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Mogi tem déficit de 129
vagas de trabalho em maio
Saldo negativo mensal foi o primeiro neste ano: 3.412 trabalhadores foram contratados, mas 3.541 perderam o emprego

SANEAMENTO

Recursos de R$ 15,9 milhões do Fehidro para obras
do Semae são aprovados na Câmara. Cidades, página 4

Mogi das Cruzes registrou em maio 
o primeiro saldo negativo do ano na 
geração de empregos. De acordo com 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), o déficit 
foi de 129 postos: 3.541 pessoas fo-
ram demitidas e 3.412, contratadas. 
Desde janeiro, as admissões eram 
sempre superiores às demissões, 
apesar do cenário de desemprego 
gerado pela pandemia de Covid-19. 
Apenas no setor de Serviços, o sal-
do negativo foi de 297 vagas, dife-
rença entre os 1.893 funcionários 
contratados e os 2.190 demitidos. 
Cidades, página 3

COPA AMÉRICA

Brasil encara o

Chile nas quartas

de final. p8

Entre os setores que tiveram baixa no balanço de contratações e demissões em Mogi das Cruzes está o da Construção Civil
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Inverno

Prefeitura quer evitar riscos
para pessoas em situação de rua

Com a onda de frio, Secretaria de Assistência Social 
intensifica ações de acolhimento. Cidades, página 6
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NOVOS EQUIPAMENTOS
O Hospital Santana, do Grupo No-
treDame Intermédica (GNDI), adqui-
riu dois novos equipamentos com 
tecnologia de ponta. O Ziehm Vision 
RFD é utilizado em eletromedici-
na, não sendo necessário nenhum 
tipo de contato com o paciente, em 
procedimentos de hemodinâmica, 
cardiologia, ritmologia, neurologia, 
vascular e radiologia intervencio-
nista. Além disso, o Hospital tam-
bém adquiriu o Microscópio Tivato 
700, que terá um grande impacto 
nas neurocirurgias, possibilitando 
ampliar a gama de procedimentos, 
além de proporcionar apoio às ou-
tras microcirurgias, como as de 
otorrinolaringologia.

PECADO ACARICIADO
O furto de cabos elétricos con-
tinua sendo um problema crôni-
co em Mogi das Cruzes. Recente-
mente, a ação criminosa paralisou 
o funcionamento do sistema de 
captação e tratamento de água do 
Jardim Nove de Julho, o que inter-
rompeu o abastecimento do bair-
ro. O furto de equipamentos elétri-
cos compromete o funcionamento 
das estruturas de abastecimento 

de água e de coleta e tratamento 
de esgoto. O Semae também pede 
o apoio dos moradores vizinhos às 
unidades para que denunciem à 
polícia caso percebam alguma si-
tuação suspeita.

DE BERÇO
O vereador Eduardo Ota (Pode) in-
dicou ao Executivo Municipal que 
Mogi das Cruzes venha a aderir ao 
programa “Aprender Valor”, do Ban-
co Central, que dispõe de aulas de 
fundamentos de educação financeira 
nas escolas públicas municipais. O 
intuito é fazer com que as próximas 
gerações tenham maior consciên-
cia do valor do dinheiro e evitem o 
endividamento na fase adulta.

PAGANDO O PATO
Se o autor desta coluna tivesse 
aprendido fundamentos de edu-
cação financeira no início da déca-
da de 1990, quando estava no En-
sino Fundamental, ele não estaria 
completando seu quinto ano con-
secutivo no cadastro do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC). Mas, de-
finitivamente, a fórmula de Bhás-
kara está sendo muito bem empre-
gada nos dias de hoje.

•••

 editor@moginews.com.br
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Frio alarmante

A 
chegada das temperaturas mais 
baixas sempre foi um problema 
para uma parcela considerável da 
população e para a agricultura, 

mesmo se tratando de um cenário como o 
Brasil, com clima tropical. Neste ano, con-
tudo, a situação é ainda pior por conta da 
queda na renda causada pela pandemia da 
Covid-19. Pior até do que no ano passado, 
pois de um ano para cá, muitas famílias que 
já tinham dificuldades financeiras encontram-
-se em situação ainda pior.

Ao longo desta semana, as baixas tempe-
raturas chegaram aos 5º nas cidades da re-
gião, e a expectativa é de frio nos próximos 
dias, segundo informações do Climatempo. 
Assim, faz-se necessário ampliar as campa-
nhas de agasalho, ativas de forma perma-
nente nos municípios por meio dos fundos 
sociais de solidariedade.

O Movimento Estadual dos Moradores em 
Situação de Rua afirmou que sete morado-
res de rua morreram na cidade de São Pau-
lo entre esta terça e quarta-feira. Segundo o 
movimento, quatro dessas mortes ocorreram 
na madrugada de quarta, a mais fria dos últi-

mos cinco anos. Vários pontos do Alto Tietê, 
onde geralmente as temperaturas se encon-
tram 1º ou 2º mais baixas do que na capi-
tal, o problema merece ainda mais atenção.

Diante desse quadro alarmante, o gover-
no de São Paulo anunciou que vai distribuir 
25 mil cobertores e 25 mil sacos térmicos 
de dormir para moradores de rua da capital 
graças a uma doação da iniciativa privada 
de R$ 2,5 milhões. O anúncio foi feito pelo 
governador João Doria (PSDB) em coletiva 
de imprensa. Já no Alto Tietê, pedimos aten-
ção e planejamento por parte das prefeitu-
ras municipais.

Condições climáticas adversas também 
afetam a produção rural e, para evitar pre-
juízos, os produtores precisam tomar cui-
dados extras com os alimentos cultivados e 
animais de cativeiro. No caso dos produtos, 
a grande vilã pode não ser necessariamente 
a temperatura mais fria, mas sim, a geada, 
que queima folhas e traz prejuízos aos traba-
lhadores e, logo, ao consumidor, que pode 
ter de pagar mais pelos alimentos básicos. 
Tragédias e prejuízos aos agricultores e con-
sumidores devem ser minimizadas.

Alguns de vocês já devem 
ter visto bebês com poucos 
meses de vida com a cabeci-
nha inclinada para um dos 
lados, sem mudar de posi-
ção. Fiquem atentos, pode 
ser sinal de um problema de 
disfunção muscular pouco 
conhecido, mas que corre o 
risco de se tornar bem sério 
se não for tratado: o torcico-
lo congênito.

Saber a causa exata do 
torcicolo congênito ainda é 
um desafio para ciência, mas 
existem algumas hipóteses: 
hereditariedade, mau posicio-
namento do bebê dentro do 
útero e interrupção do fluxo 
sanguíneo no esternocleido-
mastoideo, espaço intrauterino 
reduzido pode gerar encurta-
mento do músculo limitando 
seus movimentos, é possível 
em alguns casos, o torcicolo 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

congênito ser causado por 
um problema ósseo na por-
ção cervical da coluna verte-
bral, nesses casos a situação 
é mais complicada.

Estudos indicam que o tor-
cicolo congênito ocorre com 
mais frequência na primeira 
gestação. O que se deve ob-
servar com maior atenção é a 
inclinação lateral persistente 
da cabecinha da criança.

O tratamento deve ser rea-
lizado o mais precocemente 
possível. Na maioria dos ca-
sos, quando iniciado cedo, o 
tratamento com um profis-
sional fisioterapeuta o resul-
tado é visível. É importante 
iniciar o quanto antes para 
evitar  uma cirurgia de alon-
gamento do músculo esterno-
cleidomastoideo, que só será 
indicada pelo ortopedista em 
casos de acentuada restrição 

da mobilidade do pescoço e 
assimetria facial. Geralmen-
te só é feita quando a criança 
atinge a idade de cinco anos.

A participação dos pais 
também é essencial para a 
eficácia do tratamento, cor-
rigindo o posicionamento da 
cabecinha na hora do sono e 
da amamentação, por exem-
plo. Eles também podem fazer 
alongamentos e aplicação de 
calor superficial no músculo 
comprometido.

No caso do tratamento com 
o fisioterapeuta, a quantida-
de e a frequência dos atendi-
mentos serão decididas pelo 
profissional de acordo com 
a evolução do paciente. Se 
o torcicolo não for tratado e 
corrigido, a deformação que 
ele acarreta pode acompanhar 
a criança por toda a vida e 
será cada vez mais difícil de 
ser revertida.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta.
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Mogi registra o primeiro mês 
com saldo negativo neste ano

Números do Caged mostram que 3.412 pessoas foram contratadas formalmente em maio e 3.541 dispensadas

EMPREGOS

O Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) registrou o primeiro 
saldo negativo deste ano do 
município de Mogi das Cruzes, 
no mês de maio, quando as 
contratações formais foram 
inferiores aos desligamentos. 
Desde janeiro, as admissões 
eram sempre superiores às 
demissões, apesar de todo 
o cenário de desemprego 
gerado pela pandemia de 
Covid-19.

Em maio, o saldo negativo 
foi de 129 postos, já que 3.541 
pessoas foram demitidas de 
seus empregos de carteira 
assinada e outras 3.412 foram 
contratadas também formal-
mente. Apenas no setor de 
Serviços, o saldo negativo 
foi de 297, pois enquanto 
1.893 funcionários foram 
contratados, 2.190 foram 
demitidos em Mogi.

Outro setor que obteve um 
saldo negativo foi a Construção, 
que encerrou o mês de maio 
deste ano com menos 143 
postos de trabalho gerados. 
No mês, segundo o Caged, 
281 colaboradores foram 
contratados formalmente 
nesta área, mas 424 foram 
dispensados.

Por outro lado, os seto-
res de Indústria, Comércio 
e Agropecuária fecharam 
maio com saldos positivos, 
mas que, ainda assim, não 
foram suficientes para mudar 
o quadro geral de todas as 
áreas juntas.

Em Itaquaquecetuba, o 
cenário trabalhista foi dife-
rente do município de Mogi, 
já que o saldo de maio foi 
positivo, com uma geração 
de 274 postos de trabalho. 
Apesar das 1.542 demissões 
de colaboradores com carteira 
assinada, outros 1.816 fun-
cionários foram contratados 

formalmente.
Com exceção do setor 

de Agropecuária, todos os 
outros (Indústria, Comér-
cio, Construção e Serviços) 
obtiveram saldos positivos. 

Menos um posto de trabalho 
foi registrado na área da 
Agropecuária, já que duas 
pessoas foram demitidas e 
apenas uma foi contratada 
em um cargo formal.

Além disso, em Suzano 
o saldo positivo do mês de 
maio deste ano foi superior 
ao de Itaquá, com 1.058 
postos de trabalho criados 
por meio da contratação de 

2.957 pessoas e a demissão 
de 1.899. Na cidade, nenhum 
setor registrou saldo negativo. 
O maior superávit foi na área 
de Serviços, com a geração 
de 828 empregos.

Ainda de acordo com o 
Caged, Ferraz de Vasconce-
los teve um saldo positivo 
de 123 empregos no mês 
retrasado, quando houve a 
contratação de 510 pessoas e 
o desligamento de outras 387. 
Nenhum setor apresentou 
saldo negativo no município.

Poá encerrou o mês tam-
bém com um saldo positivo, 
alcançando a geração de 83 
postos de trabalho. Ao todo, 
enquanto 935 funcionários 
deixaram seus respectivos 
empregos, outros 1.018 foram 
contratados formalmente. 
Apenas no setor de Serviços 
houve uma queda que resultou 
em menos 41 empregos, sendo 
que 641 foram admitidos e 
682, desligados.

Thamires Marcelino

Setor de Construção Civil teve o fechamento de 143 vagas de trabalho formal
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não feche os
olhos para a
pandemia
Continue se
cuidando
e faça a
sua parte.

Em caso de suspeita, ligue 4798-7383

Mantenha o distancimento

Higienize as mãos

Use máscara

Não aglomere
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Câmara entrega Medalha 
Destaque Esportivo a atletas 

Pelo sexto ano consecuti-
vo, a Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes realizou 
uma cerimônia de entrega da 
Medalha Destaque Esportivo 
a atletas, equipes e entidades 
que representam o esporte mo-
giano. A homenagem ocorreu 
na quarta-feira passada, no 
Plenário do Legislativo. 

Instituída pelo Decreto Le-
gislativo 73/2015, por iniciativa 
do vereador Marcos Furlan 
(DEM) e o então vereador 
Juliano Abe, a Medalha Des-
taque Esportivo homenageia 
os esportistas que obtiveram 
bons resultados e desempenho 
durante o ano passado, nas 
seguintes categorias: atleta 
individual, paratleta individual, 
equipe esportiva, equipe para-
desportiva, técnico, entidades 
e atleta veterano.

O vereador Marcos Furlan 
destacou a importância de 
valorizar o esporte mogiano 
neste período de restrições 
por conta da pandemia do 
coronavírus (Covid-19): “O 
esporte não pode parar, esporte 

Homenagem

é saúde, qualidade de vida, que 
são essenciais neste momento. 
E nossos atletas, equipes e en-
tidades têm superado muitas 
dificuldades para manter suas 
atividades, com segurança, ain-
da que com muitas restrições, 
mas mantendo-se ativos e 
competitivos. Merecem nosso 
reconhecimento”, salientou.

Os atletas homenageados 
foram, modalidade; Atleta 
Individual, Geraldo de Melo 
Campos (hipismo) Danila 
Ramos (pugilista); Paratleta 

Individual, Bruna Satie Ya-
mazaki, (bocha paralímpica) 
e Roger Kasivagura (goalball); 
Equipe Esportiva, Badminton 
Pindorama, representado pelo 
professor José Carlos; Equipe 
paradesportiva Associação 
Mogiana de Esporte e Educação 
Solidária (Amees), representada 
pelo professor Carlos Dário; 
Técnico, Massao Tsuiki (futebol 
amador); Entidades, Instituto 
Noes por Noes – representada 
por José Diogo; Atleta veterano, 
Sathiro Namie (judô)

Cerimônia é realizada pelo sexto ano consecutivo 

Divulgação

Semae recebe R$ 15,9 milhões 
do Fehidro para iniciar obras

São R$ 15,1 milhões para implantar sistema em Jundiapeba e R$ 882 mil para coletor-tronco no Parque Santana

SANEAMENTO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou, na sessão de 
quarta-feira, dois projetos de 
lei que autorizam o município 
a receber R$ 15,9 milhões do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) para obras 
de esgotamento sanitário do 
Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae). São R$ 15,1 
milhões para implantação de 
um sistema de esgotamento 
sanitário no Parque Vari-
nhas, em Jundiapeba, e mais 
R$ 882 mil para a construção 
de um coletor-tronco de 
esgotos no Parque Santana.

Os recursos foram garantidos 
após aprovação dos projetos 
apresentados pelo Semae ao 
fundo estadual, e assinatura 
de contrato com o Banco do 
Brasil (agente financeiro do 
Fehidro). Assim que as leis 
forem sancionadas e entrarem 
em vigor, a autarquia poderá 
abrir os processos de licitação 
para definição das empresas 
que ficarão responsáveis pelas 
obras.

A implantação de um sistema 

Após liberação do financiamento, Semae terá 24 meses para executar os trabalhos

de esgotamento sanitário no 
núcleo urbano isolado do 
Parque Varinhas, no distrito de 
Jundiapeba, prevê a implan-
tação de aproximadamente 
11,4 quilômetros de redes 
coletoras; 164 poços de vi-
sita; 127 poços de inspeção 
e quatro estações elevatórias 

(bombeamento) de esgoto.
Também estão previstos 2,8 

quilômetros de rede de recal-
que (tubulação que conduz os 
efluentes da elevatória até um 
ponto a partir do qual possa 
seguir por gravidade até uma 
unidade de tratamento); 3,4 
quilômetros de coletor-tronco; 

502 ramais de ligação e 49 
sistemas individuais de tra-
tamento de esgotos.

O complexo será interligado 
à estação elevatória do Jardim 
Santos Dumont III, de onde 
o esgoto será encaminhado 
para tratamento na estação 
da Sabesp, em Suzano.

A população beneficiada 
será de 2,8 mil moradores, 
mas o sistema poderá atender 
até 5 mil pessoas – estará 
preparado, portanto, para 
o crescimento populacional 
do bairro.

O prazo de construção 
do sistema Parque Varinhas 
será de 24 meses, contados 
após a liberação da primeira 
parcela do financiamento, 
que deve ocorrer depois do 
processo licitação, assinatura 
de contrato com a empresa 
vencedora e aprovação de 
todo processo licitatório pela 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) 
e Banco do Brasil.

Somando a contrapartida 
do Semae, que será de R$ 1,8 
milhão, o investimento total 
previsto na obra alcançará R$ 
16,9 milhões.

O Parque Varinhas é um 
dos bairros que integram o 
projeto de sistemas de esgo-
tamento sanitário em núcleos 
isolados. O investimento – na 
elaboração dos projetos para 

todos os oito núcleos – é 
de R$ 5,7 milhões, sendo 
R$ 4,6 milhões do governo 
federal e R$ R$ 1,1 milhão 
do município.

Os demais núcleos con-
templados serão Biritiba Ussu, 
Chácaras Guanabara, Jardim 
Nove de Julho, Parque São 
Martinho, Quatinga, Taiaçu-
peba e Vila Mathias (Sabaúna).

Parque Santana
O repasse de R$ 882.281,26 

para construção de um coletor-
-tronco de esgotos atenderá 
mais de 4,4 mil moradores 
da região da Praça Deputado 
Paulo Kobayashi (conhecida 
como Praça do Oito), no Par-
que Santana. O investimento 
total previsto será superior a 
R$ 1 milhão – incluindo a 
contrapartida da autarquia, 
de R$ 126.244,11.

O projeto prevê a implan-
tação de 1.060 metros de 
coletor, da Praça do Oito 
até um ponto da rua Lara, 
onde se conectará ao sistema 
existente.

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Doses complementares 
chegam no Alto Tietê

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebe, hoje, 
94.352 doses de imunizan-
tes para a continuidade da 
vacinação contra a Covid-19. 
Do total, 48.412 vacinas 
são para a continuidade da 
imunização de primeira dose 
nas pessoas de 40 a 42 anos 
e 45.940 são segunda dose 
para gestantes e idosos de 
67 anos.

O lote conta com imunizan-
tes CoronaVac, AstraZeneca 
e Pfizer e totaliza 1.557.054 
vacinas entregues à região.

Em Mogi das Cruzes, a 
Prefeitura abriu ontem um 
novo agendamento online da 
vacinação contra a Covid-19 
para pessoas com 40 anos 
ou mais sem comorbidades. 
Também serão liberadas novas 
vagas para outros grupos já 
contemplados como porta-
dores de comorbidades, defi-
ciências permanentes graves, 
profissionais da educação e 
do transporte com QR Code 

Covid-19

validado pelo Estado e com 
indicação do município para 
vacinação.  

No total, serão ofertadas 
4 mil vagas e o agendamen-
to deve ser feito no www.
cliquevacina.com.br. Para 
facilitar os trâmites, o inte-
ressado pode antecipar o seu 
cadastro preenchendo o novo 
campo “Crie seu usuário” no 
site oficial. Outro cadastro 
importante deve ser feito 
no https://vacinaja.sp.gov.
br, sistema estadual que 
contabiliza e registra todas 
as doses contra a Covid-19 
aplicadas nos municípios 
paulistas.

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, 
comprovantes de endereço e 
de agendamento do Clique 
Vacina. A programação segue 
o cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgado 

pelo governo do Estado e 
as vagas estão sendo dispo-
nibilizadas de acordo com 
os quantitativos de doses 
enviadas ao município.

Mortes

As cidades do Alto Tietê 
registraram ontem 14 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
essa atualização, a região 
chegou ontem à marca de 
4.598 óbitos em decorrência 
da doença.

De acordo com a entidade, 
os falecimentos ocorreram 
em Ferraz de Vasconcelos, 
que informou quatro mor-
tes; Itaquaquecetuba que 
revelou dois óbitos; Mogi 
das Cruzes, que confirmou 
seis vítimas fatais; e Suzano, 
com dois óbitos.

Os casos confirmados da 
doença somam 110.791, 
sendo que 89.807 pessoas 
estão recuperadas.



cidadesSexta-feira, 2 de julho de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS

Prefeitura e Sepaco renovam 
parceria na área da Saúde

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e o Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo 
(Sepaco) renovaram ontem 
um convênio que garantirá 
a realização mensal de cerca 
de 1 mil exames de saúde à 
população, além de cirurgias 
e procedimentos clínicos. 
A parceria tem validade de 
dois anos e prevê que a Se-
paco ficará responsável pela 
realização de todas as ações, 
incluindo os profissionais e 
a estrutura física onde elas 
serão realizadas -- em Mogi 
das Cruzes ou em São Paulo.

A assinatura do convênio 
ocorreu no gabinete e contou 
com as presenças do prefeito 
Caio Cunha (Pode) e dos secre-
tários municipais de governo, 
Francisco Cochi Camargo; 
de Saúde, Andreia Godoi; e 
de Finanças, Ricardo Abílio. 
Pela Sepaco, participaram da 
reunião o superintendente-

-geral, Rafael Antonio Parri; a 
superintendente-geral adjunta, 
Luci Meire Pivelli Usberco; o 

Mais dois anos

superintendente econômico 
financeiro, Mauro Valezin; 
o gerente de unidades de 
apoio, Fabio Veronezi; e o 
encarregado de atendimento, 
André Aparecido Pinheiro 
da Silva.

O prefeito Caio Cunha 
destacou a importância da 
parceria: “A saúde pública é 
uma prioridade e trabalhamos 
muito para proporcionar um 
atendimento cada vez mais 
humanizado e de qualida-
de à população mogiana”, 

frisou. Na prática, a Secretaria 
Municipal de Saúde faz a 
solicitação dos procedimen-
tos, cirurgias ou exames e a 
Sepaco se responsabiliza pela 
execução dos procedimentos: 

“Eu conheço o atendimento 
da Sepaco e posso assegurar 
que a qualidade oferecida 
aos cidadãos é exatamente a 
mesma do convênio particu-
lar”, atestou Andreia Godoi.

Estão previstos exames 
nas áreas de colonoscopia, 
ultrassonografia, mapa, eco-
cardiograma, ecocardiograma 
infantil e fetal, cirurgias 
cardíacas adultas, colecis-
tectomias, consultas para 
colecistectomias, herniorrafias 
umbilicais e consultas para 
herniorrafias. O convênio 
também proporcionará aos 
mogianos procedimentos 
como postectomias, orqui-
dopexias bilaterais, pos-
tectomias + frenuloplastias, 
hidroceles, exereses de lipoma 
de vulva, exereses de cisto 
vulvar, laqueaduras tubárias 
e histeroscopias.

Mogi é uma das 13 cidades 
em programa de inovação

A rede municipal de en-
sino de Mogi das Cruzes se 
prepara para passar por um 
processo de transformação 
digital. Por meio de um 
acordo de cooperação técnica, 
a cidade é uma das 13 em 
todo ao país a participar 
do programa “Gestão de 
Inovação e Tecnologia na 
Rede de Ensino”, promovido 
pelo Centro de Inovação 
para a Educação Brasileira 
(Cieb) com o apoio da Rede 
Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP) e do Instituto 
General Motors (IGM). 

Este processo tem como 
proposta conduzir as unida-
des escolares ao patamar de 
Escolas Conectadas, apri-
morando a prática peda-
gógica na oferta do ensino, 
que no momento tem sido 
oferecido de forma mista 
(presencial e remota). “É 
um programa referência no 
Brasil que levará as escolas 
da rede municipal a outro 
patamar, preparando nossos 
meninos e meninas para o 

Brasil

futuro com uma educação 
de alto desempenho”, disse 
o secretário André Stábile. 

A assessoria do programa 
tem duração de dois anos, 
em que será feito um pro-
cesso contínuo de formação 
e planejamento, envolvendo 
o compartilhamento de 
metodologias, conceitos, 
conteúdos e ferramentas 
gratuitas e autoinstrucionais 
desenvolvidas pelo Cieb. As 
escolas conectadas possuem 
visão estratégica e planeja-
da para a incorporação da 
tecnologia em seu currículo 
e nas práticas pedagógicas; 
equipe com competências 
digitais desenvolvidas; re-
cursos educacionais digitais 
selecionados e equipamentos 
e conectividade adequados. 

O planejamento já está em 
andamento com a reunião 
das equipes da Secretaria 
de Educação e do Centro. 

“A tecnologia bem utilizada 
tem muito a contribuir para 
este momento que estamos 
vivenciando atualmente 

e a primeira etapa para 
avançarmos ainda mais é a 
realização de um diagnósti-
co, através do questionário 
GuiaEdutec”, disse o chefe 
da Divisão de Tecnologia da 
Informação, Weber Marques, 
que faz parte do Grupo de 
Trabalho.

O próximo passo será a 
aplicação do questionário 
GuiaEdutec na rede municipal 
de ensino após o recesso 
escolar. O questionário 
permite medir e acompa-
nhar a evolução no nível 
de adoção de tecnologia 
nas escolas. 

O Centro de Inovação 
para a Educação Brasileira 
(Cieb)  é uma associação 
sem fins lucrativos, criada 
em 2016, com o intuito 
de promover a cultura de 
inovação na educação pú-
blica brasileira. Em apoio 
à formulação de políticas 
públicas, desenvolve conceitos 
e ferramentas, articulando 
os atores do ecossistema 
do ensino básico.

Construção do orçamento 
participativo mobiliza equipes

Equipes das escolas municipais e creches subvencionadas se mobilizam para apontar necessidades e sonhos

EDUCAÇÃO

As equipes das escolas 
municipais e creches sub-
vencionadas estão se mobili-
zando pela primeira vez para 
apontar suas necessidades 
e sonhos e participar da 
construção participativa do 
orçamento da Educação para 
os próximos anos. Um grupo 
de profissionais da EM Des. 
Armindo Freire Mármora, no 
Jardim das Bandeiras, esteve 
reunido ontem para o levan-
tamento destas prioridades, 
que serão encaminhadas para 
a Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes hoje.

A escola municipal atende 
700 alunos do Infantil III ao 5º 
ano do ensino fundamental, 
sendo 600 em período integral. 

“Em nossa unidade todas as 
frentes trabalham juntas. É 
uma experiência nova para nós. 
Este processo de construção 
tem sido muito significativo e 
desafiador, estamos ouvindo 
todos os membros da equipe 
e colegiados para que seja de 
fato uma construção coleti-
va”, disse a diretora Claudia 

Márcia Gomes Santos.
A professora Marilene Al-

ves Profeta Leite destacou a 
importância deste processo 
de construção coletiva. “É 
de fundamental importân-
cia, é uma forma de sermos 
ouvidos. Nós somos o chão 
de escola e conhecemos as 
necessidades”, disse. Na 
reunião estavam presentes 
representantes dos profes-
sores, auxiliares de apoio 
administrativo, agente escolar, 
auxiliar de desenvolvimento 
da educação e Demax.

O encontro contou com 
a presença do secretário 
adjunto de Educação, Caio 
Callegari. “A construção de um 
orçamento participativo, um 
orçamento coletivo, faz com 
que a escola tenha sua voz. 
Este é o momento de escuta 
das escolas. As prioridades 
serão encaminhadas para a 
Secretaria, que irá sistematizar 
e elaborar uma legislação 
municipal que dialogue com 
as necessidades das escolas”, 
explicou. O documento será 

encaminhado para o Conse-
lho Municipal de Educação 
e retornará para as escolas.

O processo do orçamento 
participativo teve início no 
dia 25 de junho com uma 
formação para gestores. Esta 

construção coletiva será a 
base de quatro novas leis 
que irão nascer do chão de 
escola: o Plurianual  Plano 
Plurianual (PPA), que terá 
vigência de 2022 a 2025, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO),  LOA (Lei Orçamentária 
Anual) e o Plano Municipal 
de Educação (PME).

Liderança educacional e a 
participação na construção 
do orçamento do munícipio 
para a Educação estão na 
pauta da rede municipal de 
ensino de Mogi das Cruzes 
com as formações realizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. Este trabalho for-
mativo traz novas perspectivas 
para os profissionais e também 
promove um novo momento 
colaborativo e participativo 
na construção das políticas 
públicas para a área.

As formações contemplaram 
mais de 200 profissionais, 
entre as equipes gestoras 
de escolas e creches, além 
da supervisão de ensino e 
equipe técnica da Secre-
taria de Educação. “É um 
momento de diálogo com 
nossos profissionais para a 
construção do pacto muni-
cipal pela educação em Mogi 
das Cruzes. A educação é o 
centro do desenvolvimento 

da cidade e todos vamos nos 
mobilizar para oferecer uma 
educação de alto desempenho 
para os pequenos mogianos”, 
destacou o secretário de 
Educação, André Stábile.

O curso Liderança Edu-
cacional: Construindo um 
caminho da era da informa-
ção para a era da Sabedoria, 
realizado em parceria com a 
Escola de Governo e Gestão 
e ministrado pelo professor 
José Henrique Porto, teve 
início em maio e está sendo 
concluído na próxima semana. 

“Foi muito relevante enten-
der melhor o meu perfil e 
também perceber o quanto 
minhas potencialidades e 
fragilidades podem interferir e 
contribuir no trabalho geral na 
escola. Além disso, conhecer 
as diferentes personalidades, 
ainda que brevemente, per-
mite direcionar melhor as 
estratégias para o trabalho”, 
avaliou a diretora da Emesp 
Profa Jovita Franco Arouche, 
Juliana Nascimento de Souza 
Mattos .

Grupo se reuniu para fazer levantamento de prioridades

Divulgação/PMMC

Convênio garantirá 
a realização de 
exames, além 
de cirurgias e 
procedimentos
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Alto Tietê tem 90 núcleos 
em fase de regularização

A região possui cerca de 
90 núcleos habitacionais em 
processo de regularização 
pelo programa Cidade Le-
gal, vinculado à Secretaria 
de Habitação do Estado. Os 
dados foram divulgados pela 
Câmara Técnica de Habitação 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), em reunião 
realizada em Santa Isabel.

O encontro contou com 
a presença do coordenador 
do programa estadual, Eric 
Rodrigues Vieira; da asses-
sora técnica Bianca Lopes 
Wellisch e do oficial de re-
gistro de imóveis de Santa 
Isabel, Tarcisio Wensing, que 
abordaram diferentes tipos 
da regularização fundiária.

De acordo com o levantamento 
do programa Cidade Legal, os 
municípios de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Salesópolis 
e Suzano contam com núcleos 
habitacionais em processo de 
regularização. Já os municípios 

Habitação

de Poá e Santa Isabel estão em 
fase de definição de núcleos 
a serem trabalhados.

“Já temos uma ampla atuação 
na região, estamos reestru-
turando o órgão de modo 
a viabilizar a liberação de 
recursos para outros núcleos, 
ampliando o nosso trabalho 
de apoio e cooperação técnica 
aos municípios”, disse Vieira.

O coordenador da Câmara 
Técnica de Habitação, Miguel 
Reis, falou da importância em 
se debater o tema e buscar 

alternativas para a regulariza-
ção fundiária nos municípios. 

“Foi um encontro importante 
para trocarmos experiências 
e traçarmos alternativas para 
a regularização fundiária nos 
municípios, buscando maior 
aproximação com os órgãos 
que podem auxiliar neste 
processo”, disse.

O prefeito isabelense, Carlos 
Chinchilla, e o secretário-
-executivo do Condemat, 
Adriano Leite, também acom-
panharam a reunião.

Reunião da Câmara de Habitação foi em Santa Isabel

Divulgação/Condemat

Mogi Conecta divulga 367 
vagas durante a semana

Mais de 360 vagas de em-
prego estão sendo ofertadas 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes. O anúncio 
das vagas ocorreu na tarde 
de quarta-feira. Segundo 
informações da Pasta, o 
programa Mogi Conecta 
Emprego disponibilizou um 
total de 367 de oportuni-
dades de diversos níveis de 
escolaridade e experiência. 
Os interessados em verifi-
car se ainda há vagas em 
aberto precisam acessar 
o site oficial do programa 
por  meio do link www.
mogidascruzes.sp.gov.br/
mogiconectaemprego. Para 
quem ainda não tem expe-
riência, há vagas de auxiliar 
de cozinha, chapeiro e 
operador de telemarketing. 
Para quem está estudando, 
as oportunidades são para 
de estágio em arquitetura 
e contabilidade. Já para os 
formados, há procura por 
fonoaudiólogos.

“Quem tem experiência 

Emprego

em liderança, as ofertas 
são em diversas áreas, 
como líder de limpeza, 
de centro automotivo, de 
costura, equipe de campo, 
jardinagem, manutenção 
predial, além de gerente 
operacional e supervisor de 
vendas externo”, explicou 
ontem a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico.

A secretaria afirmou, ain-
da, que há um aumento de 
demanda na área comercial 
para diversos segmentos, 
sendo os principais cargos 
de consultores de vendas, 
representantes comerciais, 
vendedores projetistas e 
vendedores externos. O 
principal benefício nesta 
área é a possibilidade de 
aumentar a renda com o 
recebimento por comissão. 

“As maiores dificuldades 
são para cargos que exi-
gem conhecimento técnico, 
como soldadores, técnicos 
em saúde bucal, assistente 
de legalização, operadores 

de retroescavadeira, dentre 
outros da construção civil 
e indústria”, acrescentou 
a Prefeitura de Mogi. Os 
interessados podem ca-
dastrar seu currículo e se 
candidatar diretamente à 
vaga de seu interesse.

Já em Suzano, as funções 
em que há mais dificuldade 
para contração, no geral, 
são caldeireiro e operador 
de máquina a diesel. Mui-
tas vezes leva-se mais de 
um mês para o preenchi-
mento da vaga. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Geração de Emprego, 
isso se deve à falta de mão 
de obra qualificada e que 
atenda às necessidades 
das empresas interessadas.

O projeto Suzano Mais 
Emprego disponibilizou 
anteontem 57 oportunidades 
de trabalho. As funções 
com os maiores números 
de vagas eram de soldador e 
costureira – galoneira, cada 
uma com oito disponíveis.

Mogi intensifica ações a fim de 
evitar mortes por causa do frio

Uma das iniciativas utilizadas é a de distribuir cobertores para aqueles que não aceitam seguir para um abrigo

BAIXAS TEMPERATURAS

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que vem 
trabalhando para garantir 
que nenhuma pessoa em 
situação de rua possa correr 
risco de morte em decorrência 
da queda das temperaturas.

Desde o dia 21 de junho, 12 
mortes de pessoas em situação 
de rua foram registradas na 
capital por hipotermia. Para 
evitar casos semelhantes, Mogi 
está se mobilizando para 
proteger os mais necessitados.

A Secretaria de Assistência 
Social informou que não há 
registro de óbito em decor-
rência do frio, e que desde o 
dia 17 de maio vem fazendo, 
entre outras ações, a distri-
buição de cobertores para 
pessoas que não aceitam o 
acolhimento institucional. A 
Pasta informou que a cidade 
dispõe de cinco unidades 
com 206 vagas, sendo que 
161 estão ocupadas.

Segundo a Prefeitura de 
Suzano, nenhum óbito causado 

Medida visa evitar mortes causada pelo frio

pelo frio foi comunicado, 
e as equipes do Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas) 
tem intensificado o trabalho. 

“A abordagem tem ocorrido 
semanalmente em pontos 
estratégicos e também durante 
os dias em que a previsão do 
tempo aponta para a queda 
de temperaturas”, informou 
em nota.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos também confirmou 
que não ocorreram mortes 
por hipotermia de pessoas 
em situação de rua, e que a 

cidade dispõe do Serviço de 
Acolhimento Institucional 
para Indivíduos e Famílias 
(Saiaf), que recebe encami-
nhamentos da rede pública 
ou por procura espontânea, 
tendo oito vagas disponíveis 
de um total de 30 oferecidas. 

“Neste serviços é ofertada 
a acolhida, escuta, estudo 
social, cuidados pessoais, 
orientações e encaminhamen-
tos para a rede de serviços 
locais, bem como inserção 
em projetos e programas de 
capacitação e preparação ao 
mercado de trabalho”, explicou 

a administração municipal.
Itaquaquecetuba, por meio 

da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, informou que 
não registrou casos fatais da 
onda de frio, e que das 30 
vagas no albergue municipal, 
20 são ocupadas, em média. 
“Além do trabalho da Pasta, o 
Fundo Social de Solidarieda-
de está com a campanha de 
inverno ‘Por Falta de Abraço 
Doe Um Cobertor’, que tem 
como meta arrecadar 3 mil 
unidades novas por conta 
da pandemia”. As doações 
podem ser feitas na sede do 
Fundo Social, ou por doação 
em conta ou PIX.

A Prefeitura de Guararema 
informou que está fazendo 
entregas de cobertores. “A 
equipe do Creas tem feito 
rondas noturnas para identificar 
pessoas que possam estar nessa 
vulnerabilidade, para poder 
fazer o acompanhamento do 
caso, mas até o momento todos 
os casos foram encaminhados 
a seus respectivos familiares”, 
informou.

André Diniz 
Rovena Rosa/Agência Brasil

Serviços de assistência à população 
de rua e como é possível ajudar
Mogi das Cruzes

A unidade de referência para o atendimento de pessoas em 
situação de rua na cidade é o Centro POP, fica na Avenida 
José Benedito Braga, 496 - Mogilar e funciona de segun-
da à sexta das 08 às 17 horas. Lá, as pessoas podem tomar 
banho, trocar de roupa, receber atendimento psicossocial 
e há ainda a oferta do encaminhamento para acolhimento 
institucional. Mais informações sobre o serviço podem ser 
obtidas pelo telefone 4796-3862 ou 4790-1244.

Suzano

A Prefeitura de Suzano dispõe de serviço de acolhimen-
to emergencial no Complexo Poliesportivo Paulo Portela 
(Rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), que comporta até 
120 pessoas. Atualmente, 65 estão sendo atendidas no lo-
cal. Em caso de necessidade, pode haver encaminhamento 
para o Centro Social Bom Samaritano, entidade com quem 
há convênio firmado e que tem capacidade para 50 vagas.

Itaquaquecetuba

O Fundo Social de Itaquaquecetuba está recebendo doa-
ções na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195, Vila 
Virgínia. Quem preferir, pode ajudar com doação em 
conta: (Banco do Brasil, Agência 6882-9, C/C 134000-
X, CNPJ 186.121.90/0001-63), ou ainda pelo PIX (CNPJ 
186.121.90/0001-63).
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Por ter dados econômicos desatualizados, Venezuela não recebe vacinas da Covax

Desde dezembro de 2020, o Covax, iniciativa global para garantir acesso rápido e equitativo a vacinas contra a 

Covid-19 a todos os países, anunciou acordos que permitiram a destinação de ao menos 1,3 bilhão de doses de 

imunizantes financiadas por doadores a 92 países de economias de baixa e média renda. Olhando o mapa da 

distribuição dessas vacinas hoje, a Venezuela não está entre os beneficiados. O motivo? O governo de Nicolás 

Maduro não atualiza os dados econômicos desde 2014. (E.C.)

Epidemiologistas afirmam que é preciso vacinação completa para garantir proteção

inclui
mundo

Superpedido não pode ser 
banalizado, diz Pacheco

Segundo ele, cabe agora ao presidente da Câmara analisar o documento em respeito àqueles que protocolaram

IMPEACHMENT

 O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
afirmou que o “superpedido” 
de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), apresentado 
à Câmara dos Deputados 
anteontem, “não pode ser 
banalizado”. Segundo ele, 
cabe agora ao presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
trabalhar com responsabili-
dade e analisar o documento 

“à luz de muita técnica e de 
muita profundidade. Inclusi-
ve, em respeito àqueles que 
protocolaram outros pedidos 
de impeachment”, pontuou, 
em entrevista à CBN.

Pacheco avaliou que o 
governo Bolsonaro passa 
por um “momento de difi-
culdade”, mas que elas não 
advêm apenas das recentes 
acusações contra o presidente 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid de 
suposta fraude nos contratos 
de compra da vacina Covaxin. 

“É um problema maior da 
Nação, o enfrentamento à 
pandemia e a forma como 

Pacheco:’Governo Bolsonaro passa por um dificuldades, mas não advêm apenas das recentes acusações’

lidamos com ela”, declarou.
Conforme análise, o go-

verno, “como todos os paí-
ses do mundo”, acumulou 
erros e acertos no combate 
à Covid-19. Dentre os erros, 
Pacheco destacou o atraso 

no cronograma de vacinação 
nacional, a dificuldade de 
acesso às vacinas, as trocas 
sucessivas de ministros da 
Saúde e a falta de alinhamento 
entre o governo com Estados 
e municípios.

Para ele, diante das mais 
de meio milhão de mortes 
por Covid-19 no Brasil, é 
necessário identificar os 
responsáveis pelos erros 
cometidos na pandemia, 
mas também é preciso olhar 

adiante. “Até porque nós não 
podemos subestimar uma 
terceira onda da doença”.

Ao mesmo tempo em que 
reconhece ser um momento de 
dificuldade para o governo, o 
presidente do Senado também 

acena que é um momento 
de “pacificação e diálogo 
permanente”, uma vez que 
avalia que, antes de ser uma 
crise no governo, é uma crise 
nacional. Segundo Pacheco, 
como presidente do Senado, 
cabe a responsabilidade de 
encontrar soluções.

“Mantenho o diálogo perma-
nente com o governo federal, 
com o próprio presidente da 
República, com o presidente 
da Câmara, com o presidente 
do Supremo, para encon-
trarmos, nesse momento 
que nós estamos vivendo, 
de crise de desbastamento 
das relações, uma forma 
de encontrar métodos de 
consenso para poder avançar 
projetos”.

Jefferson Rudy

O prefeito de São Paulo 
disse na tarde de ontem 
que o calendário da capital 
paulista para o ano que vem 
já inclui eventos como o 
carnaval dos blocos de rua, 
réveillon, Lollapalooza e o 
desfile das escolas de samba 
no Anhembi. Durante ceri-
mônia de apresentação do 
Plano de Metas para 2024, 
Ricardo Nunes afirmou que 
a cidade começará a reabrir 
quando 70% da população 
já estiver vacinada contra a 
Covid-19.

“Pretendemos fazer um 
réveillon muito bacana, até 
porque todo mundo deve estar 
vacinado até o final do ano. 
Vamos começar a colocar nas 
pessoas o sentimento de que 
é importante você valorizar a 
vida”, disse. Segundo Nunes, 
a expectativa da Prefeitura é 

Prefeito promete réveillon, carnaval e Lollapalooza para 2022
São Paulo

e um “novo espaço que já 
tem o projeto finalizado”.

De acordo com dados 

deste mês, quando pretende 
reabrir a Avenida Paulista, 
o parque do Anhangabaú 

de que 70% da população 
já esteja imunizada com a 
primeira dose até o final 

da Secretaria Municipal da 
Saúde, 59,21% da população 
já recebeu a primeira dose 
de alguma vacina contra a 
Covid-19. Já o porcentual dos 
paulistanos com a imunização 
completa, seja pela segunda 
dose ou dose única, é de 
19,46%. Epidemiologistas 
são unânimes em afirmar 
que é preciso ter o esque-
ma vacinal completo para 
garantir a proteção contra 
o coronavírus.

O prefeito afirmou ter 

participado ontem de uma 
reunião sobre o carnaval 
de rua em 2022. Ele disse 
ainda que o calendário da 
capital para o próximo ano 
já inclui as comemorações 
ao centenário da Semana de 
Arte Moderna, ao bicentenário 
da Independência do Brasil, 
o festival Lollapalooza e o 
carnaval.

Segundo Nunes, todos os 
eventos fazem parte do plano 
da Prefeitura para a retomada 
econômica do município. 

“Na hora que voltar, teremos 
aquela necessidade natural 
de querer sair e se divertir. 
Mas chegando aos 70% das 
pessoas vacinadas, que deve 
ser agora no final de julho, 
vamos abrir o Anhangabaú, 
Paulista e uma outra área 
que já tem o projeto dese-
nhado.” (E.C.)

Pacheco destacou 
o atraso no 
cronograma e 
dificuldade de 
acesso às vacinas

Cidade começará 
a reabrir quando 
70% da população 
já estiver vacinada 
contra a Covid-19.
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Vôlei Mania fecha mais uma parceria
O Vôlei Mania, de Suzano, 

firmou mais uma parceria 
para atuar em seus projetos 
sociais e esportivos. A Necton 
Investimentos, que opera 
no mercado financeiro, é o 
mais novo reforço do projeto 
encabeçado pelo gestor João 
Marcondes, que conta com a 
chancela do Instituto Maurício 
de Sousa. O contrato foi fir-
mado na tarde de quarta-feira, 
no escritório da empresa de 
investimentos, que tem sede 
na capital paulista.

O novo patrocinador atua-
rá diretamente nas ações 
realizadas pelo Vôlei Ma-
nia, sobretudo com foco na 
educação financeira junto 
às crianças e adolescentes 
contemplados pelo projeto.

A corretora financeira também 
dará todo o suporte para a 
equipe Sub-21 masculina de 
voleibol da São Miguel Saúde. 
A logomarca da empresa, 
inclusive, já está estampada 
nos uniformes que serão usa-
dos pelos atletas e comissão 
técnica na temporada.

Durante a formalização 
do novo patrocinador, o 

Suzano

superintendente de Marketing 
da Necton Investimentos, 
Thomaz Terini, destacou a 
importância da parceria e 
como a empresa contribuirá 
com a formação dos mais de 
2 mil jovens assistidos pelo 
Vôlei Mania.

“Esse é o primeiro projeto 
social da Necton Investimen-
tos e estamos muito felizes 
e motivados da parceria 
com o Vôlei Mania. Nossa 
empresa está focada em atuar 
nas ações com viés sociais 
e será uma grande oportu-
nidade de transmitirmos 

conhecimentos para estes 
jovens. Colaboraremos, por 
meio de palestras com nossos 
especialistas, na educação 
financeira para os alunos 
do Ensino Fundamental e 
Médio. Temos o dever de 
contribuir nesta política 
educacional relacionada às 
finanças”, explicou.

Ainda de acordo com Te-
rini, por meio do esporte e 
ações sociais, a Necton fará 
a diferença na formação 
e aprendizado dos jovens 
que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

Novo uniforme foi apresentado durante a reunião

Marcelo Prado Jr.

Brasil e Chile brigam por vaga 
na semifinal da Copa América

Além de encarar a sempre perigosa equipe chilena, brasileiros terão de superar o péssimo gramado do Engenhão

JOGO COMEÇA ÀS 21 HORAS

Sete anos depois das oi-
tavas de final de Copa do 
Mundo de 2014, Brasil e 
Chile voltam a se enfrentar 
em um jogo eliminatório, 
agora pelas quartas de final 
da Copa América. A partida 
das 21 horas revive cenas 
marcantes, como o choro 
de Thiago Silva nos pênaltis. 
Embora seja favorito, o Brasil 
encara o seu grande teste no 
torneio já que o Chile mudou 
de patamar no cenário sul-

-americano depois daquela 
disputa. Por isso, a seleção 
treinou cobranças de pênal-
tis - elas serão necessárias se 
houver empate no tempo 
normal. Tudo isso com um 
desafio adicional: o gramado 
do estádio do Engenhão, no 
Rio de Janeiro.

A imagem de Thiago Silva 
afastado do grupo, sentado 
em cima de uma bola na beira 
do gramado, aos prantos, 
marcou o zagueiro em 2014. 
Suspenso no jogo seguinte, na 
semifinal contra a Alemanha, 

o defensor não teve culpa do 
massacre dos 7 a 1. Mesmo 
assim, ficou marcado. Ele só 
recuperou espaço na seleção 
meses depois. Hoje ele deve 
começar no banco de reservas 

- Marquinhos e Éder Militão 
serão os titulares.

“Fiquei marcado negativa-
mente por esse episódio. Foi 
uma tristeza por um grande 
período. Foi um aprendizado 
para os seguintes objetivos. 
Embora tenha sido o episódio 

da emoção, foi vitorioso para 
a seleção”, afirmou o zagueiro. 

“Hoje tenho uma experiência 
um pouco maior. A gente sabe 
por quem chorar. Se acontecer, 
vai ser naturalmente. Mais 
importante é que continuo 
na seleção”, completou.

Aquela derrota foi marcante 
para os chilenos. Ainda no 
vestiário do estádio do Mi-
neirão, em Belo Horizonte, 
atletas como Claudio Bravo, 
Arturo Vidal, Gary Medel, 
Charles Aránguiz e Alexis 
Sánchez - a base da equipe 

atual - fizeram um pacto. 
Prometeram ganhar a Copa 
América do ano seguinte 
em casa. Conseguiram. Foi 
o primeiro da história da 
seleção chilena, que venceria 
também o torneio em 2016.

O que aconteceu sete anos 

atrás ajuda a entender o con-
fronto do Engenhão. Tite 
resgatou essas conquistas 
recentes para mostrar respeito 
ao rival. “O Chile é bicampeão 
da Copa América nas duas 
anteriores às que o Brasil foi 
campeão, em 2019”, disse 
o treinador. “É uma seleção 
cascuda, que tem remanes-
centes dessas conquistas. É 
uma seleção que sabe muito 
bem administrar pressões, 
com jogadores acostumados 
a performar em adversidades. 
Que tem na imposição técnica 
o seu forte, principalmente 
no meio”, completou César 
Sampaio, auxiliar técnico 
da seleção.

A campanha atual, no entanto, 
não reflete essas glórias. Na 
Copa América, os chilenos 
venceram a Bolívia, empataram 
com Uruguai e Argentina e 
perderam para o Paraguai. 
Por isso, eles conquistaram 
a quarta e última vaga do 
Grupo A. Nas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022, estão em sétimo lugar, 
fora da zona de classificação.

Estadão Conteúdo

Thiago Silva lembra do último encontro com Chile: “fiquei marcado negativamente”

Lucas Figueiredo/CBF

A expectativa é que a 
corretora possa trazer para 
o núcleo do Vôlei Mania 
um dos grandes nomes da 
economia nacional.

Trata-se de André Perfeito, 
que é o economista-chefe 
da Necton Investimentos. 
A ideia é que ele ministre 
palestras para o público de 
15 a 16 anos.

Para João Marcondes, idea-
lizador e gestor do Vôlei 
Mania, a chegada de Nec-
ton Investimentos irá somar 
significativamente nas ações 
do projeto.

“É muito gratificante poder 
contar com o apoio de uma 
das maiores empresas do 
segmento financeiro, prin-
cipalmente num período 
pandêmico onde a econo-
mia ainda está estagnada. 
Agradeço muito a confiança 
que depositaram em nosso 
projeto e tenho certeza que a 
contribuição social da Nec-
ton levará aos nossos alunos 
um novo entendimento de 
educação financeira que 
certamente ajudará muitas 
famílias”, agradeceu.

O Mogi Baquete anun-
ciou  a contratação do pivô 
Thiago Mathias. O atleta, de 
31 anos e 2,08 de altura, é 
o oitavo nome confirmado 
para a reestruturação da 
temporada. Defendendo o 
time do Fortaleza Basquete 
Cearense no último ano pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB), 
o jogador teve médias de 9.1 
pontos e 15.8 de eficiência por 
jogo, além de ser o líder em 
rebotes de toda a temporada, 
com 9.7 rebotes.

“Estou muito feliz de estar 
em Mogi este ano. Já conheço 
a cidade e sempre gostei de 
vir jogar aqui. A torcida é 
muito apaixonada e estou 
ansioso para conhecer todos”, 
disse o pivô.

Além dele, o Mogi anunciou 
a renovação e contratação do 
técnico Danilo Padovani e as 
renovações com o armador 
Fúlvio Chiantia, o ala Wesley 
Mogi, os alas-pivôs Douglas 
Santos e Fabricio Russo, e do 
ala-armador Guilherme Lessa.

Pivô Thiago Mathias é 
anunciado como reforço

Mogi Basquete

Pivô defendeu o Fortaleza na temporada passada

Divulgação

BRASIL 
Ederson; 
Danilo, 
Éder Militão, 
Marquinhos 
e Renan Lodi; 
Casemiro, 
Fred, 
Richarlison e 
Lucas Paquetá; 
Neymar e
Gabriel. 
Técnico: 
Tite.

CHILE 
Bravo; 
Isla, 
Medel, 
Sierralta e 
Mena; 
Pulgar, 
Aranguiz e 
Vidal; 
Sánchez, 
Brereton e 
Vargas. 
Técnico: 
Martín Lasarte.

BRASIL  
CHILE 

ÁRBITRO - Patricio Loustau
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Estádio do Engenhão, RJ.
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Nome:Matheus Gomes Queiroga
Idade 23 anos
Esposa :Nilza Nunes da Silva
Filho: Thiago Nunes Queiroga (chegando)
Natural de Suzano -SP
Formação :Profissional da Educação Física

“Matheus Queiroga 
“Vide de Personal 

o
s
n
y

Matheus Queiroga

Matheus e sua  esposa Nilze Nunes da 
Silva grávida do filho que está a caminho.

OG - Qual foi sua maior 
inspiração para ter in-
gressado neste mercado 
onde a função de um 
personal é vital para a 
saúde ?
- Minha vó, eu desde 
pequeno a via com vários 
problemas de saúde, que 
prejudicava cade vez mais 
sua locomoção. Sempre 
pratiquei esportes então 
vivênciava e entendia 
todo o bem que me fazia 
e pensava que poderia 
ajudar ela dessa forma, 
infelizmente não con-
segui realizar, ela veio a 
falecer antes que eu me 
formasse.

OG - Você é extremamente 
detalhista e suas espe-
cializações no segmento 
te levaram a ser assim 
ou é nato? Relate.
-Eu entendi o quão 
importante posso ser 
para mudar a vida de 
alguém, de inúmeras 
maneiras, e tive profis-
sionais que mostraram 
esse caminho,que temos 
uma importância base 
na vida de cada pessoa, 
assim como um cirurgião; 
não posso me permitir 
errar, são necessidades, 
sonhos, saúde.

OG- Percebo o seu profis-
sionalismo e dedicação 
para com os alunos, estes 
fatores são determinantes 
para os resultados virem 
mais rápido ?
- Prezamos na Performance 
a empatia, acredito que 
seja uma das melhores 
formas de relação humana 
nos dias de hoje, basta 
olhar e ouvir, sempre 
vamos aprender e com 
certeza facilita a ajudar.

OG - Você faz avaliações 

físicas e quais são os 
maiores desafios que 
hoje você percebe a 
serem superados ? Vai 
de pessoa para pessoa 
, mas em geral , o que 
poderia dizer.
-A maioria das pessoas 
não conseguem respeitar 
o processo. Seja qual for 
o objetivo, sempre terá 
um tempo determina-
do e um caminho a ser 
seguido, para isso a disci-
plina e a constância são 
fundamentais, até mais 
que o resultado. Fazer o 
aluno entender isso é o 
mais difícil.

OG - Hoje quando uma 
pessoa começa a treinar 
, quais são os principais 
cuidados ?
-Saber quais são suas 
limitações, cuidar para 
melhorar e uma vez for-
talecido, esse aluno vai 
estar preparado para 
qualquer atividade.

OG- Quais os suplemen-
tos que você indica para 
melhores resultados ?
-Para todos que treinam, 
creatina é o melhor suple-
mento, um ótimo agente 
no ganho de força, potên-
cia e da massa muscular. 
Também sempre oriento 
comida de verdade e 
água, hoje se limitar de 
alguns alimentos estão 
na moda, mais na maioria 
das vezes não servem 
para todo mundo.

OG - A prática de exer-
cícios tem que ser bem 
elaborada e os intervalos 
entre um treino e outro 
também . O que você 
pontua aos nossos lei-
tores sobre isto .
- Sempre respeitar os 
limites do seu corpo, a 

teoria pode ser emba-
sada em uma coisa e 
seu corpo responder de 
maneira diferente, manter 
o feedback com o profis-
sional que acompanha 
seu treinamento resulta 
em muitas estratégias e 
consegue-se assim os 
resultados.

OG - A Performance 
Training é bem movi-
mentada e você traba-
lha com muito afinco . 
Como faz para equilibrar 
o Matheus Personal e o 
Matheus família ?
-Cara, confesso que um 
certo tempo essa balança 
ficou desequilibrada, estava 
100% focado no trabalho, 
foi muito bom, cresci 
muito profissionalmente, 
mais em contrapartida 
perdi algumas relações 
familiares que sempre 
foram base pra mim, veio 
a pandemia e consegui 
me reaproximar, hoje 
tenho como prioridade 
tudo que envolva minha 
família.

OG - Quais os maiores 
resultados que os exer-
cícios físicos trazem as 
pessoas ? Esclareça sobre 
algumas doenças que 
os praticantes deixam 
de vir a ter ou eliminam 
com a prática
- Acredito numa melhor 
qualidade de vida e isso 
não nos trás benefícios 
vitais, quando você trei-
na esta aumentando a 
validade do seu corpo a 
cada dia , a cada treino. 
Seu corpo fica mais ágil, 
seu cérebro pensa melhor, 
vc consegue fazer o que 
antes não era possível, o 
exercício físico te trás vida 
novamente. Com isso 
qualquer tipo de doença 

crônica torna-se muito 
rara de acontecer, como: 
pressão alta, diabetes, 
colesterol, problemas 
circulatórios e cardior-
respiratorios.

OG - Entre os homens e 
as mulheres que treinam, 
quais são as maiores 
facilidades e as maiores 
dificuldades dos gêneros.
- O Homem tem uma 
adaptação mais rápida 
e até alguns resultados 
mais extenuantes que as 
mulheres, muitos resul-
tados de cara já aparece, 
entretanto a mulher está 
muito mais preocupada 
em cuidar de sua saúde e 
corpo do que o homem, 
a adesão de mulheres 
é bem maior que a do 
Homem nas academias.

OG - Tem algum curso 
que você busca fazer ? 
No seu segmento tudo 
evolui muito e novas 
tecnologias sempre 
aparecem , assim como 
novos aparelhos . Diga 
um pouco sobre isto .
- Me falta um conheci-
mento mais profissional na 
questão de alimentação, 
é um pilar fundamental 
na prática de atividades 
físicas e quero ter um co-
nhecimento mais amplo 
a respeito.

OG - Se não trabalhasse 
no que hoje trabalha 
o que você acha que 
gostaria de fazer? Qual 
seria uma outra opção 
ou não se vê em outra ?
- Alguma área de relações 
humanas também, que 
me desse a oportunidade 
de ajudar pessoas, ne-
nhuma em específico, 
mais acredito que essa 
seja minha missão.

Jogo Rápido

Um Livro - Nunca deixe de 

tentar. Michel Jordan

Um Ídolo - Cristiano Ronaldo.

Um Filme - Coach Carter , 

treino para a vida.

Um Local - Minha casa.

Um Sonho - Poder ser um 

ótimo pai.

Uma Viagem - Disney.

Um prato - Frango caipira da 

minha mãe.

Uma Bebida - Heineken.

Um Perfume - 212 Vip.

Uma Música - Best of you.

Uma Frase - Oportunidade se 

constrói, não se espera.

Uma Mensagem - Queira ser 

importante na vida de uma 

pessoa, das mais diversas formas 

possível, pessoas precisam de 

pessoas.

Defina o Matheus Queiroga 
por ele mesmo !

Matheus Queiroga, simpático, 

alegre, com o sorriso no rosto, 

procuro poder fazer diferença 

no dia a dia de cada pessoa 

que me relaciono, agora pai, 

tenho o sonho de poder ser um 

grande exemplo pro meu filho 

e construir uma linda família.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Não haverá exibição – Copa América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina machuca o braço e pede para deixar o acampamento. Dalva cuida 

de Sol. Bete conta para Rute que Jeff está trabalhando em uma obra. Pedro 

tenta se aconselhar com Nando. Jeff fala para Rute que pretende abandonar 

os estudos. Gael observa René e Dandara. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Jonas avisa que Lourenço tem de cumprir o contrato que os dois fi zeram. 

Ana dá sua primeira aula de tênis para Lúcio. Eva afi rma a Vitória que Ana 

irá superá-la como treinadora. Suzana revela a Cícero e Alice que Renato 

fará um catálogo para ela. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna enfrenta Hugo, impedindo que ele machuque Helena. Kyra conta a Bia 

que Rafael já sabe que ela está viva. Rafael conversa com Alexia/Josimara 

e concorda com a permanência da secretária na Labrador. 

GLOBO, 21H00

Império
Xana tem uma crise de ciúmes por causa de Naná. Jairo espera por Cora em 

seu quarto. Orville tenta encontrar Salvador. Leonardo mente para Amanda. 

Marta, Maria Clara, José Pedro e João Lucas tentam descobrir por que José 

Alfredo foi com Maria Ísis para o Monte Roraima. 

RECORD, 21H

Gênesis
Rebeca e Isaque se explicam para o rei. Yarin dá à luz Bila. Lia se abre com 

Zilpa sobre Betuel. Seis meses depois, Rebeca e Isaque comemoram a 

abundante plantação. Envenenado por Lúcifer, o rei Abimeleque toma uma 

atitude inesperada contra Isaque. 
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Comporta-
mento es-
perado do 
parlamentar

(?) Arthur,
detentor

da Excali-
bur (Lit.)

(?) de hon-
ra: integra
o cortejo
nupcial

Interjei-
ção de
espanto

(?) da
natureza:
ruído para
meditação

O verbo de
conjuga-
ção muito
 irregular

Ação não 
recomenda-
da em caso
de assalto

(?) da infla-
ção: enca-
rece o cus-
to de vida

A cor que
brilha sob

a luz
negra

(?) lento,
sintoma

do hipoti-
reoidismo

Interjeição
típica da

linguagem
caipira

Pilota o
disco

voador
(Cin.)

Madeira
usada em
braços de
guitarras

Que está
ávida por
satisfazer
um desejo

Grupo de
ilhas com
rica fauna
marinha

(?)-preto,
ave 

Mentira,
em inglês

Remo, 
em inglês

Até agora

Úlceras
bucais

Interjeição
de alegria

Estima o
custo

Discurso
de louvor

Unidade,
em inglês

Existo

H
Lady (?): 
a Princesa
de Gales

Sufixo de
"nitrila"
Poder

mágico de 
persona-
gens de
histórias 

de fantasia

Desequilíbrio causado pela meno-
pausa, que causa secura vaginal

e ondas de calor Sua origem
é estudada pela Cosmologia

Ente
Lider do
Império
Alemão

Referência
vaga

Que não
pode falar

Estado de 
decadência

Ordem cli-
chê de as-
saltantesMenor

estado da Índia

Ambiente
de contos
de fadas

Localização dos pam-
pas e da
Mata das 
Araucárias

DMA
REGIÃOSUL

DECOROUNIT
ILASERVE
NICAISER

CONDÃOORÇA

EIAALUSÃO

ANOMALOOH
CAFTASO
AROOOAR
NEONANUM

METABOLISMO
AGAINEN
DISEDENTA

BORDOATOL

3/goa — lie — oar. 4/unit. 5/áfono. 6/caiser — condão.

A vida é muito 
curta, demasiado 
preciosa, única e a 
maior das dádivas 
para ser levada com 
medo. A precaução 
é necessária, é claro, 
mas muito mais é 
necessária a ousadia. 
Sem ousar não se 
arrisca, sem arriscar 
não se inova, não se 
conquista, não se 
deixa marca.

Tome as rédeas 
da sua vida, ouse 
arriscar para poder 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: JOSÉ PAULO

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário 
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

Se existir 1% de chance, lute até o 
fim.”

 cultura@jornaldat.com.br

triunfar! Se não der 
certo pelo menos você 
tentou, você foi, e no 
final não ficará se 
lamentando, sentindo 
arrependimento do 
que não fez.
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