilvandra Figueiroa, 
e as agentes que atuarão na 
unidade, Fátima das Dores e 
Simone Gomes. O diretor de 
Administração e Finanças do 
Sebrae São Paulo, Guilherme 
Campos, participou de forma 
on-line, e o presidente do 
Conselho do Sebrae-SP, Tirso 
Meirelles, enviou um vídeo 
parabenizando o novo centro 
de atendimento suzanense.

Premiado
De acordo com Gilvandra, 

o Sebrae Aqui fornece acesso 
a todos os serviços necessá-
rios para que a população 
interessada possa empreender. 
Ela ainda lembrou que, em 
2019, o Sebrae do município 
foi premiado na ACE pelo 
maior número de inscrições 
em todo o Estado. “Esta con-
quista é uma prova de como 
os postos de atendimento do 
órgão são transformadores e 
importantes para a população, 
promovendo informação 
de qualidade e assistência 

capacitada, principalmente 
para os MEIs. A nova unidade 
representa um avanço para 
Suzano em termos de apoio 
e incentivo ao empreende-
dorism”, afirmou.

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo suzanense 
ressaltou o nível de excelên-
cia dos serviços prestados 
pelo Sebrae, com o qual a 
administração municipal já 
cultiva uma longa parceria. 

“Esta nova unidade trará pra-
ticidade para todos da região 
norte, que agora dispõe de 
uma estrutura própria de 
atendimento. Além disso, 
os trabalhos continuam, no 
momento já estamos plei-
teando uma quarta unidade 
para beneficiar a região sul, 
do distrito de Palmeiras. É 
mais uma medida para auxiliar 
os comerciantes de Suzano, 
fornecendo meios para que 
todos possam viabilizar seu 
negócio de forma rápida 
e fácil. Com isso, fortale-
cemos nossa economia”,  
destacou.

Inauguração ocorreu ontem às 10 horas de ontem

Wanderley Costa/Secop Suzano

Prefeitura abre agendamento 
para 42 anos ou mais

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu ontem um novo 
agendamento online da va-
cinação contra a Covid-19 
para pessoas com 42 anos 
ou mais sem comorbidades. 
Hoje, às 14 horas, será a vez 
da população com 41 anos 
ou mais e, amanhã para 40 
anos ou mais. 

No total, serão ofertadas 5 
mil vagas e o agendamento 
deve ser feito no www.clique-
vacina.com.br. Para facilitar o 
agendamento, no intervalo 
entre novas aberturas, o in-
teressado já pode antecipar o 
seu cadastro, acessando o novo 
campo “Crie seu usuário” no 
site oficial do Clique Vacina 
(canto superior direito).

Para hoje também está 
prevista a liberação de novas 
vagas para outros grupos 
já contemplados: gestantes, 
puérperas, portadores de 
comorbidades, deficiências 
permanentes graves, pro-
fissionais da educação e do 
transporte com QR Code 
validado pelo Estado e com 

Vacina

indicação do município.  
A programação segue o 

cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgadas 
pelo governo do Estado e as 
vagas estão sendo disponi-
bilizadas de acordo com os 
quantitativos de doses enviadas 
ao município. 

Um novo lote, contendo 
43.090 vacinas para iniciar 
a imunização de pessoas de 
40 a 42 anos, chegou ontem 
à região do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). Os 

imunizantes são do laboratório 
AstraZeneca e serão utilizados 
como primeira dose para este 
público. Cerca de 6 mil doses 
foram encaminhada para Mogi 
das Cruzes.  

O agendamento online é 
obrigatório para evitar filas 
e aglomerações presenciais. 
Para recebimento da dose e no 
dia da vacinação é necessário 
comparecer ao local portando 
documento com foto, CPF, 
comprovante de endereço e 
comprovante de agendamento 
do Clique Vacina.

Também estão abertas novas vagas para 41 anos+

Divulgação/PMMC

Região confirma 27 óbitos
As cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 27 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com essa atuali-
zação, a região chegou ontem 
à marca de 4.551 óbitos em 
decorrência da doença.

De acordo com a entidade, 
os falecimentos ocoreram em 
Guararema, que informou cinco 
mortes; Mogi das Cruzes que 
revelou onze óbitos; Poá, que 
confirmou seis vítimas fatais; 
Salesópolis que notificou uma 
morte e Suzano, com quatro 
óbitos.

Em todo o Estado de São 

Paulo já são  3.719.586 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia e  126.937 óbi-
tos. Entre o total de casos  
3.301.419 tiveram a doença 
e já estão recuperados, sendo 
que 391.769 foram internados 
e receberam alta. Até ontem 
havia 20.387 pacientes inter-
nados em todo estado.

Covid-19

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.551

Arujá
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Guararema
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336

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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130 mil eleitores da região têm 
o título cancelado pela Justiça

Condição vale para aqueles que perderam as três últimas eleições e não justificaram ausência junto ao TRE

11% DO ELEITORADO

Faltando pouco mais de um 
ano para o início das eleições 
para presidente, governador, 
senador e deputados federais 
e estaduais, começam a ficar 
mais aparentes as articulações 
entre políticos e lideranças na 
busca do voto. No entanto, é 
preciso também ter atenção 
com o outro lado da equa-
ção: a aptidão de homens 
e mulheres para votar nas 

próximas eleições.
Segundo estatísticas do 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o Estado de São Paulo 
registrou 35.565.294 pessoas 
aptas a votar nas eleições 
municipais de 2020. No Alto 
Tietê, a soma dos colégios 
eleitorais das dez cidades da 
região é de 1.176.381 pessoas.

No entanto, um levanta-
mento feito junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE) mostrou que 

existe um total de 130.454 
pessoas que estão com o 
título eleitoral cancelado, o 
que equivale a 11,08% do 
eleitorado. Estes eleitores 
deixaram de comparecer 
às urnas, não apresentaram 
justificativa à Justiça Eleitoral 
e não quitaram as multas.

Proporcionalmente, a cidade 
que possui a maior parcela de 
títulos cancelados em relação 
ao seu colégio eleitoral é 
Poá, que contabiliza 28.024 
títulos de um total de 93.853 

eleitores inscritos. Isto equivale 
a 29,85% da população que, 
caso não tomem as devidas 
providências, não poderão 
escolher os governantes no 
ano que vem.

A cidade de Suzano, que 
desde 2016 passa a ter se-
gundo turno em suas elei-
ções municipais, conta com 
217.959 eleitores em seu 
colégio eleitoral e 11.696 
pessoas com seus títulos 
de eleitor cancelados. Esta 
proporção representa 5,36% 

André Diniz 

Eleitores ainda podem tentar regularizar situação

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Situação do eleitorado regional

de seu eleitorado.
Em Itaquaquecetuba, com 

239.226 munícipes inscritos 
para votar, 9.977 pessoas 
necessitam resolver suas 
pendências com a Justiça 
Eleitoral: isto equivale a uma 
parcela de 4,17%.

Em números absolutos, 
Ferraz de Vasconcelos é a 
cidade que possui o maior 
número de títulos cancelados 
no Alto Tietê, com 37.207 
pessoas sem o direito ao voto. 
Em um colégio eleitoral de 

130.570 pessoas, isto repre-
senta 28.49% da população.

Mogi das Cruzes, maior 
colégio eleitoral entre as dez 
cidades, com 319.826 elei-
tores aptos a votar, possui 
12.057 pessoas em situação 
irregular, segundo o TRE-SP. 
Isto representa uma parcela 
de 3,76% do eleitorado local.

Perguntado sobre os prazos 
e procedimentos necessários 
para reativar o título de elei-
tor, o TRE informou que a 
regularização pode ser feita 
por meio de sua página na 
internet, onde também pode 
ser feita a consulta de multas 
a serem quitadas. Sem a regu-
larização do título de eleitor, 
o cidadão ou cidadã tem o 
impedimento de tomar posse 
em concurso público, obter 
passaporte ou CPF, renovar 
matrícula em escolas públi-
cas, obter empréstimos em 
bancos públicos, participar 
de concorrências ou praticar 
ato para o qual se exija qui-
tação do serviço militar ou 
do imposto de renda.

Cidade  Títulos Cancelados  Colégio Eleitoral Em 2020  ( %)

Arujá   18.403    68.888     26,71
Biritiba  787   23.613    3,33
Ferraz  37.207   130.570     28,49
Guararema  802   24.594    3,26
Itaquá  9.977    239.226    4,17
Mogi  12.057   319.826    3,76
Poá  28.024   93.853    29,85
Salesópolis 2.973   15.239     19,57
Santa Isabel 8.528   42.613    20,01
Suzano   11.696   217.959    5,36
Total  130.454   1.176.381   11,08
Fonte: TRE

Prefeitura apura situações 
específicas em ocupação

As equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social estão dando continui-
dade às intervenções com as 
pessoas que ocupam uma 
área particular na Vila São 
Francisco, desde março deste 
ano. A equipe da Assistência 
Social retornou ontem ao 
local e entregou notificações 
aos ocupantes, solicitando 
que eles compareçam à sede 
da Secretaria. O objetivo 
é dialogar e aprofundar o 
levantamento inicial, com 
a identificação de situações 
pontuais.

“A Prefeitura pretende au-
xiliar essas famílias, visto que 
a situação delas é precária. 
Por isso, fomos até lá para 
convidá-los a comparecer na 
sede da Assistência, para que 
possamos entender as reais 
demandas, específicas de 
cada família e buscar solu-
ções”, destacou a secretária 
de Assistência Social, Celeste 
Gomes. 

O objetivo do trabalho 
é analisar alternativas para 

Vila São Francisco

a oferta de proteção social 
às pessoas que lá estão em 
parceria com os próprios 
ocupantes e também com a 
empresa que detém a posse 
da área. 

Segundo o estudo social 
realizado na área no dia 6 de 
maio, o local contava com 
291 unidades (barracos), 
sendo 176 não habitadas 
ou inacabadas, 46 identifi-
cadas sem ocupantes e 69 
habitadas. Das 69 unidades 
ocupadas, em 52 as pessoas 
declararam que são de outras 
cidades, sendo a maioria da 
zona leste de São Paulo e 17 
famílias disseram ser de Mogi 
das Cruzes. Ao todo, foram 
constatadas 216 pessoas 
presentes na área, sendo 
129 adultos e 87 crianças e 
adolescentes. 

Também foi possível verificar 
que a invasão se iniciou com 
a ação de grupos oriundos de 
outras cidades. Além disso, 
foi constatada pelas equi-
pes da Assistência situação 
de extrema precariedade e 

risco à saúde pública, com a 
inexistência de fornecimento 
de água, de esgotamento 
sanitário, além da devastação 
da vegetação, o que culminou 
com a morte de animais 
nativos e, ainda, a presença 
de animais peçonhentos e 
vetores de doenças graves, 
como aranhas e carrapatos. 

A Prefeitura já havia pro-
cedido com o fechamento 
da área, com o intuito de 
evitar novas invasões, ação 
essa que não compreendeu a 
remoção de nenhuma família 
do local. 

A medida foi adotada em 
cumprimento a liminar con-
cedida pelo juiz Eduardo 
Carvert, da Vara da Fazenda 
Pública, que determinou o 
congelamento da área, proi-
bindo qualquer ato de terra-
planagem, remoção de terra, 
derrubada de vegetação, além 
da modificação da estrutura 
já existente e da condição 
do local. A área segue sendo 
monitorada pela Guarda Civil 
Municipal (GCM).

Programação terá Curso de 
Capacitação para Fiscalização

Realizado desde o início 
do mês, o Junho Ambiental 
encerrará sua programação 
hoje com uma agenda cheia 
de eventos. Às 15 horas, no 
auditório da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, ocorrerá 
o Lançamento do Curso de 
Capacitação para Fiscali-
zação Ambiental, que será 
ministrado por técnicos da 
Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente. 
A participação ocorrerá 
mediante ofício-convite.

Além disso, durante o dia 
a programação prevê mais 
dois plantios de mudas: às 
9 horas, na avenida Júlio 
Simões, no Parque Olímpico, 
e às 14 horas, na avenida 
Waldemar Costa Filho, no 
Nova Mogilar. As duas ini-
ciativas têm como objetivo 
promover o enriquecimento 
de espécies em floresta 
urbana. Os interessados 
em participar devem fazer 
inscrições antecipadamen-
te, por meio do telefone 
4798-5959.

Junho Ambiental

E mais uma edição do 
Programa Viveiro na Rua, 
realizado ontem, os mogianos 

que passaram pelo Parque 
Centenário puderam levar 
para casa mudas de árvores, 
acompanhadas de QR Code e 
cartilha com todas as orien-
tações sobre o plantio e os 
cuidados necessários para 
cada espécie. A iniciativa 
vem contribuindo para a 
distribuição de mudas entre 
os cidadãos e colaborando 
para a arborização de Mogi 
das Cruzes.

Edição do Programa Viveiro na Rua ocorreu ontem

Interessados devem 
fazer a inscrição 
antecipadamente 
por meio do 
telefone 4798-5959
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Vereadores adiam por dez 
dias votação da Frente Cristã

Pedido para protelar decisão sobre o tema se deu por necessidade de ampliar o debate na Casa e na comunidade

MAIS TEMPO

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes decidiu 
por adiar por um período de 
dez dias a votação do Projeto 
de Decreto Legislativo que 
cria a Frente Parlamentar 
Cristã em Defesa da Família. 
O projeto, de autoria do ve-
reador Osvaldo Antonio da 
Silva (REP) e Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, gerou repercussões 
entre membros do Legislativo 
e na comunidade por meio 
das redes sociais.

Em sua justificativa à Pro-
curadoria Jurídica da Casa, 
os autores apontaram que 
o intuito da frente é “reunir 
todos os parlamentares desta 
Casa comprometidos com o 
objetivo de promover o debate 
e a defesa dos valores da fa-
mília”, com a previsão de fala 
para pessoas e organizações 
não-governamentais (ONGs) 
que possuem o mesmo objetivo 
e pauta. “A população cristã, 
que corresponde a 65% dos 

habitantes da cidade, an-
seia ser representada através 
de ações políticas que são 
condizentes aos preceitos e 
valores cristãos, seguindo as 
mesmas premissas de moral 
e ética apresentadas na Bíblia 
Sagrada”, consta no texto.

No início das deliberações 
da matéria, o vereador Mil-
ton Lins (PL), o Bigêmeos, 
apresentou um requerimento 
pedindo o adiamento da vo-
tação do projeto em quatro 
sessões, ou dez dias, para o 
desenvolvimento de debates 
complementares entre os 
membros da Casa.

Os autores da propositura 
defenderam a votação na 
sessão de ontem, reiteran-
do que a matéria não tem 
como intuito ferir ou atacar 
a comunidade LGBTQIA+, 
e que tem como principal 
objetivo auxiliar a comuni-
dade. Iduigues Martins (PT) 
e Inês Paz (Psol) defenderam 
o adiamento, para que toda 
e qualquer dúvida sobre o 
mérito seja quitada com a 

participação dos moradores.
Nas justificativas de voto, 

Maurino reiterou que a vontade 
da maioria do Legislativo é 
soberana sobre o assunto e 
que o tema deve ser discu-
tido; o vereador José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
reforçou que o conceito de 

família deve ser tratado em 
sua amplitude na sociedade 
contemporânea, em todos os 
seus contextos.

As discussões sobre a iden-
tidade de gênero seguiram 
durante o período do expe-
diente sobre o projeto de lei 
92/2021, assinado por Inês 

Paz, Edson Santos (PSD), 
Iduigues Martins, Zé Luiz 
e Marcelo Porfírio da Silva 
(PSDB), o Marcelo Brás. A 
propositura regulamenta 
o uso do nome social por 
pessoas transgêneros nos 
equipamentos públicos. “Se 
temos o nome social, que 

é o nome pelo qual alguns 
vereadores são conhecidos em 
suas bases eleitorais, por quê 
não podemos adotar em toda 
a nossa cidade?”, lembrou a 
vereadora do Psol.

Indicações
Durante o período de indi-

cações, duas matérias tiveram 
leitura de destaque. Uma foi a 
indicação de Carlos Lucareski 
(PV) pedindo a reativação da 
base comunitária da Guarda 
Municipal no Jardim Universo, 
com o objetivo de aumentar 
a segurança dos moradores.

A segunda indicação foi 
elaborada por Edson Alexandre 
Pereira (MDB), o Edinho do 
Salão, pedindo maior destaque 
para as ações da Semana Mu-
nicipal de Combate às Drogas. 
Ele lembrou que, segundo 
levantamentos de entidades, 
Mogi pode contar com mais 
de 80 mil pessoas com algum 
tipo de dependência química, 
e que o Poder Público deve 
tomar providências adequadas 
para atender tal questão.

André Diniz

Vereadores mogianos não ficaram satisfeitos e querem aprofundar a discussão

Diego Barbieri/CMMC

Mogi é selecionada para 
participar da Virada SP

Mogi das Cruzes é um 
dos 20 municípios paulistas 
selecionados para participar 
da Virada SP Online, uma 
ação da Secretaria da Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, organizada e 
produzida pela instituição 
Amigos da Arte, que consiste 
em uma maratona cultural 
realizada na virada de um dia 
para o outro, com apresentações 
online de linguagens variadas, 
executadas por artistas e grupos.

O projeto inscrito pela cida-
de e contemplado se intitula 
Virada Mogi – Um Olhar Para 
Dentro da Cidade. A Secretaria 
Municipal de Cultura abriu 
inscrições para selecionar oito 
propostas de artistas, grupos 
e coletivos e todas foram 
avaliadas de acordo com os 
critérios de identificação com 
a cidade, diversidade cultural, 
cultura e periferia e cultura e 
coletividade.

Das 48 propostas inscritas, 
foram selecionadas Arena MCs 
Batalha de Rima, de Nicole da 
Silva Bernardino; Fragmentos – 30 

Evento online

Anos de Trajetória, de Marcos 
de Siqueira da Silva; Umbigo 
de Yayá, de Giselle Salomão 
de Santana Novaes; Serrá-
queos, de Rodrigo Ferreira 
Campos; Cantando Nossa 
Terra, de Daniel Dias; Uke 
Sarau Família Novais, de 
Fernando Novais; Samba-

-Revolução, de Lívia Barros; e 
Hip Hop – Virada com Scratch 
e giro de Breaking, de Carlos 
Eduardo Araújo.

Após a seleção feita pelo 
município, a Secretaria de 
Cultura enviou um vídeo 
expondo porque gostaria de 
participar do evento e apre-
sentando as oito propostas 
artísticas selecionadas.

O Estado aprovou a pro-
posta da cidade e caberá à 
instituição Amigos da Arte 

escolher quais serão realiza-
das. As apresentações podem 
acontecer no site do evento, 
por gravação a ser realizada no 
próprio município ou então 
via live, a ser organizada e 
produzida na cidade. As datas 
e horários serão divulgadas 
oportunamente.

Os demais municípios 
selecionados são Bertioga, 
Botucatu, Franco da Rocha, 
Ilha Solteira, Itanhaém, Itapevi, 
Itapira, Mairiporã, Miranda 
do Paranapanema, Piracicaba, 
Ribeirão Preto, Santa Fé do 
Sul, São Bento do Sapucaí, 
São João da Boa Vista, São 
José dos Campos, São Luís 
do Paraitinga, Serrana, Sete 
Barras e Ubatuba.

A previsão é que a pro-
gramação esteja disponível a 
partir de julho de 2021, na 
plataforma #CulturaEmCasa 
e redes socais relacionadas. 
Cada município selecionado 
será automaticamente reconhe-
cido como Capital Cultural e 
integrará a Rede de Capitais 
Culturais de São Paulo.

Secretaria de 
Estado da Cultura 
escolheu 20 
municípios para 
receber atividades

Câmara critica declarações de
secretário de Esporte e Lazer

O debate de uma indicação 
em destaque foi o ponto 
de partida para uma série 
de críticas de membros da 
Câmara de Mogi das Cruzes 
na tarde de ontem contra o 
atual secretário de Esporte e 
Lazer, Ewerton Komatsuba-
ra. As críticas estão ligadas 
a declarações do chefe da 
Pasta municipal em rela-
ção ao trabalho do Poder 
Legislativo e das políticas 
públicas pretendidas para 
a área na cidade.

A indicação 1.356/2021, 
assinada pelos vereadores 
Juliano Botelho (PSB) e José 
Luiz Furtado (PSDB), o Zé 
Luiz, pedindo a construção de 
uma área de lazer no bairro 
do Botujuru foram o ponto de 
partida das críticas. Botelho 
apontou que o secretário 
municipal, durante a audiên-
cia pública de prestação de 
contas do esporte realizada 
na semana passada, teria 
feito colocações ofensivas 
ao trabalho dos membros da 
Casa de Leis, bem como dos 

Audiência pública

pedidos feitos ao Executivo 
para maiores investimentos 
no Esporte e Lazer.

“Ele disse que o trabalho do 
vereador é apenas posar para 
fotos e cortar a fita inaugural, 
e que não pretende investir 
em um programa como o 
Bola na Rede. Afirmou que 
sua Pasta economizou: isso 
aconteceu porque ele não 
está investindo de acordo”, 
rebateu o parlamentar.

Zé Luiz afirmou que a Casa 
de Leis tem trabalhado de 
forma contínua para diminuir 
a distância entre os poderes 
Legislativo e Executivo, e 
que a postura do secretá-
rio foi “péssima, com duas 
horas e meia de uma fala 
pesada”. Iduigues Martins 
(PT) apoiou os protestos 

do colega, reiterando que 
os poderes não são subor-
dinados um ao outro, mas 
complementares.

O líder do governo na 
Câmara, vereador Marcos 
Furlan (DEM) reiterou que a 
criação da audiência pública 
do Esporte é uma conquista 
à transparência da adminis-
tração, e reiterou que ainda 
nesta semana o secretário 
municipal estará na Câmara 
para debater a Lei de Incentivo 
ao Esporte, e que será uma 
oportunidade para as partes 
se entenderem e deixarem 
o episódio para trás.

A vereadora Maria Luiza 
Fernandes (SD), a Malu 
Fernandes, criticou o debate 
sobre o episódio, defen-
dendo que a Câmara de 
Vereadores não deve tratar 
de tais assuntos em plenário, 
e defendeu a proposta de 
descentralização dos serviços 
de esporte no município. 
Tanto Botelho quanto Zé Luiz 
rebateram as colocações da 
parlamentar. (A.D.) 

Titular da Pasta 
teria ofendido 
vereadores e 
desprestigiado o 
trabalho da Casa
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Aneel discute reajuste da bandeira vermelha 2 a partir de agosto

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou reunião extraordinária ontem para discutir a proposta de uma 
abertura de consulta pública para definição de um valor da bandeira vermelha patamar 2, que deve vigorar a partir de agosto, 
devido a crise hídrica. A agência aprovou um reajuste de 52% na bandeira vermelha patamar 2, que passou de R$ 6,24 a cada 
100 quilowatts-hora (kWh) consumidos para R$ 9,49 em julho. O valor, no entanto, não será suficiente para cobrir todos os 
custos do acionamento de térmicas, necessárias para garantir o abastecimento no país. (E.C.)

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
ontem o programa São Paulo 
Acolhe. Segundo ele, o pro-
grama irá pagar seis parcelas 
mensais, de R$ 300,00 cada, 
para pessoas que perderam 
um parente para Covid-19 
e vivem em vulnerabilidade 
social.

“Nada vai reparar a dor da 
perda de uma pessoa que-
rida, mas vamos ajudar na 
reconstrução dessas famílias”, 
informou o governador.

O benefício contempla fa-
mílias inscritas no CadÚnido, 
com renda mensal de até três 
salários mínimos.

Doria anuncia auxílio a 
quem perdeu parente

Covid-19

Com um investimento de  
R$ 20 milhões, o auxílio pre-
tende atingir até 30 mil pessoas 
no Estado, ou 10.929 famílias 
e 11.183 benefícios.

A inscrição ao benefício se 
dá por meio do site https://
www.bolsadopovo sp.gov.br, 
e a primeira parcela deve ser 
paga no dia 20 de julho. (E.C.)

Governo decide 
suspender contrato

Decisão ocorre um dia após o presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma 
notícia-crime no Supremo Tribunal Federal acusado de prevaricação.

COVAXIN

O Ministério da Saúde 
decidiu suspender tempo-
rariamente o contrato para 
comprar 20 milhões de doses 
da vacina indiana Covaxin, 
fabricada pelo laboratório 
indiano Bharat Biotech. A 
decisão ocorre um dia após 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ser alvo de uma 
notícia-crime no Supremo 
Tribunal Federal (STF) acusado 
de prevaricação. Senadores 
apontam que o presidente 
ignorou alertas, feitas ainda 
em março, de que haveria 
corrupção no processo de 
contratação do imunizante, 
que foi intermediado pela 
Precisa Medicamentos. 

Esta foi a primeira reação 
prática do governo após as 
suspeitas de irregularidades, 
que o Palácio do Planalto tem 
negado existir.

O acordo do Ministério da 
Saúde com a Precisa foi assinado 
em 25 de fevereiro e prevê 
pagar R$ 1,6 bilhão. O valor 
por dose (US$ 15) é o mais 
caro dos seis imunizantes que 
o p aís comprou até agora. A 

decisão de suspender o contrato 
ocorreu após recomendação 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU), que vai fazer 
um pente-fino no processo de 
contratação da vacina.

“Por orientação da CGU, por 
uma questão de conveniência 
e oportunidade, decidimos 
suspender o contrato para que 
análises mais aprofundadas 

sejam feitas. Por outro lado, o 
Ministério da Saúde vai fazer 
uma apuração administrativa 
para verificar todos os aspectos 
da temática que foram suscita-
das a partir do final da semana 
passada”, afirmou o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
em entrevista no Palácio do 
Planalto. A informação de 
que o contrato seria suspenso 

havia sido antecipado pela 
CNN Brasil.

O ministro da CGU, Wagner 
Rosário, disse que a suspensão 
do contrato vai durar apenas 
enquanto o órgão analisa se 
houve irregularidades na con-
tratação, o que espera concluir 
em, no máximo, dez dias. “A 
gente suspendeu como medida 
preventiva, visto que há uma 
denuncia de irregularidade 
que não conseguiu ser ainda 
bem explicada pelo denun-
ciante”, afirmou Rosário, que 
concedeu entrevista ao lado de 
Queiroga. “Vamos fazer essa 
análise para ter certeza que 
não haja nenhuma mácula 
nesse contrato. A partir daí, a 
decisão de contratação ou não 
é um ato de gestão do ministro 
da Saúde, não cabe à CGU. 
A CGU está suspendendo o 
processo única e exclusiva-
mente para verificação de 
possível irregularidade trazida 
por um servidor que não 
conseguiu especificar ainda 
qual é. Estamos revisando o 
processos para dar a máxima 
segurança para o ministro 
tomar as decisões dentro da 
legalidade.”

Ministério suspendeu compra de 20 milhões de doses

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

Conhecido como ‘serial 
killer do DF’, Lázaro Barbosa 
morreu anteontem após ser 
capturado pela Polícia Civil 
de Goiás, sendo que o homem 
de 32 anos descarregou uma 
pistola contra os policiais 
durante confronto. Os agentes 
que participaram da ação dis-
pararam 125 vezes na ocasião 
e o Secretário de Segurança 
Pública de Goiás (SSP-GO), 
Rodney Miranda, disse que o 
criminoso ‘não deu nenhum 
espaço para rendição’. Com 
a captura, chegou ao fim um 
cerco policial que durou 20 
dias, mas as circunstâncias do 
desfecho devem ser investi-
gadas, ressaltaram advogados 
consultados pelo Estadão.

“A brutalidade dos crimes 
cometidos por Lázaro e a 
caça policial deflagrada con-
tra a sua pessoa mobilizou 
a imprensa e a sociedade 
brasileira na espera de sua 
prisão, dada a repercussão 
da periculosidade de suas 
ações delituosas. Entretanto, o 
desfecho morte do criminoso 
não deve servir ao propósito 
de satisfazer o sentimento de 
justiça instantânea a afastar 
o receio da impunidade”, 
afirmou o criminalista Adib 
Abdouni.

De acordo com o advoga-
do, a quantidade de tiros e 
a localização dos ferimentos 
no corpo de Lázaro podem 
indicar um suposto ‘excesso 
de dolo’, que deve ser alvo 

Advogados veem ‘excesso de 

dolo’ em morte de Lázaro

Investigação

de apuração. “A atuação dos 
agentes policiais - enquanto 
braço ostensivo e armado das 
forças de segurança pública 

- não pode transgredir sua 
função precípua de garantia 
da ordem pública e da paz 
social com observância da 
dignidade da pessoa humana, 
mesmo na hipótese em que 
presente situação de conflito 
armado, em que se busque 
prevenir injusta e iminente 
agressão a direito seu ou de 
outrem”, ponderou.

Na mesma linha, o advoga-
do Claudio Bidino - sócio do 
Bidino & Tórtima Advogados 
e mestre em Criminologia e 
Justiça Criminal pela Univer-
sidade de Oxford - apontou 
que há muitas circunstâncias 
da operação que ainda pre-
cisam ser esclarecidas. “Os 
agentes relatam que agiram 
em legítima defesa, porque 
teria ocorrido um confronto. 
No entanto, a quantidade e o 
local dos tiros que atingiram 
Lázaro, aliados ao número 
elevado de policiais envol-
vidos na operação, indicam 
que, em tese, pode ter havido 
um excesso de reação. É uma 
possibilidade que, a princípio, 
não pode ser desconsiderada 
sobretudo porque todos es-
tavam sob intensa pressão”, 
comentou.

Já o advogado criminalista 
Daniel Bialski, entende que a 
polícia agiu ‘no estrito cum-
primento do dever legal’. (E.C.)

Doria: “Nada vai reparar a dor, mas vamos ajudar”

 Suamy Beydoun/Agif

Programa irá 
pagar seis parcelas 
mensais, de R$ 300 
para quem vive em 
vulnerabilidade

 A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informou que, anteontem, 
foi realizada uma reunião 
com técnicos da agência e 
do Instituto Butantan para 
discutir a vacina ButanVac 
contra a Covid-19. Segun-
do a agência, o protocolo 
de pesquisa clínica já está 
aprovado, mas ainda faltam 
dados específicos para iniciar 
os testes em humanos.

Em nota, o órgão regula-
dor afirmou que o objetivo 
da reunião foi avaliar as 
informações já apresentadas 
pelo Butantan. “Mas para 
que a vacina comece a ser 

aplicada em seres humanos é 
necessário apresentar dados 
específicos, que ainda estão 
sendo gerados pelo Butantan”, 
afirmou a agência. Segundo 
a Anvisa, um exemplo dos 
dados faltantes se refere à 
inativação do vírus utilizado 
na vacina.

Em 9 de junho, a agência 
autorizou o início da pesquisa 
clínica do imunizante. À 
época, a Anvisa disse que 
400 pessoas com mais de 
18 anos devem participar da 
primeira etapa do estudo. Já 
nas demais, há expectativa 
que 6 mil voluntários rece-
bam a vacina. (E.C.)

Testes em humanos ainda 
dependem de dados

ButanVac
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Rússia permite doses de reforço 
seis meses após a imunização

Ministro ainda emitiu diretrizes que permitem que quem contraiu a doença seja vacinado após a recuperação

COVID-19

O ministro da Saúde da 
Rússia, Mikhail Murashko, 
anunciou ontem a autori-
zação das doses de reforço 
para pessoas vacinadas 
contra Covid-19 seis meses 
após a primeira dose do 
imunizante. O ministro 
ainda emitiu diretrizes que 
permitem que aqueles que 
contraíram a doença sejam 
vacinados também seis 
meses após a recuperação.

Murashko citou uma 
“situação epidemiológica 
desfavorável na Rússia” e 
disse que, “após alcançar 
a imunidade de rebanho e 
a estabilização da situação 
sanitária, a vacinação será 
realizada uma vez por ano”.

Segundo a Associated 
Press, ele não ofereceu 
nenhum dado que apoiasse 
a necessidade de doses de 
reforço seis meses após a 
primeira vacinação.

No entanto, a vice-primeira-
-ministra Tatyana Golikova 

se referiu a “estudos inter-
nacionais e russos” que 
mostram que a imunidade 
daqueles que se recuperaram 
do vírus persiste por seis 
meses em média e diminui 
gradualmente após nove e 
doze meses.

Malta
Enquanto isso, em Mal-

ta, o Ministério da Saúde 
anunciou a introdução de 
regras mais rígidas contra 

a Covid-19 ao proibir que 
visitantes do Reino Unido 
que não estejam totalmente 
vacinados entrem no país. 

Segundo a medida, crian-
ças menores de 12 anos 
não vacinadas contra o 

coronavírus podem entrar 
com um adulto, mas a mu-
dança impedirá efetivamente 
que famílias britânicas com 
adolescentes passem férias 
no país, relatou a Reuters.

Malta registrou apenas 

um caso da variante Delta, 
identificada pela primeira 
vez na Índia, mas teme que 
esse número suba depois 
que o Reino Unido a colo-
cou na lista de fronteiras 
abertas na semana passada.

Argentina
Diante do temor em rela-

ção à cepa, na Argentina, o 
governador de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, afirmou que 
residentes da capital que 
entrarem no país vindos 
do exterior devem fazer 
isolamento obrigatório por 
quatro dias em hotel a partir 
de amanhã, às custas do 
viajante, e em seguida serão 
obrigados a completar o 
período de sete dias em casa.

O anúncio também indi-
cou que será apresentada 
uma denúncia criminal e 
serão aplicadas multas de 
mais de quatro milhões de 
pesos (pouco mais de R$ 
200 mil) aos que descum-
prirem a medida.

Segundo notícia da agência 
Télam, Kicillof justificou a 
decisão dada a necessidade 
de “atrasar” ao máximo a 
entrada da variante Delta 
no país. “É uma questão de 
consciência e solidariedade. 
São medidas razoáveis de 
cuidado e prevenção”, disse. 

Estadão Conteúdo

Após alcançar a imunidade de rebanho, vacinação será realizada uma vez por ano

Reprodução

 Israel inaugurou, ontem, 
sua embaixada em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, 
primeira representação di-
plomática do país no Golfo 
Pérsico. O acontecimento 
histórico foi acompanhado 
pelo ministro das Relações 
Exteriores israelense, Yair Lapid, 
em uma visita inédita após 
a normalização de relações 
bilaterais entre os países em 
setembro de 2020.

Durante a inauguração da 
embaixada, Lapid agradeceu 
ao atual primeiro-ministro de 
Israel, Naftali Bennett, às auto-
ridades dos Emirados Árabes, 
ao ex-presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e ao 
atual presidente americano, 
Joe Biden, por apoiarem o 
processo de aproximação 
entre os dois países, e ao ex-

-primeiro-ministro do país, 
Binyamin Netanyahu, que 
deixou o cargo após ser der-
rotado pela coalizão liderada 
por Bennett e Lapid.

A mídia israelense destacou 
as referências ao ex-primei-
ro-ministro no discurso. O 

Ucrânia e EUA deram início, 
sob protestos da Rússia, a 
exercícios militares envol-
vendo mais de 30 países na 
região do Mar Negro, uma 
área que Moscou considera 
como sendo sua região de 
influência e cenário de atritos 
recentes envolvendo forças 
russas e ocidentais. O Brisa 
Marítima 2021 envolverá 
cerca de 5 mil militares, 30 
embarcações e 40 aeronaves, 
prosseguindo ao longo de 
duas semanas.

 Durante a cerimônia de 
abertura, na cidade portuária 
de Odessa, o comandante da 
Marinha ucraniana, Oleksiy 
Neizhpapa, afirmou que os 
exercícios serviriam como 
uma “mensagem poderosa 
para manter a estabilidade e 
a paz em nossa região”.

Para o governo de Kiev, 
esta será uma oportunidade 
para ganhar experiência em 
ações multilaterais, mas essa 
posição não é compartilhada 
pela Rússia, que vê a presença 
de militares estrangeiros (e de 
países rivais) no Mar Negro 

O líder da maioria demo-
crata no Senado dos Estados 
Unidos, Chuck Schumer, quer 
aprovar o pacote com gastos 
no setor de infraestrutura até 
o fim de julho. A informação 
foi dada pela porta-voz da 
Casa Branca, Jen Psaki, em 
coletiva a bordo do avião 
presidencial, ontem.

Biden esteve em La Crosse, 
em Wisconsin. O foco, segundo 
a porta-voz, é ir a público e 
deixar claro o benefício do 
programa de infraestrutura. 

“Desde pontes e estradas até 
pontos menos conhecidos, 
como iniciativas que irão 
ajudar a comunidade de 
baixa renda”.

Questionada sobre a neces-
sidade de contar com o líder 
da minoria republicana no 
Senado, Mitch McConnell, 
para aprovação do pacote, 
Psaki afirmou que Biden 
aceitaria “qualquer apoio” 
de republicanos no acordo 
bipartidário. “A adminis-
tração está engajada com 
líderes no Congresso, o que 
inclui o senador McConnell”, 

Israel inaugura embaixada 
nos Emirados Árabes

Ucrânia e EUA iniciam 
exercícios militares

EUA querem aprovar 
pacote até fim de julho

Abu Dhabi ProtestosInfraestrutura

Jerusalém Post afirmou que 
Lapid chamou Netanyahu 
de “o arquiteto dos Acordos 
de Abraão”, e que “trabalhou 
incansavelmente para realizá-

-los”. O Haaretz escreveu que 
o chanceler ainda acrescentou 
que “este momento é tanto 
dele quanto nosso”.

Além das menções aos líderes 
envolvidos nos acordos que 
restabeleceram as relações di-
plomáticas entre os dois países, 
o chanceler também convocou 
os demais países vizinhos para 
iniciarem diálogos com Israel. 

“Israel quer paz com todos os 
seus vizinhos”, disse Lapid no 
discurso. “Não vamos a lugar 
nenhum. O Oriente Médio é 
nossa casa e viemos para ficar, 
por isso pedimos a todos os 
países que reconheçam isso 
e falem conosco.”

Ele ainda disse que a paz 
“não é um compromisso. É a 
escolha mais definitiva que 
podemos fazer ... A guerra é 
a rendição a tudo o que há 
de mau dentro de nós; a paz 
é a vitória de tudo o que é 
bom”. (E.C.)

como uma afronta direta, ainda 
mais diante dos incidentes de 
segurança recentes na área.

Na semana passada, a pas-
sagem de um navio britânico 
pela costa da Crimeia provocou 
reações intensas em Moscou, 
Kiev e Londres.

De acordo com o relato 
russo, o contratorpedeiro 
HMS Defender avançou por 
três quilômetros em águas 
territoriais russas na costa 
da Crimeia, península ane-
xada por Moscou após um 
referendo não reconhecido 
por boa parte da comunidade 
internacional - em resposta, 
segundo a Rússia, foram feitos 
disparos de advertência, e o 
navio mudou de curso. 

Mas a versão britânica dos 
fatos foi diferente: segundo as 
autoridades, o navio passou 
por águas ucranianas, uma vez 
que Londres considera que 
a Crimeia ainda é parte da 
Ucrânia, e os disparos faziam 
parte de um exercício militar 
previamente agendado, ou 
seja, não foram direcionados 
à embarcação. (E.C.)

reforçou.
Na semana passada, a Casa 

Branca entrou em um acordo 
com um grupo composto 
por cinco senadores repu-
blicanos e cinco democratas 
sobre o plano para US$ 1,2 
trilhão no pacote de infraes-
trutura. A proposta, porém, 
ainda precisa ser aprovada 
no Congresso.

A respeito de vacinas con-
tra a Covid-19, a assessora 
anunciou que 2,5 milhões 
de doses da Moderna serão 
entregues em Bangladesh 
ontem e que espera comunicar 
outros envios em breve. (E.C.)

Estudos mostram 
que a imunidade de 
quem se recupera 
do vírus persiste por 
seis meses

Objetivo do governo 
Biden é ir a público 
e deixar claro 
o benefício do 
programa
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol leva Rafa até o consultório da doutora Liliane Oppermann. Ela avalia 

os exames dele e anuncia que melhoraram muito. No teste da balança, outra 

excelente notícia: Rafa emagreceu vários quilos. Neco usa uma cadeira de 

rodas para ir até a casa de Helena para falar com Lúcia. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra desiste de ir à luta clandestina para fi car com Jade. Gael elogia 

Duca. BB convida Wallace para dormir em sua barraca. A luta clandestina 

é invadida por policiais e Lobão é preso. Luiz, Maré e Diego ameaçam Jade, 

e Cobra a defende. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela recusa proposta de trabalho e decide voltar para Porto Alegre. Álvaro 

decide deixar Iná voltar a alugar o salão para promover seu baile. Lorena 

chama Lourenço para ver o treino de futebol de Tiago. Marcos comemora a 

venda de um roteiro de viagem. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Hugo tem um acesso de fúria e ordena que Dominique mate Luna. Zezinho 

exige que Alexia dê um jeito para que ambos continuem a investigar Renzo. 

Alexia diz a Zezinho que vai provar que o ama e que não há nada entre ela 

e Renzo. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo fala para Maria Marta que assumirá a paternidade de Cristina se 
o exame de DNA for positivo. Cláudio sofre com a falta de Enrico. Leonardo 
pensa em como pagar seus aluguéis atrasados. Carmem e Orville descobrem 
que Salvador fugiu do manicômio. 

RECORD, 21H

Gênesis
Isaque se mostra tenso com a aproximação do rei. Débora tem uma conversa 

franca com Najla. Ismael entrega um veneno poderoso a Bachir. Betuel tenta 

assediar Zilpa, mas se dá mal. O rei olha, sedutor, para Rebeca. Hanna fi ca 

horrorizada com o pedido de Bachir. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

 A vida é feita 
de constantes 
mudanças. É verdade 
que algumas são 
dolorosas e às vezes 
difíceis de concretizar, 
mas elas valem a 
pena porque quase 
sempre nos levam a 
uma transformação 
pessoal para melhor.

Abra os braços a 
tudo que vai mudar 
seus hábitos e 
prioridades, se eles 
de alguma forma 
irão beneficiar seu 

MOMENTO
especial

Mudanças que te beneficiam 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MAURO YOKOYAMA, JOÃO DAMASCO 
DE ANDRADE E ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 
que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário.

Todos os dias faça algo que o deixe 
mais próximo de um futuro melhor.”

 cultura@jornaldat.com.br

coração. Acredite 
que inicialmente é 
preciso espírito de 
sacrifício, mas no 
final você receberá a 
recompensa.
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Seleção treina para encarar o
Chile desfalcado de 3 jogadores

Time pega os chilenos pelas quartas de final do torneio sul-americano nesta sexta-feira, às 21 horas, no Rio

COPA AMÉRICA

A seleção brasileira realizou 
na tarde desta terça-feira o 
seu primeiro treino após a 
definição do confronto com 
o Chile pelas quartas de final 
da Copa América. Na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ), 
Tite comandou um treino 
técnico e não pôde contar 
com três jogadores.

Os zagueiros Éder Militão 
e Léo Ortiz, este que se apre-
sentou pela manhã, fizeram 
trabalhos individualizados na 
academia da Granja Comary 
e por isso não treinaram. A 
outra ausência na atividade 
foi o lateral Renan Lodi, que 
seguiu em tratamento com 
a fisioterapia.

O chefe do departamento 
médico da seleção, Rodrigo 
Lasmar, afirmou que não há 
a possibilidade de Lodi ser 
cortado neste momento, mas 
disse que o lateral-esquerdo 
vai seguir em tratamento e 
será reavaliado até a partida 
contra o Chile.

“Ele sofreu trauma no quadril, 

Técnico Tite realizou um treino com os demais jogadores na Granja Comary

do lado esquerdo, no nosso 
último jogo contra o Equador. 
Foi um trauma forte, ele não 
conseguiu continuar em jogo. 
Nós fizemos um exame de 
imagem no dia seguinte, que 
mostrou só a contusão local. 
A partir disso, ele já está em 
tratamento na fisioterapia, 
se recuperando bem. Não 
existe possibilidade de corte, 
mas a gente precisa aguardar 
a sua evolução para que ele 
volte a treinar quando estiver 
pronto”, explicou Lasmar.

Já Léo Ortiz não participou 
da atividade porque atuou 
pelo Red Bull Bragantino na 

noite de segundo diante do 
Atlético-GO. Convocado para 
a vaga de Felipe, cortado, o 
zagueiro se apresentou na 
Granja Comary na manhã 
desta terça e concedeu en-
trevista coletiva.

“Nos últimos dias, realmente, 

foi um turbilhão de coisas 
que surgiram, mas fiquei 
muito feliz, é uma responsa-
bilidade enorme. O jogador 
que quer chegar ao alto 
nível tem que estar prepa-
rado para esses momentos, 
eu me preparei para isso. 

As pessoas acompanham, 
estão vendo meu trabalho. 
É uma oportunidade bené-
fica, uma responsabilidade 
imensa”, disse Ortiz, sobre 
a sua convocação.

O defensor do Bragan-
tino também falou sobre a 

disputa por posição com 
Thiago Silva e Marquinhos, 
que são referências para ele 
desde o início da carreira. 

“Fico muito feliz de poder 
ter esse dia a dia com eles. 
Amanhã vou ter a oportu-
nidade de estar em campo, 
poder estar junto, absorver 
o conhecimento, o que eles 
têm para me passar”.

Sem os três defensores e 
sob neblina intensa, o técnico 
Tite comandou um trabalho 
de posse de bola em campo 
reduzido com dois times. 
Após os trabalhos coletivos, 
os jogadores ainda fizeram 
complementos de bola pa-
rada e de finalização. Para 
o lugar de Lodi nos treinos 
foi chamado o jovem Lucas 
Esteves, do Palmeiras

Tite começa a definir a 
escalação para o duelo contra 
o Chile na atividade desta 
quarta-feira, que será de 
tarde. O confronto com 
os chilenos, pelas quartas 
de final da Copa América, 
será às 21h de sexta-feira, 
no Engenhão.

Estadão Conteúdo
Divulgação

Palmeiras vai ao sul para 
melhorar desempenho fora

Rivais acostumados a brigar 
pelo título do Brasileirão nos 
últimos anos, Internacional e 
Palmeiras se enfrentam nesta 
quarta-feira, às 19 horas, no 
Beira-Rio. O desafio do time 
gaúcho é quebrar o incômo-
do jejum em sua casa, onde 
costumava ser forte, e o da 
equipe paulista passa por 
tentar se consolidar entre 
os líderes.

O Palmeiras tem sido um 
bom visitante na temporada, 
mas em sua última visita foi 
derrotado pelo líder Red Bull 
Bragantino em Bragança Pau-
lista. No entanto, o time de 
Abel Ferreira vem de vitória 
sobre o Bahia e almeja a vice-

-liderança. Hoje, é o terceiro 
colocado, com 13 pontos.

Abel Ferreira também está 
preocupado com o desgaste 
físico de seus atletas e indicou 
que fará novas mudanças na 
escalação para esta quarta, 
algo recorrente, já que é 
muito raro ele repetir uma 
formação, até pelos número 

No Beira-Rio

INTERNACIONAL 
Daniel; 
Saravia, 
Pedro Henrique, 
Víctor Cuesta e 
Heitor; 
Rodrigo Dourado, 
Caio Vidal, 
Edenílson, 
Mauricio e 
Patrick; 
Yuri Alberto. 
Técnico: 
Diego Aguirre.

PALMEIRAS - 
Jailson; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Renan e 
Victor Luis; 
Felipe Melo, 
Danilo e Gustavo 
Scarpa; 
Breno Lopes, 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

INTERNACIONAL 
PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior
HORÁRIO - 19h
LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

alto de desfalques que tem tido.
Gustavo Scarpa, principal 

nome do Palmeiras neste 
momento e líder em assis-
tências na Série A, com 14 
passes na temporada para 
seus companheiros marcarem, 
pode ganhar um descanso. 
O meio-campista disputou 
28 jogos nesta temporada 
e é o atleta do elenco que 
mais atuou. Ele participou 

de 45% dos gols da equipe 
no Brasileirão.

Por isso, o técnico afirmara 
que a presença de Scarpa no 
confronto com o Inter era 
incerta, o que abriria espa-
ço para a volta de Raphael 
Veiga entre os titulares. Ele 
começou entre os reservas 
contra o Bahia.

“Contra o Inter vai ser mais 
um jogo importante, é uma 
grande equipe. Espero que a 
gente saia daqui concentrado, 
focado para ir lá sabendo o 
que precisa fazer para voltar 
com os três pontos”, disse 
Veiga, que recentemente 
teve seu contrato renovado 
por mais um ano, até o fim 
de 2024.

Na lateral direita, Gabriel 
Menino pode ganhar a vaga 
de Marcos Rocha. Felipe Melo 
também pode retomar seu 
lugar no time titular Não se 
sabe se na zaga ou no meio 
de campo. É possível que 
o jovem Renan retome seu 
posto na retaguarda. (E.C.)

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Camacho, 
Jean Mota e 
Carlos Sánchez; 
Lucas Braga, 
Kaio Jorge e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

SPORT 
Mailson; 
Hayner, 
Rafael Thyere, 
Sabino e 
Júnior Tavares; 
Marcão, 
Betinho e 
Thiago Neves; 
Everaldo, 
Paulinho 
Moccelin e André. 
Técnico: 
Umberto Louzer.

SANTOS  
SPORT 

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva
HORÁRIO - 20h30.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Peixe tenta embalar no 
Brasileiro diante do Sport

Ganhando consistência e 
confiança no Brasileirão a 
cada rodada, o Santos terá 
um bom teste contra o Sport 
hoje, às 20h30, pela oitava 
rodada. O time paulista 
ainda não perdeu na Vila 
Belmiro no campeonato e, se 
confirmar o bom momento 
em seu estádio, poderá entrar 
na briga pelas primeiras 
posições da tabela. 

Em quatro jogos na Vila 
neste Brasileirão, o Santos 
só perdeu pontos no empate 
sem gols com o Juventude. 
Venceu Ceará, o clássico com 
o São Paulo e desbancou 
o Atlético-MG, até então 
candidato ao título. Fora de 
casa, foram as duas derrotas 
e um empate, com o Grêmio.

O responsável por este 
bom retrospecto na Vila 
é Fernando Diniz. Com o 
treinador, o time jogou seis 
vezes em casa e venceu cinco, 
por diferentes competições. 
Foram nove gols marca-
dos e apenas um sofrido, 

Na Vila

alcançando quase 90% de 
aproveitamento.

A consistência nos re-
sultados em casa vem sen-
do acompanhada de boas 
atuações. O Santos vem 
exibindo solidez em todos 
os setores Antes de Diniz, 
o ataque se destacava, mas 
a defesa penava, principal-
mente no Paulistão e na Copa 
Libertadores. Foram oito 

gols sofridos na temporada 
2021 antes da chegada do 
treinador.

Com Diniz, até os criticados 
laterais Pará e Felipe Jonatan 
voltaram a fazer boas apre-
sentações, dando apoio aos 
zagueiros Luiz Felipe e Luan 
Peres. Nesta quarta, o quarteto 
terá o reforço de Camacho, 
volante que costuma jogar 
bem à frente da defesa. Ele 
cumpriu suspensão diante 
do Atlético-MG e retomará 
sua vaga de titular contra 
o Sport.

Em compensação, o trei-
nador terá novamente o 
desfalque do goleiro John, 
ainda se recuperando de uma 
entorse no joelho sofrida no 
clássico com o São Paulo. João 
Paulo seguirá entre os 11. 
Outras baixas são o atacante 
Marinho, por suspensão, e o 
volante Alison, machucado. 
Jean Mota e Carlos Sánchez 
devem completar o meio, com 
Gabriel Pirani de opção para 
o lugar do uruguaio. (E.C.)

Os zagueiros 
Éder Militão e Léo 
Ortiz, este que 
se apresentou 
pela manhã, 
fizeram trabalhos 
individualizados


