
QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2021 EDIÇÃO 4601  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Casos de dengue aumentam  
73,2% no semestre passado

Levantamento feito com seis cidades indicam que neste semestre foram 305 casos, ante 176 no mesmo período de 2020

SUZANO

  Estevam consegue emenda de R$ 200 mil ao Cravi. Cidades, página 3

O número de pessoas infectadas 
pelo vírus da dengue cresceu, pelo 
menos, 73,2% do primeiro semes-
tre de 2020 ao primeiro semestre 
deste ano, em seis cidades do Alto 
Tietê. Os dados foram divulgados 
pelas secretarias municipais de 
Saúde, que apontam a evolução de 
176 para 305 casos de uma tem-
porada a outra, embora nenhuma 
morte em decorrência da doença 
tenha ocorrido neste ano. Em Su-
zano, os registros passaram de 32 
para 66 de uma temporada para a 
outra, enquanto em Itaquaquecetu-
ba o número passou de 32 para 96.  
Cidades, página 5

A Secretaria de Saúde recebeu 
1.244 novas doses de vacinas contra 
o coronavírus. São 500 unidades 
da Janssen, 354 da Pfizer e 390 da 
AstraZeneca. Cidades, página 4

Vacinação

GUARAREMA 
RECEBE NOVO 
LOTE DE  
IMUNIZANTES

Todos os públicos

Poá estende 
campanha 
contra gripe
Cidades, página 4

BRASILEIRÃO

Verdão busca 
a 4ª vitória 
seguida. p12

A dose complementar para todos 
aqueles que ainda precisam tomar 
a segunda aplicação, conforme 
prazo, estará disponível amanhã.  
Cidades, página 3

Coronavírus

SUZANO VAI 
REFORÇAR 
APLICAÇÃO 
DA 2ª DOSE

Embora o número para este ano seja maior do que o ano passado, nenhuma das prefeituras informou mortes por causa da dengue

OSVALDO BIRKE/AIPMI
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O Suzano Shopping oferece opções de entretenimento para a garotada e um mix 
de lazer para toda a família. Labirinto e casa na árvore, feira de livros, boliche, 
cinema, corrida de kart, parque de diversões, entre outros, estão à disposição 
do público neste período. Assim como em todos os espaços do shopping, as 
atrações estão seguindo as medidas e protocolos de segurança e de saúde contra 
o coronavírus.
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FÉRIAS NO SHOPPING

 � Jornada da Educação

A Secretaria Municipal de Educação 
realiza, até 16 de julho, a 8ª Jornada da 
Educação, com foco na formação con-
tinuada de professores e gestores da 
rede municipal de ensino. Por meio de 
palestras online, profissionaisacompa-
nharão a programação com a temáti-
ca Metodologias Ativas da Aprendiza-
gem, essenciais no contexto do ensino 
na modalidade híbrida, necessário du-
rante a pandemia da Covid-19.

 �Lição em dia

Neste mês de julho, as novas alunas 
do nono curso de Promotoras Legais 
Populares, promovido pelo Serviço de 
Ação Social e Projetos Especiais (Sas-
pe), deverão colocar em dia o conteúdo 
das 17 aulas do primeiro semestre. As 
mulheres, de diferentes cidades de Mi-
nas Gerais, integram a turma de 2021. 
Todos os vídeos, gravados de maneira 
exclusiva para o curso, estão disponí-
veis no canal do Youtube “TV Prefeitu-
ra de Suzano” (bit.ly/TVPrefeiturade-
Suzano). A medida foi pensada para 
as novas inscritas estarem com toda 
a matéria atualizada para o segundo 
semestre.

 �Palestra em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba pro-
moveu, ontem, uma palestra com a Co-
nam, Consultoria em Administração 
Municipal, para apoio ao planejamen-
to dos secretários municipais, visan-
do a apresentação do Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Orçamento Anual (LOA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e processo de planejamento.

 �Santa Maria I

Com o objetivo de expandir os investi-
mentos em tecnologia para a realização 
de procedimentos cirúrgicos, o Hospi-
tal Santa Maria de Suzano vem aper-
feiçoando cada vez a especialidade de 
Angiologia, que trata de veias, artérias 
e sistema linfático, devolvendo quali-
dade de vida e evitando problemas sé-
rios como rompimentos de coágulos.

 �Santa Maria II

Uma cirurgia de alta complexidade, que 
durou duas horas, foi realizada em uma 
paciente que apresentava coágulo na 
região abdominal, quadro que evoluiria 
para uma ultratrombose, o que pode-
ria levar até mesmo à morte.

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

EDITORIAL
Aos poucos, voltando aos trilhos

C
om o fim surpreendente da ges-
tão do ex-prefeito Marcus Melo 
(PSBD), sem a dada como quase 
certa reeleição para este ano, al-

guns projetos estão adormecidos na Prefei-
tura de Mogi. Além da troca de quase todo 
o comando das pastas municipais, novos ru-
mos e planejamento, o prefeito Caio Cunha 
(Podemos) também precisa lidar com a Co-
vid-19 e a queda de arrecadação causada 
pela pandemia.

Na semana passada, porém, o maior proje-
to urbano da cidade virou assunto, pela pri-
meira vez, de forma espontânea por parte do 
atual prefeito e sem a cobrança da imprensa. 
O programa Mais Mogi Ecotietê, oficializado 
por Marcus Melo na gestão passada, passa a 
se chamar apenas Mais Mogi. Em reunião na 
Câmara de Mogi, o secretário municipal de 
Planejamento, Cláudio Rodrigues, informou 
aos membros da Casa as novas ações do pro-
jeto. Dentre as novidades estão a promessa 
de início das obras de construção de dois 
parques e a expansão da capacidade da Es-
tação de Tratamento de Esgoto Leste (ETE) 
para o segundo semestre.

O programa completo prevê investimen-
tos de mais de US$ 70 milhões (aproximada-
mente R$ 350 milhões) em obras de sanea-
mento, infraestrutura e mobilidade urbana 
para o distrito de César de Souza e outros 
pontos da região leste da cidade. Os inves-
timentos são de uma parceria do município 
com o Banco de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF). A principal novidade é o 
lançamento, a partir da próxima quinzena, 
do edital para a criação dos projetos nos se-
tores de mobilidade urbana e saneamento 
básico, no valor de R$ 4 milhões. 

A obra completa deverá demorar anos para 
ser concluída, mas promete mudar a cara 
de Cezar de Souza, vista por décadas como 
um ponto em potencial para o desenvolvi-
mento. O resultado poderá beneficiar, sim, 
alguns políticos que, de forma premeditada, 
pretendem lucrar com a expansão da região 
leste da cidade. Assim é a política no mun-
do todo, porém, o mais importante é que os 
moradores da cidade sejam privilegiados.

Aos poucos, principalmente com o fim 
da pandemia, Mogi e região poderão vol-
tar aos trilhos.

O politicamente correto é 
uma volta ao passado, quando 
se acreditava que o homem era 
essencialmente bom. Mas o 
homem é fundamentalmente 
mau. Quando ficar ofendido 
dá poder às pessoas; elas, na 
certa, vão se sentir ofendidas 
mais facilmente. Inclua-se aí 
o máximo figurante da Re-
pública.

Sempre se acreditou que 
para alcançar aceitação so-
cial, tem-se de agir igual aos 
outros. Todos, então, se tor-
nam parecidos e desejam as 
mesmas coisas. As singulari-
dades de cada um desapare-
cem, chegando a um ponto 
em que não dá mais para sa-
ber o que realmente se deseja.

Por outro lado, o indiví-
duo sempre teve de lutar para 
não ser dominado pela tribo. 
Ao tentar se liberar, muitas 

Viver como se deve

ARTIGO
Raul Rodrigues

vezes se sente só e, às vezes, 
amedrontado. Mas nenhum 
preço é alto demais a pagar 
pelo privilégio de ser dono 
de si mesmo.

Com isso, numa cultura 
em que sofrimento é virtude, 
não é de se estranhar a falta 
de ousadia em se viver de for-
ma prazerosa. A felicidade e a 
alegria são vistas como aliena-
ção, ao contrário da angústia 
existencial, que é respeitada.

Assim, falar a verdade cobra 
um preço e jamais será segu-
ro. Não falar é o risco de se 
tornar um servo, um ressen-
tido, um escravo sem poder e 
auto-estima. Um preço mui-
to alto! Por isso, sou contra o 
politicamente correto e acho 
que é preciso transgredir nas 
coisas que valem a pena. São 
nossas escolhas que mostram 
o que realmente somos, muito 

mais do que nossas habilida-
des. Com isso, hoje em dia o 
saci seria um afrodescenden-
te portador de necessidades 
especiais? Putz!

As pessoas que considera-
mos “perfeitas” são em geral 
as que também se considera 
chatas. Os indivíduos com 
que nos deliciamos com mais 
frequência são aqueles com 
alguma tendência incontrolá-
vel, um hábito não tão mara-
vilhoso, ou uma idiossincrasia 
peculiar. Assim, envelhecer é 
um processo extraordinário 
em que se nos tornamos a 
pessoa que sempre devería-
mos ter sido. Sem que, com 
isso, eu sempre não soubesse 
atrelar meus demônios à mi-
nha carroça. Eles continuam 
me atormentando, mas eu 
os obrigo a me ser úteis. Só 
existe um sucesso: ser capaz 
de viver à própria maneira!

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Cravi recebe emenda do 
deputado Estevam Galvão

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), esteve na 
manhã de ontem, no Centro 
de Referência e Apoio à Víti-
ma (Cravi), com o deputado 
estadual Estevam Galvão 
(DEM). Na oportunidade, o 
parlamentar anunciou uma 
emenda de R$ 200 mil para 
ampliação do serviço.

Localizado no subsolo da 
Prefeitura, o Cravi completou 
um ano em janeiro e presta 
atendimento gratuito a pessoas 
e familiares que foram alvos 
de crimes violentos. A unidade 
é fruto de uma parceria entre 
a administração municipal e 
o governo do Estado, sob o 
gerenciamento da Associa-
ção de Assistência à Mulher, 
ao Adolescente e à Criança 
Esperança (AAMAE). 

Acompanhando a visita, a 
presidente da entidade, Silvia 
Rangel, explicou que só neste 
ano o local já realizou cerca 
de 600 atendimentos, o que já 
representa 70% da demanda 
acolhida em todo o ano de 
2020. “O usuário assistido 

Apoio às vítimas

passa por uma triagem com 
o objetivo de entender a 
demanda e prestar o melhor 
atendimento de acordo com o 
que ele necessita. Em seis meses, 
estamos quase superando os 
números registrados em todo 
o ano passado (850)”, disse.

Atualmente, a unidade de 
Suzano é a única operante no 
Alto Tietê e atende a todas a 
região. “O recurso deverá vir 
ano que vem com a pretensão 
de garantir a contratação de 
mais advogados e ampliar 

o serviço gratuito para a 
população”, disse o deputado. 

Ashiuchi agradeceu a atenção 
do parlamentar e reforçou o 
apoio da administração muni-
cipal ao Cravi. “Toda a ajuda 
é bem-vinda, principalmente 
aquelas que oportunizam a 
ampliação dos serviços já 
oferecidos”, finalizou.

O atendimento é feito pelo 
e-mail cravisuzano@justica.
sp.gov.br ou pelo telefone 
4745-2180, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Espaço vai receber um repasse de R$ 200 mil

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano realiza mil ações de 
manutenção na iluminação

A Prefeitura de Suzano 
intensificou o atendimento 
às demandas de melhorias 
na iluminação pública da 
cidade. Só em junho, foram 
realizadas 1.011 ações de 
manutenção por mais de cem 
bairros. Os agentes munici-
pais atuam de acordo com 
as solicitações recebidas no 
aplicativo gratuito “Ilumina 
Suzano” (Suzano Iluminação 
Pública), cumprindo os ser-
viços em até 72 horas. 

Ao longo de junho, as 
equipes atenderam inúmeras 
ruas do município. Dentre 
os principais pontos contem-
plados estão os bairros da 
região norte, como a Cidade 
Boa Vista, com 48 ações, e a 
Cidade Miguel Badra, com 
45, isto porque são áreas 
extensas que representam 
grande volume populacional.

Além destes dois, outros 
pontos da cidade também 
concentraram grande quantia 
de serviços recebidos, entre 
eles Vila Urupês (35); centro 
(34); Jardim São José (31); 

Em junho

Jardim Maitê (28); Jardim 
Monte Cristo (28); Jardim 
Varan (26); Vila Amorim 
(25) e Jardim Casa Bran-
ca (22). Os trabalhos são 
realizados pelo Consórcio 
Ilumina Suzano em parceria 
com a Diretoria de Ilumi-
nação Pública da Secretaria 
Municipal de Manutenção 
e Serviços Urbanos.

Vale destacar que as ati-
vidades são realizadas com 
base nas solicitações recebi-
das pelo aplicativo “Ilumina 
Suzano”, desenvolvido por 
meio de parceria entre a 
prefeitura e o respectivo 
consórcio. A ferramenta se 
encontra disponível para 
aparelhos celulares com 
sistema operacional Android 
e iOS, sendo possível obtê-la 
nas páginas do Google Play 
(bit.ly/IluminaSuzano) e da 
App Store (bit.ly/IluminaSu-
zApple). Com este recurso, o 
morador pode preencher um 
formulário com seu nome e 
detalhes do local que precisa 
dos serviços. Após concluir 

a notificação, o cidadão 
recebe um código com o 
qual é possível acompanhar 
o andamento do serviço, que 
é realizado em até 72 horas, 
ou seja, três dias.

“Sabemos da importância 
que a iluminação tem no 
cotidiano das pessoas, seja 
promovendo maior segu-
rança para o seu trajeto ao 
trabalho, para o entorno 
de sua casa, ou fornecen-
do maior visibilidade aos 
motoristas. Por causa disso, 
temos um trabalho intensivo 
para cobrir todos os pontos 
de iluminação danificados 
na cidade e reduzir o tem-
po de resposta dos nossos 
agentes. O aplicativo está em 
funcionamento desde 2018 
e é extremamente funcional, 
ampliando nossa capacidade 
de atuação. A comunicação 
entre a população e o poder 
público é o melhor caminho 
para juntos construirmos 
uma Suzano melhor para 
todos”, disse o prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL).

Saúde faz reforço para 2ª dose 
da vacina contra Covid amanhã

Dose complementar estará disponível nos três polos de imunização, independentemente da vacina utilizada 

SUZANO

O município de Suzano 
superou nesta semana a marca 
de 50% da população adulta 
imunizada com a primeira dose 
da vacina contra o coronaví-
rus (Covid-19). Ao todo, são 
113.053 pessoas beneficiadas 
na primeira fase, das quais 
30.151 já completaram a 
segunda etapa que garante 
maior eficácia na resposta 
imunológica contra o vírus, 
de acordo com o imunizante 
utilizado. A dose comple-
mentar para todos aqueles 
que ainda precisam tomar 
a segunda aplicação estará 
disponível amanhã, nos três 
polos especiais de imunização, 
de acordo com o prazo de 
cada morador.

Desta vez, o foco da segunda 
dose tem sido os idosos de 
67 anos e todas as demais 
pessoas que precisam com-
pletar a etapa até o dia 8 de 
julho, independentemente 
do imunizante utilizado. Para 
isso, a Secretaria Municipal 
de Saúde pede atenção à 
data estipulada no cartão 

de vacinação adquirido na 
primeira fase.

O secretário Pedro Ishi, 
esclareceu que o município 
dispõe de todos os imuni-
zantes até então liberados 
pelo governo do Estado. Os 
lotes são suficientes para dar 
continuidade à campanha de 
imunização com a primeira 
dose, que atualmente con-
templa os suzanenses de 37 
anos ou mais, e também para 
garantir a segunda aplicação a 
todos os munícipes que ainda 
precisam completar a etapa. 

Os imunizantes que requerem 
a segunda aplicação são Coro-
naVac/Butantan, Astrazeneca/
Oxford e Pfizer. O intervalo 
entre as doses deve ser de 14 
a 28 dias para a CoronaVac 
e de três meses para a Astra-
Zeneca e a Pfizer. Já a vacina 
Janssen é ministrada em dose 
única e já contemplou 2.213 
suzanenses.  

“Ao longo de todos esses dias 
de atendimento, a segunda 
dose foi ofertada. Nesta quinta-

-feira (08/07), reforçamos a 

importância de se procurar um 
dos polos de acolhimento para 
receber a aplicação, a fim de 
se garantir a eficácia proposta 
pelo imunizante ministrado. 
O atendimento é livre, não 
precisa de agendamento, basta 

apresentar o cartão de vaci-
nação adquirido na primeira 
etapa, documento original 
com foto e CPF”, explicou 
o secretário.   

O atendimento desta quinta-
-feira estará disponível no 

Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e na Escola 
Municipal (EM) Odário Ferreira 
da Silva (rua Valdir Dicieri, 

305 – Jardim Belém), ambos 
no horário convencional, das 
8 às 17 horas; bem como 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), com 
horário estendido até as 19 
horas. Já o sistema drive-thru, 
com entrada pela Avenida 
Brasil, será das 8 às 17 horas.

Além da segunda dose, a 
ação deve garantir a primei-
ra etapa dos adultos de 37 
anos e contemplar todos os 
demais indivíduos incluí-
dos nos grupos prioritários 
anteriores que ainda não se 
vacinaram. Para receber a 
primeira dose, será 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/Ficha-
CovidSuzano. Além disso, o 
pré-cadastro na plataforma 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br) é indispensável.

Nesta semana cidade atingiu 50% da população adulta vacinada contra coronavírus

Wanderley Costa/Secop Suzano



cidades Quarta-feira, 7 de julho de 20214 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Guararema recebe mais 
1.244 doses contra Covid

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu ontem 1.244 
novas doses de vacinas contra 
o coronavírus (Covid-19). 
São 500 unidades da Janssen 
(dose única), 354 da Pfizer e 
390 unidades da AstraZeneca. 
A maior parte do lote será 
utilizada em pessoas de 37 
a 39 anos e outra parte no 
grupo de 40 a 59 anos.

“Inicialmente abriremos 
cadastro para pessoas com 
39 anos, mas iremos avançar 
nas faixas de 38 e 37 anos de 
acordo com a disponibilida-
de de vacinas. Reforço que 
a Secretaria Municipal de 
Saúde continua solicitando 
o envio de mais doses aos 
grupos que ainda não foram 
100% contemplados”, destacou 
o prefeito José Luiz Freire 
(PL), o Zé.

O cadastro para vacinação 
em Guararema está aberto 
para pessoas com mais de 39 
anos e para os outros grupos 
já anunciados. O cadastro 
está disponível no Vacina.
Digital, no site da Prefeitura de 

Novo cadastro

Guararema (guararema.sp.gov.
br), no banner da página inicial 
ou no link “Cadastramento 
Para Vacinação da Covid-19”.

Vale ressaltar que também é 
obrigatório que seja realizado 
o cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.

“É muito importante fazer 
o cadastro em nosso site e na 
plataforma do Estado. Pedi-
mos também que no dia da 
vacinação, que as pessoas não 
deixem de trazer os documentos 

com suas respectivas cópias, 
estar com a documentação 
correta evita atraso e agiliza 
o processo”, afirmou a secre-
tária de Saúde de Guararema, 
Adriana Martins.

Para se vacinar, é preciso 
levar um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia).

Cadastro está aberto para pessoas com mais de 39

Vitoria Mikaelli/Guararema

Poá estende campanha de 
vacinação contra gripe

Iniciativa vai ocorrer em todas as unidades de saúde do município, entre as 9 e 15 horas

NA SEGUNDA-FEIRA

O Departamento de Vi-
gilância em Saúde de Poá 
estenderá a campanha de 
vacinação contra a gripe a 
toda a população com mais 
de seis meses, a partir da 
próxima segunda-feira. A ação 
seguirá em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), das 
9 às 15 horas. A ampliação 
segue as diretrizes do Centro 
de Vigilância Epidemiológica 
de São Paulo (CVE).

Conforme os dados divul-
gados pelo setor, na última 
quinta-feira, 21.063 poaenses 
do público-alvo já foram imu-
nizados contra o H1N1, H2N3 
e a influenza B. Entretanto, a 
ampliação tem como objetivo 
alcançar o maior número de 
pessoas possíveis.

“A data do encerramento 
da campanha estava prevista 
para o dia 8 de julho, mas 
como a cobertura vacinal este 
ano está baixa, o Ministério 
da Saúde resolveu ampliar 
para toda a população até 
durarem os estoques e Poá 
seguirá em consonância com 

todos os órgãos de Saúde a 
fim de melhorar a cobertura 
vacinal contra esta doença”, 
explicou o diretor Leonardo 
Barbosa Garcia.

Ainda segundo o respon-
sável, a vacinação contra a 

gripe é muito importante, 
porque assim se previne de 
diversos problemas decor-
rentes da doença causada 
pelo os vírus H1N1, H3N2 e 
influenza B. “Por meio dessa 
vacina, o munícipe pode evitar 

internações, óbito e a sobre-
carga nos serviços de Saúde, 
além de reduzir os sintomas 
que podem ser confundidos 
com os do novo coronavírus 
(Covid-19)”, disse.

Conforme o balanço 

apresentado pelo Departa-
mento de Vigilância em Saúde, 
a campanha de vacinação contra 
a influenza já imunizou 5.383 
crianças com idade entre seis 
meses a 5 anos, 11 meses e 
29 dias, 659 gestantes, 1.866 
trabalhadores da Saúde, 1.997 
pessoas portadoras de comor-
bidades, 96 puérperas, 10.092 
idosos 60+, 788 profissionais 
da Educação da rede pública 
e privada, 19 pessoas dotadas 
de deficiência permanente, 
19 funcionários do sistema 
prisional, 44 caminhoneiros, 
59 representantes da força de 
salvamento e segurança, 15 
das forças armadas, 23 do 
transporte coletivo, rodoviário, 
passageiros urbanos e de longo 
percurso e três trabalhadores 
portuários.

“É essencial ficar atento ao 
intervalo necessário entre as 
aplicações das vacinas contra 
a Covid-19 e da Influenza 
que é de, no mínimo, 14 dias 
entre as aplicações”, afirmou 
a secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

Vacinação deveria acabar amanhã, mas foi estendida pelo Ministério da Saúde

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba divulgou um novo 
cronograma para vacinar 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) pessoas de 37 a 39 
anos. Hoje será o dia de quem 
tem 39 anos e, amanhã, dos 
moradores de 37 ou 38.

A imunização ocorre em 
todos os postos de saúde e no 
Centro de Especialidades de 
Itaquaquecetuba (rua MMDC, 
58 - Centro), das 8 às 15 horas, 
mediante agendamento.

A Prefeitura pede que seja 
feito o cadastro pelo vacinaja.
sp.gov.br e o agendamento 
pelo steam360.com.br. O 
morador precisa apresentar os 
comprovantes das duas etapas 
no dia, além do RG, CPF e 
comprovante de endereço. 

O ponto drive-thru da 
Univeritas (avenida Uberaba, 
251 – Vila Virgínia) também 
funciona das 8 às 15 horas e 
não há necessidade de agen-
dar. Basta ir com o RG, CPF 
e comprovante de endereço. 

Lembrando que as uni-
dades de saúde do Centro, 
Marengo, Jardim do Carmo, 
Odete, Caiuby, Piratininga, 
América e Josely continuam 
com extensão de horário até 
as 20h para a vacinação.

Itaquá divulga 
novo calendário 
de vacinação 
contra Covid

Pandemia

Cerca de 36% do público 
adulto está vacinado

Ferraz de Vasconcelos 
chegou ontem à marca de 
61.866 pessoas que toma-
ram a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19). Esse número 
corresponde a 36,70% da 
população adulta. Outras 
15.184 pessoas já tomaram a 
segunda dose do imunizante.

Os dados são da Vigi-
lância Epidemiológica da 
Prefeitura e compõem o 
Vacinômetro - que é divul-
gado diariamente nas redes 
sociais da administração 
para manter a população 
informada sobre a situação 
da cidade.

Amanhã, quem tem 37 
anos ou mais poderá pro-
curar um dos pontos para 
receber sua dose.

A vacinação está disponí-
vel 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. O 

“Corujão da Vacinação” segue 

Ferraz

até quinta-feira atendendo 
das 8 às 20 horas na Igreja 
Nossa Senhora da Paz, na 
Vila Romanópolis.

Para se vacinar, basta levar 
documento de identidade e 
comprovante de endereço.

A prefeita Priscila Gam-
bale (PSD) comemorou os 
dados e está otimista com 
os números. Ela espera que 
a cidade complete os 100% 

da imunização antes de 15 
de setembro, que é o prazo 
máximo dado pelo Plano São 
Paulo, desenvolvido pelo 
governo do Estado, para 
a realização da campanha. 

“Vamos continuar em ritmo 
acelerado e contamos com 
a ajuda da população para 
atingir todas as faixas etárias 
e garantir a imunização de 
todos”.

Número corresponde a 36,7% da população adulta

 Jonathan Andrade/Secom Ferraz
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Casos de dengue crescem 73,2% 
em seis cidades do Alto Tietê

Secretarias informaram que, neste ano, foram 305 casos registrados, ante os 176 no primeiro semestre de 2020

AEDES

O número de pessoas 
infectadas pelo vírus da 
dengue cresceu, pelo menos, 
73,2% do primeiro semestre 
de 2020 ao primeiro se-
mestre deste ano, em seis 
cidades do Alto Tietê. Os 
dados foram divulgados 
pelas secretarias municipais 
de Saúde, que apontam a 
evolução de 176 para 305 
casos de uma temporada 
a outra, embora nenhu-
ma morte em decorrência 
da doença tenha ocorrido 
neste ano.

Em Suzano, os registros 
passaram de 32 para 66 de 
uma temporada para a outra, 
enquanto em Itaquaquece-
tuba o número passou de 
32 para 96. Já na cidade 
de Ferraz de Vasconcelos, 
ocorreu um caso de dengue 
nos primeiros seis meses do 
ano anterior, aumentando 
para 14 nos seis primeiros 
meses deste ano.

A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes registrou, um total 
de 74 casos de dengue em 
toda a cidade, enquanto 
no primeiro semestre de 
2020 houve um total de 
33 casos.

Em Poá, de janeiro a junho 
de 2020 foram registrados 
dez casos, enquanto neste 
ano o total, até o mês an-
terior, foi de 28 infecções. 
Somente o município de 
Guararema apresentou queda, 
em que o número foi de 68 
casos para 27. Apesar de 
questionadas, Arujá, Biritiba 
Mirim, Salesópolis e Santa 

Isabel não responderam à 
reportagem.

Com o intuito de conter 
estas ocorrências, a secretarias 

têm mantido o trabalho de 
rotina. Continuam sendo 
colocadas em prática todas 
as ações de rotina, como 

as vistorias, orientações 
e aplicações de medidas 
de bloqueio nos focos de 
proliferação de mosquitos 

agentes transmissores.
Segundo a Fundação Fio-

cruz, a fêmea do mosquito 
Aedes aegypti é a principal 
transmissora da dengue no 
Brasil. Em condições de 
laboratório, o mosquito 
Aedes albopictus também 
já se mostrou capaz de 
transmitir a dengue no 
Brasil, mas nenhum inseto 
do tipo foi encontrado 
naturalmente infectado. 
O Aedes aegypti tem se 
caracterizado como um 
inseto de comportamento 
estritamente urbano.

“Devido à presença do 
vetor no ciclo de transmis-
são da doença, qualquer 
epidemia de dengue está 
diretamente relacionada à 
concentração da densidade 
do mosquito, ou seja, quanto 
mais insetos, maior a pro-
babilidade delas ocorrerem”, 
afirmou a Fiocruz. Por isso, 
é importante conhecer os 
hábitos do mosquito, a fim 
de combatê-lo como forma 
de prevenção da doença.

Thamires Marcelino

Guararema foi a única cidade que observou queda nos casos de infecções

Venilton Kuchler/ANPr

Horta comunitária no 
centro completa dois anos

A cidade de Suzano é 
conhecida pela atividade 
industrial e também por 
sua agricultura familiar, esta 
situada majoritariamente na 
zona rural. No entanto, a 
vocação do município no 
cinturão verde da Gran-
de São Paulo também se 
desenvolve no coração da 
cidade, com o segundo ano 
de funcionamento de uma 
horta comunitária.

A iniciativa, desenvolvida 
na rua Antonio Mayer, teve 
início em 2019 quando um 
grupo de moradores buscou 
o apoio da Prefeitura de Su-
zano para o desenvolvimento 
do projeto em uma área 
pública de aproximadamente 
500 metros quadrados que 
não estava sendo utilizada 
pela municipalidade. “Era 
um terreno baldio, em que 
havia anteriormente muito 
descarte de lixo, com uso 
de drogas e outros pro-
blemas que ocorrem em 
terrenos baldios”, explicou 
Everaldo Campos, um dos 

Suzano

coordenadores do projeto.
Campos conta que, jun-

tamente com outros 12 mo-
radores da rua, procurou a 
administração municipal para 
transformar o terreno baldio 
em uma horta comunitária. 

“A Prefeitura nos deu todo 
o apoio, realizou a limpeza 
do terreno e fez a doação 
da terra e dos insumos 
necessários para o início 
dos trabalhos. A partir dali, 
começamos a desenvolver 
nosso trabalho no local”, 
lembrou o morador.

Na área, que se encontra 
próxima ao Largo da Feira 
e da Delegacia Central de 
Suzano, são cultivadas frutas, 
legumes, verduras e ervas 
e condimentos de maneira 
orgânica, isto é, sem o uso 
de agrotóxicos ou produtos 
químicos para aumentar a 
produtividade. “Obtemos 
adubo de galinha junto 
a granjas locais e outros 
itens incluídos na nossa 
compostagem, como casca 
de batata, casca de laranja 

e restos das verduras como 
caules e talos”, explicou.

Segundo o representante 
do grupo que cuida da 
horta comunitária, parte da 
colheita é repassada para 
instituições de caridade, 
como o Lar São Vicente de 
Paulo, localizado no bairro 
Parque Maria Helena. “Tudo 
o que colhemos é distribuído 
aos integrantes do grupo, 
às pessoas que nos visitam 
e àqueles que nos pedem 
ajuda”, explicou.

Para a manutenção do 
espaço, os moradores afir-
mam que não há nenhum 
tipo de subvenção por parte 
da administração munici-
pal. “Toda a manutenção 
é mantida com a ajuda 
dos integrantes. A cada 
quatro meses rateamos a 
colaboração sem estipular 
um valor exato, cada um 
ajuda com quanto pode. O 
valor é para obter os adubos 
orgânicos, sementes ou 
outros itens necessários”, 
explicou Campos. (A.D.)

Evento oferece informações 
para microempreendedores

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e o Sebrae realizam ama-
nhã o evento online Regulariza 
MEI, voltado aos microem-
preendedores individuais do 
município. Os participantes 
poderão tirar dúvidas sobre 
regularização de suas situações, 
além de créditos disponíveis 
para a categoria.

A inscrição poderá ser feita 
também de forma online, 
pelo link https://bit.ly/regu-
larizamei e as transmissões 
acontecerão pela manhã, das 
9 às 11 horas, e à noite, das 
19 às 21 horas. A participação 
é gratuita.

Durante o evento, será 
possível tirar dúvidas sobre 
abertura do cadastro do MEI, 
procedimentos para baixa e 
alterações. Para regularização, 
também estarão disponíveis 
orientações sobre parcelamento 
de débitos, declaração anual, 
guias de pagamento, além de 
assuntos gerais.

Os microempreendedores 
terão ainda a possibilidade de 
informações sobre créditos 

Amanhã

disponíveis e os mais ade-
quados para cada tipo de 
negócio.

Mogi tem atualmente com 
cerca de 12 mil MEIs regis-
trados no município, com 
Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM). Para dar 
suporte a estes profissionais, 
a Prefeitura mantém a Sala 
do Empreendedor que faz o 
atendimento a quem já atua 
no município e reúne todos 
os órgãos ligados ao processo 
de abertura de empresa, como 

Jucesp, Cadastro de Contri-
buintes Mobiliários (CCM) 
e consulta de viabilidade 
técnica do uso e ocupação 
do terreno.

Por conta das medidas de 
restrição para o enfrentamento 
da pandemia, o atendimento 
na Sala do Empreendedor 
pode ser agendado por meio 
da página da Prefeitura na 
internet. O agendamento 
pode ser feito pelo endereço 
http://agendamentopac.pmmc.
com.br.

Sala do Empreendedor atende por agendamento

Mogi News/Arquivo

Em Suzano, os 
registros passaram 
de 32 para 66 de 
uma temporada 
para a outra, 
enquanto em 
Itaquaquecetuba o 
número passou de 
32 para 96



cidades Quarta-feira, 7 de julho de 20216 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Câmara formaliza a Frente 
Parlamentar Contra o Pedágio

Vereadores aprovam por unanimidade a criação de um grupo suprapartidário para combater a cobrança da tarifa

MAIS FORÇA

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na tarde de ontem o projeto 
de Decreto Legislativo que 
cria a Frente Parlamentar 
Contra o Pedágio na Rodovia 
Mogi-Dutra. A proposta foi 
aprovada por unanimidade.

A propositura, de autoria 
do vereador Eduardo Ota 
(Pode), sugere a criação de 
um grupo suprapartidário 
que deverá atuar na elabo-
ração de ações de caráter 
político e de articulação 
junto à sociedade para se 
opor à proposta da Agência 
de Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp) de instalar 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
como parte do pacote de 
concessões Litoral Paulista.

Durante as deliberações 
da matéria, a vereadora Inês 
Paz (Psol) reafirmou que 
as últimas manifestações 
do governo estadual e da 
agência reguladora não 
mostram desistência do 
projeto, e que a população 
deve se unir em torno desta 
bandeira. A vereadora Maria 
Luiza Fernandes (SD), a 
Malu Fernandes, reiterou 
que a proposta oficializa o 
grupo, que já está tratan-
do com as lideranças do 
movimento Pedágio Não 
e participando das mani-
festações públicas contra o 
projeto de cobrança.

Relacionado à pauta 

da mobilidade urbana, a 
Comissão Permanente de 
Transportes e Segurança 
também encaminhou ao 
Poder Executivo uma indi-
cação solicitando estudos 
para a instalação de placas 
pedindo respeito ao espa-
ço do ciclista na via - tais 
placas seriam instaladas 
nas principais passagens 
e ciclovias do município, 
bem como nas entradas 
viárias da cidade. A matéria 
também teve apoio unânime 
da Casa de Leis.

A indicação tem como 
objetivo reforçar a impor-
tância da proteção ao ciclista 
e o incentivo às regras do 
Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), que estabelece uma 
distância mínima de 1,5 
metro do veículo. A indi-
cação também atende às 
demandas de ciclo ativistas 

locais que pediram por uma 
ação do poder público após 
o caso de atropelamento 
de um ciclista há cerca de 
duas semanas em que ele 
sofreu múltiplas lesões e 
teve a perna amputada, bem 
como o caso envolvendo 
o atropelamento de um 
motociclista no distrito 
de Jundiapeba na última 
sexta-feira.

Indicações
Dentre as indicações 

que receberam destaque 
na sessão de ontem, a do 
vereador Carlos Lucareski 
(PV) pedindo a regularização 
fundiária para os bairros 
Jardim Santos Dumont II 

André Diniz

Vereadores de Mogi afinam relação com o movimento Pedágio Não ao criar Frente

Fotos: Diego Barbieri/CMMC

Produtora é premiada como Líder de Ruralidade pelo IICA

O Instituto Interameri-
cano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) premiou 
a produtora rural Simoni 
Silotti, de Mogi das Cruzes, 
como Líder da Ruralidade 
em reconhecimento ao seu 
trabalho exercido por meio 
do projeto Faça um Bem 
Incrível. Os produtores co-
lhem, embalam e entregam 
pessoalmente frutas, verduras 
e legumes para Organizações 
Não Governamentais (ONGs) 
e cozinhas comunitárias.

Tanto as ONGs quanto as 
cozinhas distribuem gratui-
tamente os alimentos para 

Agricultura

famílias em vulnerabilidade. 
O projeto conta com oito 
produtores de Quatinga e, 
na medida em que o recurso 
permite, abrange pequenos 
produtores da região e outras 
duas cooperativas.

Para isso, o projeto recebe 
não só a verba arrecadada 
com uma vaquinha virtual 
como também com doações 
de empresas solidárias. Para 
apoiá-los, a doação pode ser 
realizada por meio do link 
linkhttps://www.vakinha.com.
br/vaquinha/agricultores-

-de-quatinga-pode-plantar-
-compramos-e-doamos ou pelo 
WhatsApp (11) 99758-1923.

Os principais financiadores 

do projeto são a Fundação 
do Banco do Brasil, Yara 
Fertilizantes , Braskem, MSD 
Saúde Animal e mais de 230 
apoiadores na vaquinha.

Ainda de acordo com Si-
moni, mais de 200 toneladas 
de frutas, verduras e legumes 
que seriam desperdiçadas 
foram resgatadas e doadas 
para mais de 200 mil famí-
lias em vulnerabilidade, no 
combate à fome e insegurança 
nutricional, em 14 municí-
pios da Região Metropolitana 
de São Paulo, Campinas e 
Baixada Santista.

“Esse reconhecimento do 
IICA, com a minha premia-
ção, me emocionou muito 

Thamires Marcelino

Simoni Silotti destaca a visibilidade com o projeto

Arquivo Pessoal
e me pegou de surpresa. O 
instituto pretende traduzir 
o projeto Faça um Bem In-
crível para dez idiomas com 
o intuito de dar ainda mais 
visibilidade a ele”, afirmou 
a produtora.

O projeto também ganhou 
o prêmio Empreendedor 
Social 2020 pela Funda-
ção Schwab e a Folha de 
S.Paulo e o 1º Lugar na 
categoria Eixo Social pelo 
Centro Paula Souza - Inova 
CPS/Fatec em parceria com 
a associação SAE Brasil e as 
multinacionais Amazon Web 
Services (AWS), Shawee e 
Mural 2020, dentre 400 
participantes.

A Mesa Diretiva da 
Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes 
recebeu na sessão de 
ontem mais três proje-
tos de lei de autoria do 
Poder Executivo para 
mudanças em artigos 
da legislação existente. 
Os projetos ainda pas-
sarão pela Procuradoria 
Jurídica da Casa e pelas 
Comissões Permanentes 
antes de serem votados 
em plenário.

O projeto de Lei Com-
plementar 04/2021, em 
sua prerrogativa, regu-
lamenta a criação do 
programa Parcelamento 
Mogiano. A última vez que 
a Câmara de Vereadores 
aprovou um projeto de 

Executivo encaminha 
três novos projetos

lei tratando de um pro-
grama de parcelamento 
de dívidas foi em 2017, 
na gestão do ex-prefeito 
Marcus Melo (PSDB).

A Câmara também 
recebeu o projeto de Lei 
Complementar 05/2021, 
que apresenta um novo 
texto para um dos artigos 
da Lei Complementar que 
trata do Regime Único 
dos Servidores Públicos 
Municipais.

O terceiro projeto de 
lei de autoria do Poder 
Executivo encaminhado 
à Câmara de Vereadores 
de Mogi é o 96/2021, que 
altera o texto que define a 
composição do Conselho 
Municipal de Segurança 
Alimentar. (A.D.)

e III e para os bairros Jar-
dim Aeroporto I e II gerou 
um breve debate entre os 
membros do Legislativo 
mogiano.

Segundo o vereador Pedro 
Komura (PSDB), a indicação 
do parlamentar mostrava-se 
redundante com o trabalho 
desenvolvido entre a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes e 
o governo do Estado, em 
relação a um convênio assi-
nado no início do mês para 

a regularização de mais de 
7 mil moradias na cidade. 
Lucareski defendeu sua 
indicação como sinal de seu 
trabalho realizado na última 
gestão para os moradores 
do distrito de Braz Cubas.

Mesmo sob pedidos para 
a retirada da indicação, o 
vereador do Partido Verde 
manteve-a na pauta do ex-
pediente para, em seguida, 
ela ser aprovada pela maioria 
dos vereadores.

Vereador Eduardo Ota é 
o autor da propositura
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Região registra 35 mortes 
por Covid-19 em 24 horas

Trinta e cinco mortes por 
coronavírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefeituras 
da região. Os óbitos ocorreram 
nas cidades de Arujá, Biritiba 

Pandemia

Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

De acordo com o Condemat, 
em Arujá registrou quatro 
mortes, já em Biritiba Mirim 
foi registrada uma morte. Em 
Ferraz de Vasconcelos foram 

quatro falecimentos confirma-
dos, Itaquaquecetuba notificou 
dez mortes, Mogi das Cruzes 
informou oito vítimas pela 
doença e Suzano sete óbitos.

Com a atualização, o Alto 
Tietê chegou ontem a 4.727 
mortes pela Covid-19.

Parceria garante mais 
alimentos a instituições

A presidente do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes, 
Simone Margenet Cunha, 
participou de uma visita 
técnica à área do Socorro 
onde em breve terão início 
as atividades da unidade 
provisória do Sesc de Mogi 
das Cruzes. O convite partiu 
do presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Valterli Mar-
tinez e teve como propósito 
não só mostrar o andamento 
das obras, como também 
propor uma parceria entre 
o Fundo Social e o projeto 
Mesa Brasil.

O projeto Mesa Brasil 
existe desde 1994 e sempre 
atuou no combate à fome e 
ao desperdício de alimentos, 
a partir de doações para 
instituições sociais. Com o 
advento da pandemia, sua 
ação se tornou ainda mais 
urgente e o programa passou 
a receber e distribuir cestas 
básicas e a estimular pessoas 
físicas e jurídicas a fazerem 

Fundo Social e o Sincomércio/ Sesc

doações, em qualquer uni-
dade do Sesc.

A ideia é que o Sincomér-
cio passe a ser o receptor 
de doações de alimentos 
na cidade e tudo o que for 
arrecadado será encaminhado 
ao Fundo Social, que cuida 
da organização e distribuição 
para instituições sociais ca-
dastradas. O Sindicato assume 
esse papel neste primeiro 
momento, até que o Sesc 
de Mogi das Cruzes entre 
efetivamente em operação.

O Fundo Social foi o ór-
gão escolhido para receber 
as doações, tendo em vista 
sua experiência e diálogo 
com instituições sociais por 
toda a cidade.

“É um reforço muito impor-
tante para todas as ações que 
já vínhamos desenvolvendo 
desde o início do ano com 
arrecadação e distribuição 
de alimentos. ”, destacou a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

Visita ocorreu ontem na unidade provisória do Sesc

Divulgação/PMMC

Mogi abre agendamento para 
segunda dose de imunizantes

Medida visa realizar aplicação em segunda etapa das vacinas CoronaVac e AstraZeneca; ação começa às 8 horas

COVID

A partir das 8 horas de 
hoje serão disponibilizadas 
o agendamento para apli-
cação de segundas doses da 
CoronaVac e AstraZeneca em 
Mogi das Cruzes.

As vagas de segunda dose 
são destinadas para quem 
tomou a primeira dose da 
AstraZeneca até o dia 15 de 
abril e a primeira dose da 
CoronaVac até o dia 12 de 
junho. “Estamos pedindo 
que as pessoas respeitem 
rigorosamente o calendário 
e fiquem atentas para evi-
tar agendamentos errados”, 
alertou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes. 

Amanhã, às 8 horas, serão 
liberadas vagas para outras 
datas da segunda dose: para 
quem tomou AstraZeneca 
até o dia 17 de abril e para 
quem tomou CoronaVac até 
19 de junho. 

Já as 14 horas, serão liberadas 
novas vagas de primeira dose 
para quem tem 40 anos ou 
mais sem comorbidades. Todos 

os agendamentos devem ser 
feitos no www.cliquevacina.
com.br . 

Até o momento, a Secre-
taria Municipal de Saúde já 
aplicou 177.888 primeiras 
doses; 49.649 segundas doses 
e 3.228 doses únicas.

Gripe
Em relação à gripe, a Secre-

taria Municipal da Saúde pede 
que os públicos contemplados 
nas três etapas da campanha 
recebam as doses disponíveis 
nos postos de saúde e, a partir 
de segunda-feira, haverá um 
esquema especial para atendi-
mento de todos os interessados. 
O objetivo é garantir acesso à 
proteção sem aglomerações e 
longas esperas.

É importante lembrar que 
quem estiver entre os públicos 
da vacinação contra Covid-19 
deve respeitar um intervalo 
de 14 dias entre uma e outra 
dose. Até amanhã, podem 
tomar a vacina contra a gripe 
integrantes das Forças Arma-
das, segurança e salvamento; 

pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais 
ou deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo 
rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do 

sistema de privação de liber-
dade; população privada de 
liberdade; adolescentes em 
medidas socioeducativas; 
além dos públicos contempla-
dos nas fases 1 e 2: crianças, 
gestantes, puérperas, povos 

indígenas, trabalhadores da 
saúde, idosos e professores. 

Na próxima semana, a dose 
estará disponível para crianças 
e adolescentes de seis meses a 
15 anos e também para todos 
os contemplados nas fases 

anteriores. No sábado , das 
8 às 15 horas, será realizado 
o Dia D para qualquer pessoa 
em todos os postos de saúde e 
unidades do Programa Saúde 
da Família. No domingo, o 
atendimento será exclusivo 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no Mogilar, também para 
todos os interessados, das 9 
às 15 horas.

“O Ministério da Saúde e 
o governo estadual liberou a 
vacinação contra gripe para 
todas as idades (a partir dos 
seis meses) a partir do dia 
12 de julho, devido à baixa 
procura dos grupos contem-
plados mas, para evitar grandes 
aglomerações, elaboramos essa 
estratégia de atendimento”, 
explicou Lilian.

Até ontem, Mogi havia 
aplicado 75.526 doses contra 
a gripe, o que representa uma 
cobertura total de 46,8 %. Os 
trabalhadores da Educação 
lideram o índice de cobertura 
na cidade, com 71,3%, segui-
dos pelas gestantes (60,3%) 
e puérperas (56,7%).

Saúde de Mogi informou que aplicou 177.888 primeiras doses contra Covid

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.727
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Aneel aprova regras para intensificar campanhas por economia de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem regras para que as distribuidoras de energia realizem campanhas de 
conscientização pelo uso eficiente de energia elétrica e dos sistemas de bandeiras tarifárias. A intenção é intensificar as ações para a economia 
de água e energia devido à pior crise hídrica que o país enfrentou nos últimos 91 anos. A proposta da agência deverá ser analisada pelo Comitê 
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). A definição de regras acontece após apelo à população do Ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, em pronunciamento oficial há alguns dias e à decisão da Aneel de reajustar a bandeira vermelha patamar 2. (E.C.)

Três parentes do homem 
infectado pela variante Delta 
do coronavírus em São Paulo 
estão em monitoramento 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Ele, de 45 anos, 
foi o primeiro caso des-
sa nova cepa confirmado 
no Estado e teve apenas 
sintomas leves. Segundo 
o órgão, os três familiares 
também apresentaram sin-
tomas da Covid-19, como 
febre, dor no braço, dor de 
cabeça, perda do olfato e do 
paladar. O governo ainda 
não informou, porém, se 
é uma infecção pela Delta. 
O estado de saúde deles é 

O Ministério da Saúde 
anunciou na tarde de ontem 
a inclusão de bancários e 
funcionários dos Correios 
na lista de prioridade para 
vacinação contra a Covid-19. 
A informação foi divulgada 
no Twitter oficial do órgão. 

O governo não explicou 
como a imunização vai 
funcionar, mas prometeu 
lançar uma nota técnica 
sobre o assunto “nos pró-
ximos dias”.

De acordo com o anúncio, 
a decisão foi tomada pelo 
ministro Marcelo Queiroga 
após reunião com repre-
sentantes da categoria. A 

Parentes de infectado têm 
sintomas leves de Covid

Bancários e carteiros 
terão prioridade

Variante Delta Vacinação

considerado estável.
De acordo com a secretaria, 

o paciente infectado, cuja a 
identidade tem sido man-
tida sob sigilo, não viajou 
para o exterior. Ele buscou 
o serviço de saúde em 19 
de junho, apresentando 
sintomas leves da Covid-19. 
No dia 21, o resultado deu 
positivo, mas não precisou de 
internação. Ele é hipertenso, 
considerada comorbidade 
para o coronavírus, e já 
está na faixa etária para 
se vacinar. Não tomou a 
injeção, porém, por ter 
apresentado sintomas da 
doença. (E.C.)

Pasta não falou quando 
vai começar a vacinação 
do grupo e nem quantos 
funcionários dos Correios 
serão imunizados. Entre os 
bancários, a estimativa do 
governo é vacinar mais de 
500 mil.

O país ainda não con-
cluiu a vacinação contra 
o coronavírus dos grupos 
prioritários. A lista é for-
mada por 28 grupos que 
correspondem a cerca de 
78 milhões de pessoas. 

Paralelamente, a população 
em geral está sendo vacinada 
por ordem decrescente de 
faixa etária. (E.C.)

Senadora aponta falsificação em 
documento usado pelo governo

À CPI da Covid, Tebet identificou 24 erros na chamada “invoice” (uma fatura com os dados do pagamento) 
apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni, no dia 23 de junho, quando ameaçou processar os denunciantes

CASO COVAXIN

 A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) afirmou ontem 
acreditar que houve fal-
sificação no documento 
usado pelo governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
para rebater denúncia de 
irregularidades na compra 
da vacina indiana Covaxin. 
À Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
Tebet identificou 24 erros 
na chamada “invoice” (uma 
fatura com os dados do pa-
gamento) apresentada pelo 
ministro Onyx Lorenzoni, 
no dia 23 de junho, quan-
do ameaçou processar os 
denunciantes.

Com uma imagem do 
documento, Tebet apontou 
erros de grafia, de inglês e 
falta de informações na nota 
fiscal que teria sido enviada 
pela Precisa Medicamentos 
ao Ministério da Saúde, para 
a compra da Covaxin, em 
março deste ano. “Tem clara 
comprovação de falsidade 
de documento privado. Nós 
estamos falando de falsidade 
ideológica formulada por 

alguém”, disse a senadora.
Entre os erros apontados 

por Tebet estão marca e o 
logotipo da empresa de-
senquadrados -”não estão 
alinhados em alguns pontos, 
como se fosse uma monta-
gem”-; erros de inglês, como 

“prince” (príncipe) no lugar 
de “price” (preço); “airpor” 
e não “airport” (aeroporto); 
mistura de português e inglês, 
o que a senadora chamou 
de “portinglês”; diferença no 
número de doses de vacinas 
de um campo para o outro; 
falta de dados bancários e 
assinaturas/autorizações.

O documento foi divul-
gado pela primeira vez pelo 
servidor do Ministério da 
Saúde, Luis Ricardo Miranda, 
e seu irmão, o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF), 
como prova de que havia 
irregularidade na compra 
da Covaxin. Na versão 
apresentada pelos dois, a 

“invoice” previa pagamento 
antecipado de R$ 45 milhões 
por 3 milhões de doses da 
Covaxin, o que não estava 
previsto no contrato fechado 
entre Ministério da Saúde 

e a Precisa Medicamentos, 
intermediadora do negócio. 
Pelo acordo, o pagamento 
só deverá se feito após o 
Brasil receber a vacina, o 
que ainda não ocorreu.

Outro ponto levantado 
pelos irmãos é de que a 
empresa destinatária do pa-
gamento é a Madison Biotech, 
uma offshore sediada em 

Cingapura que não consta 
no contrato. Segundo a 
Precisa, a empresa é liga-
da ao laboratório indiano 
Bharat Biothec, fabricante 
da Covaxin.

No dia 23 de junho, Onyx 
e o assessor da Casa Civil e 
ex-secretário-executivo da 
Saúde, coronel Élcio Franco, 
fizeram um pronunciamento 

Tebet apontou erros de grafia, de inglês e erros na NF

Divulgação

Estadão Conteúdo no Palácio do Planalto no 
qual acusaram o servidor do 
Ministério da Saúde e seu 
irmão deputado de forjarem 
o documento para sugerir 
irregularidades. Segundo 
Franco e Lorenzoni, o go-
verno havia recebido duas 
versões da nota fiscal, mas 
nenhuma delas correspondia 
à que havia sido apresentada 
pelos irmãos Miranda. O 
documento apresentado 
pelos irmãos, no entanto, 
consta no sistema do Mi-
nistério da Saúde.

“Como é que ninguém 
visualiza um documento 
fajuto como este, documento 
apresentado pelo Onyx e 
pelo Elcio, fotografado por 
nós e pela imprensa?”, disse 
a senadora.

O Ministério da Saúde 
fechou contrato de compra 
de 20 milhões de doses do 
imunizante em 25 de fevereiro 
deste ano pelo valor total de 
R$ 1,6 bilhão. Cada dose 
vai custar US$ 15, o maior 
valor dentre os imunizantes 
adquiridos pela Pasta.

Durante a sessão da CPI, 
a senadora questionou se a 

Madison teria produzido 
um documento “com tantos 
erros de inglês”. “São tantos 
os erros apontados - ‘of’ que 
não é comum, tem normal-
mente apóstrofe; o nome do 
aeroporto corrigido errado; 
Brasil com “z”; e aeroporto 
em português”, apontou.

Segundo ela, o erro mais 
grave foi em relação ao nú-
mero de doses A quantidade 
expressa na nota fiscal era 
diferente em dois campos 
do documento. “As doses ali 
eles colocam que são 300 mil 
caixas com 16 ampolas cada, 
cada ampola dá para uma 
dose. Se eu for multiplicar 
por isso, o que o Brasil teria 
que receber é 4,8 milhões 
de doses e não 3 milhões, 
como está aqui”, afirmou. 

“É um documento que diz 
que ora o Brasil vai receber 
4,8 milhões de doses da 
vacina, que ora vai receber 
3 milhões de doses.”

Procurados pela reporta-
gem para explicar os erros 
apontados pela senadora, 
Onyx e o Ministério da 
Saúde não responderam 
aos questionamentos.

Queiroga tomou a decisão após reunião com a categoria

Divulgação
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Tempestade Elsa avança 
após passar por Cuba

A tempestade tropical Elsa 
avançou, ontem, para a Fló-
rida, no sudeste dos Estados 
Unidos, depois de passar por 
Cuba com chuvas torrenciais 
e ventos fortes, mas sem 
registrar maiores danos. O 
Centro Nacional de Furacões 
dos Estados Unidos (NHC) 
informou que a tempestade 
se dirigia para a costa oeste 
da Flórida a 19 km/h com 

“as condições começando a se 
deteriorar” no Florida Keys, o 
arquipélago no extremo sul do 
Estado. O centro emitiu um 
alerta de furacão “para partes 
da costa oeste da Flórida” às 
5 horas (6 horas no horário 
de Brasília).

Elsa deixou rastros de des-
truição pelo Caribe, com 
um saldo de ao menos três 
mortes, e deve ganhar força 
depois que seguiu em direção 
ao mar pela costa noroeste 
de Cuba, na anteontem à 
noite. “Temos a previsão de 
um fortalecimento lento até a 
noite de ontem, e Elsa poderia 
estar perto da força de um 

Flórida

furacão antes que toque terra 
na Flórida”, disse o NHC.

Mais de 100.000 pessoas 
foram evacuadas de áreas 
costeiras ou baixas em Cuba. 
O instituto meteorológico 
Insmet informou que Elsa 
registrou ventos de até 100 
km/h em sua passagem pela 
ilha. As previsões mudaram 
e parece que Elsa se dirige 
mais ao oeste e, portanto, a 
península da Flórida evitará 
o pior da tempestade.

Em Surfside, na costa leste 
da Flórida, as autoridades 
demoliram no domingo à 
noite a parte que ainda restava 
de pé do prédio residencial 
que desabou parcialmente 
há quase duas semanas, por 
medo de que Elsa derrubasse 
a estrutura.

A prefeita do condado de 
Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, disse na segunda-feira 
à CNN que os socorristas 
estavam “muito esperançosos” 
de que, diante da mudança 
de rota de Elsa, não teriam 
que interromper as tarefas 

de busca por sobreviventes.

Vítimas
A tempestade Elsa deixou, 

até o momento, três vítimas 
mortais, duas na República 
Dominicana e uma em Santa 
Lúcia, durante sua passagem 
pelo Caribe, segundo a Agência 
de Gestão de Emergências de 
Desastres do Caribe (CDE-
MA). O presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, disse no 
domingo passado no Twitter 
que houve danos apenas nos 
cultivos agrícolas do país.

Furacões
A Administração Oceânica 

e Atmosférica dos Estados 
Unidos (NOAA, na sigla em 
inglês) prevê que a temporada 
de furacões de 2021, que já 
começou e dura até 30 de 
novembro, deve se “acima 
do normal” no Atlântico e 
produzirá de 13 a 20 tempes-
tades com seis a dez furacões 
nomeados, dos quais de três 
a cinco de grande intensida-
de. (E.C.)

OMS, OMC e FMI vão à ONU por 
plano de acesso universal

Líderes participaram de conferência da ONU em meio às crescentes disparidades no processo de distribuição

VACINA CONTRA A COVID-19

Em meio às crescentes 
disparidades no processo de 
distribuição de vacinas contra 
o coronavírus no mundo, 
os líderes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) reiteraram a defesa 
por um plano para ampliar 
o acesso a imunizantes 
em países pobres. Os três 
participaram de conferência 
gerenciada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
ontem.

O diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, chamou atenção para 
o que ele classifica como 

“nacionalismo de vacinas”, 
isto é, as barreiras impostas 
por nações desenvolvidas 
para a exportação dos pro-
filáticos. Na visão dele, a 
pandemia atravessa um 
momento “crítico”, uma vez 
que o instrumento principal 

no combate à Covid-19 já 
existe, mas não está dispo-
nível a todos.

Por causa disso, Tedros 
disse que todas as mortes 
e casos de coronavírus são 

“evitáveis”. Segundo ele, 

enquanto a imunização 
avançada em alguns locais 
reduz a incidência do vírus, 
em outros, o quadro apenas 
se agrava. O representan-
te da OMS acredita que 
é importante expandir a 

produção local de vacinas, 
para reduzir a dependência 
da manufatura de países 
ricos. Também argumenta 
pelo compartilhamento de 
know-how pelos fabricantes.

A diretora-geral da OMC, 

Ngozi Okonjo-Iweala, se 
disse “confiante” de que a 
comunidade internacional 
chegará a uma “solução 
pragmática” para o debate 
a respeito de uma possí-
vel quebra de patente de 

vacinas. De acordo com 
ela, as desigualdades na 
distribuição global dos 
imunizantes.

Ngozi comentou ainda 
que, no campo do comércio, 
Ásia, Europa e América do 
Norte estão tendo recupe-
ração muito mais rápida do 
que o restante do planeta, 
incluindo a América Latina. 

“O comércio é ingrediente 
necessário para a construção 
de uma economia inclusiva”, 
ressaltou.

A diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
por sua vez, alertou que o 
mundo “está perdendo a 
luta contra a pobreza”. Ela 
disse que, sem uma ação 
fiscal e monetária coorde-
nada, como ocorreu no ano 
passado, a crise provocada 
pela Covid-19 teria sido 

“até três vezes pior”. “Os 
países com vacinação lenta 
e espaço fiscal limitado 
estão ficando para trás”, 
afirmou. 

Estadão Conteúdo

Tedros classifica como nacionalismo de vacinas, isto é, as barreiras impostas para a exportação dos profiláticos

Divulgação/Agência Brasil

A secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, 
repercutiu, durante entre-
vista coletiva, os ataques 
cibernéticos que atingiram 
clientes do software de 
gestão de tecnologia da 
americana Kaseya no último 
final de semana. “Ataques 
mostram que empresas 
devem melhorar a ciber-
segurança”, disse.

A principal suspeita é de 
que a ofensiva tenha sido 
executada pelo grupo russo 
de criminosos REvil, o mesmo 
que mirou as operações da 
JBS nos Estados Unidos no 
mês passado. A porta-voz, 
contudo, explicou que a 
comunidade de inteligência 
ainda não identificou defi-
nitivamente os responsáveis 
pela investida.

A porta-voz Jen Psaki 
lembrou que o presidente 
americano, Joe Biden, exor-
tou pessoalmente o líder da 
Rússia, Vladimir Putin, a 
trabalhar para conter esse 
tipo de ataque, durante 
reunião em junho, mas 

Empresas devem melhorar 

segurança, diz Casa Branca

Ciberataques

ela deixou claro que ain-
da não se sabe se houve 
real envolvimento russo. 
De qualquer forma, ela 
garantiu: “Se a Rússia não 
agir contra cibercriminosos, 
nos reservamos ao direito 
de tomar ação”.

Resgate
Segundo a porta-voz,  

Jen Psaki, a orientação do 
governo é de que as vítimas 
não paguem o resgate dos 
ataques de ransomware, em 
que há espécie de sequestro 
dos sistemas e a cobrança 
de um pagamento para a 
liberação, geralmente em 
criptomoedas. Ela acrescentou 
que Biden se reunirá com 
autoridades especializadas 
na questão, amanhã, para 
discutir o problema.

Sobre vacinação contra o 
coronavírus, Psaki destacou 
que a expectativa é de que, 
até o final desta semana, os 
Estados Unidos cheguem a 
160 milhões de vacinados 
completamente contra a 
Covid-19. (E.C.)

Para reforçar o programa 
de imunização nacional, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, afirmou em discurso 
ontem que seu governo vai 
intensificar esforços para 
ampliar a vacinação contra 
a Covid-19 em comunida-
des no país. “À medida que 
mudamos desses locais de 
vacinação em massa cen-
tralizados, onde atendemos 
milhares de pessoas por 
dia, vamos dar ainda mais 
ênfase à vacinação perto de 
casa”, informou o presidente 
americano.

A orientação vem à medida 
“que milhões de americanos 
ainda não se vacinaram”, o que 
é especialmente preocupante 
diante da disseminação da 
variante Delta do vírus, de 
acordo com Biden. “Creio 
que isso deveria fazer com 
que todos os americanos que 
decidiram não se vacinar 
pensem duas vezes”, disse ele, 
se referindo ao maior poder 
de contágio da cepa.(E.C.)

Biden anuncia 
reforço à 
vacinação 
comunitária

Variante Delta
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol vai até a casa de Junior e Andreia conta para ela que está morando 

na mansão. Junior aparece e pede para conversarem no Café Boutique. No 

Café, Carol diz para Junior que parece que Andreia está fazendo tudo de 

propósito e que ele está caindo igual um pato.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina fi ca frustrada com Pedro, que tenta se explicar para a namorada. 

Duca se despede de Alan. Nat pede para entrar no esquema de Lobão 

e Heideguer. Joaquina encontra a luva com o pen drive de Alan na mata. 

Henrique e Duca fazem fotos com Bianca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Rodrigo fi ca encantado ao ver Manuela arrumada para sair. Lourenco diz 

que lutara pela guarda de Tiago. Moema convence Ina a conversar com 

Laudelino. Eva se irrita com o desempenho de Sofi a. Cecilia vence a partida, 

e Vitoria sorri satisfeita. Ana conforta Sofi a.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Hugo se vangloria por ter conseguido enganar Helena. Júlia convoca Alan a 

se arrumar e sair com ela para se distrair. Alejandro teme perder Luna para 

Téo, caso a fi sioterapeuta resolva se mudar para a casa de Helena.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confi dencia para 
Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga 
para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do 
condomínio. Orville repreende Carmem. 

RECORD, 21H

Gênesis
Esaú debocha de Jacó. Jacó fi ca perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se 

decepciona com Labão. Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é 

abençoado por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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.

 Nesta dura batalha 
que é a vida, sua 
arma é a inteligência, 
sua pólvora é a 
determinação e seu 
gatilho é a ousadia.

Ser ousado não 
é sinônimo de 
desrespeito ou 
armação. De verdade, 
ousadia é sinônimo 
de audácia, de visão 
e de sabedoria até, 
portanto faça dessas 
as suas armas para 
conquistar tudo o que 
falta de bom em sua 

MOMENTO
especial

Sua arma é a ousadia

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: EDUARDO JUNJI IKEDA E KENJI KA-

TOAKA

Feliz aniversário! Que sua vida seja cheia de bons e felizes 

momentos. Parabéns!

Que o vento leve o necessário e me 
traga o suficiente.”

 cultura@jornaldat.com.br

vida.



Quarta-feira, 7 de julho de 2021 11portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 - PROCESSO Nº 200.712/2021
OBJETO: Registro de Preços para serviços de manutenção em motores elétricos e 

fornecimento de peças.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 

para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 22 de julhode 2021, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 - PROCESSO Nº 200.573/2021 e apenso

OBJETO: Aquisição de serra hidráulica e peças de reposição. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 

para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 27 de julho de 2021, exclusiva-

mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do proces-
so nº 200.984/2021, declarando inexigível de licitação, com fundamento no art. 

25, inciso I da Lei nº 8.666/93, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS- ECT., para a contratação de empresa especializada para e prestação 

de postagem das correspondências da Autarquia, no valor total de 15.000,00 
(quinze mil reais), em face do disposto no art. 26da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 

processo se encontra devidamente instruído.

Mogi das Cruzes, em 06 de julho de 2021.
JOÃO JORGE DA COSTA

Diretor Geral



esportes Quarta-feira, 7 de julho de 202112 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Tite mantém indefinição 
sobre goleiro e ataque

Após dois jogos de mata-
-mata da seleção brasileira na 
Copa América, Tite mantém 
a indefinição sobre quem 
são os titulares de alguns 
setores do time. A forma-
ção do ataque e o goleiro 
parecem ser as dúvidas do 
treinador, que admitiu usar a 
competição como teste para 
as Eliminatórias da Copa do 
Mundo.

No gol, Ederson, Alisson 
e Weverton sonham com a 
vaga de titular no Mundial. 
O goleiro do Liverpool co-
meçou como titular nesta 
Copa América, mas o jogador 
do Manchester City e o do 
Palmeiras ganharam uma 
chance cada na fase de grupos. 
Ederson, contudo, despontou 
como titular nos dois jogos 
de mata-mata.

Apesar da rara sequência 
de dois jogos como titular, 
Tite nega que o jogador do 
City tenha conquistado a 
titularidade. “Temos três 

Copa América

grandes e extraordinários 
goleiros. Ninguém é melhor 
do que ninguém. Talvez o 
momento possa ser determi-
nante para a escolha, aí tem 
o Taffarel e o Marquinhos, 
que são importantes nesse 
preparo”, disse o treinador, 
referindo-se ao preparador 
de goleiros e seu auxiliar.

No ataque, a situação fica 
mais embolada. E não somente 
por causa do maior número 
de opções e formações, ora 
com Neymar mais recuado, 
quase como meia, ora com 
o jogador do Paris Saint-

-Germain mais avançado, 
compondo o trio ofensivo.

Se a intenção de Tite era 
repetir a formação da equipe 
nas quartas de final e na 
semifinal, a expulsão de 
Gabriel Jesus na sexta-feira 
acabou com seus planos. 
Assim, precisou mudar o 
trio, que teve ainda Roberto 
Firmino e Richarlison contra 
o Chile, pelas quartas de final. 

Neymar jogou atrás dos três.
Na semifinal, contra o 

Peru, Tite escalou Everton 
Cebolinha, Richarlison e 
Neymar. Outras opções são 
Gabriel Barbosa, titular em um 
dos seis jogos já disputados 
na Copa América, Vinicius 
Junior e até Everton Ribeiro.

Gabriel Jesus e Richarlison 
parecem ainda ter a prefe-
rência de Tite para compor 
o setor com Neymar, tendo 
agora Lucas Paquetá, autor 
dos gols da vitória sobre 
Chile e Peru, logo atrás. O 
jogador do Lyon é o que 
mais vem aproveitando as 
chances dadas pelo treinador 
na competição.

Na defesa, o quarteto for-
mado pelos laterais Danilo e 
Renan Lodi e pelos zagueiros 
Marquinhos e Thiago Silva 
devem estar garantidos para 
a final da Copa América. E 
saem em vantagem diante 
dos demais na briga por uma 
vaga na Copa. (E.C.)

Palmeiras explora fase ruim do
Grêmio para vencer a 4ª seguida

Enquanto o Verdão briga na ponta de cima da tabela, a equipe gaúcha ocupa a lanterna do campeonato

BRASILEIRÃO

O Palmeiras mede for-
ças hoje com o Grêmio, às 
19 horas, com o objetivo 
de aproveitar a má fase do 
adversário para emplacar a 
quarta vitória seguida no 
Brasileirão e se consolidar 
no pelotão da frente. Válido 
pela décima rodada, o jogo 
no Allianz Parque opõe um 
embalado anfitrião diante 
do lanterna, que ainda não 
venceu no torneio, está em 
crise e, por isso, demitiu o 
técnico Tiago Nunes.

Enquanto o Palmeiras 
embalou ao vencer Bahia, 
Inter e Sport, ostenta 70,4% 
de aproveitamento no tor-
neio nacional, se firmou 
no terceiro lugar, com 19 
pontos, e almeja a liderança, 
o Grêmio tem apenas dois 
pontos em sete jogos e está 
afundado na lanterna. Vive 
um período de turbulência 
inimaginável antes do início 
da competição e será coman-
dado pelo interino Thiago 
Gomes até a chegada de um 
novo técnico.

O Palmeiras quer tirar 
proveito da péssima fase do 
rival gaúcho para obter mais 
um triunfo no Brasileirão de 
olho na liderança. E o Grêmio 
traz boas recordações ao 
time paulista, que bateu o 
adversário na final da Copa 
do Brasil em fevereiro para 
levar a taça.

“O momento deles é com-
plicado, mas é um time com 
muita tradição e, principal-
mente, um elenco muito forte. 
Temos sim que respeitar 

muito o Grêmio, mas também 
manter nossa postura que é 
a mesma, independente do 
lugar que jogamos”, opinou 
Breno Lopes. Com uma função 
tática importante, o atacante, 
recuperado de uma lesão 
que o deixou quase dois 
meses fora de combate, se 

tornou titular e tem feito boas 
apresentações. Ele marcou 
três gols na competição e é 
o artilheiro da equipe.

E o técnico Abel Ferreira 
terá retornos importantes. 
Pilares do sistema defensivo, 
o paraguaio Gustavo Gómez 
e o uruguaio Matias Viña 

retornaram após as suas 
seleções serem eliminadas 
da Copa América e estão à 
disposição. Pela importância 
que têm, é provável que sejam 
titulares, embora o lateral 
negocie sua transferência 
para o futebol europeu.

Além disso, Patrick de 

Paula volta após cumprir 
suspensão. Os desfalques 
são Marcos Rocha, suspenso 
pelo terceiro amarelo, e Luiz 
Adriano, que já havia ficado 
fora do duelo com o Sport no 
Recife. Ele trata um edema no 
joelho. Weverton continua 
com a seleção brasileira na 
Copa América. Na lateral 
direita, é provável que Ga-
briel Menino seja o titular. 
O jovem fará seu último 
jogo antes de se apresentar 
à seleção brasileira olímpica 
para os Jogos de Tóquio.

Reintegrado ao elenco semana 
passada, Dudu participou dos 
últimos treinos com o elenco, 
teve seu nome registrado 
no BID da CBF e está apto 
para fazer sua reestreia pelo 
clube do qual é considerado 
ídolo. No entanto, o atacante, 
tido como o grande reforço 
de peso para a temporada, 
ainda deve precisar de mais 
alguns dias para atingir o 
mesmo nível físico de seus 
companheiros. Isso também 
vale para o zagueiro Pedrão, 
outro que voltou de emprés-
timo recentemente.

Estadão Conteúdo

Em bom momento, Breno Lopes segue como titular no ataque do Palmeiras

Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Jailson; 
Gabriel Menino, 
Gómez, 
Luan e 
Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Raphael Veiga, 
Gustavo Scarpa 
e Breno Lopes; 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

GRÊMIO 
Brenno; 
Rafinha, 
Geromel, 
Kannemann e 
Diogo Barbosa; 
Victor Bobsin, 
Matheus Henrique, 
Vanderson, 
Douglas Costa e 
Ferreira; 
Diego Souza. 
Técnico: 
Thiago Gomes

PALMEIRAS  
GRÊMIO 

INTERNACIONAL 
Daniel; 
Saravia, 
Pedro Henrique, 
Bruno Méndez 
e Paulo Victor; 
Rodrigo Dourado, 
Caio Vidal, 
Johnny , 
Maurício e 
Patrick; 
Yuri Alberto. 
Técnico: 
Diego Aguirre.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Bruno Alves e 
Léo; 
Daniel Alves, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Reinaldo; 
Rigoni e 
Eder. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

INTERNACIONAL 
SÃO PAULO 

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre.

Após Covid, Crespo volta
ao comando do São Paulo

Depois de cerca de dez dias 
de afastamento por causa da 
Covid-19, Hernán Crespo volta 
a dirigir hoje o São Paulo diante 
do Internacional, às 21h30, 
em Porto Alegre. O treinador 
volta para tentar “apagar um 
incêndio”: a equipe ainda 
busca a primeira vitória no 
Brasileirão e ocupa um lugar 
na zona de rebaixamento.

Os cinco pontos conquistados 
em 27 possíveis preocupam 
a diretoria. Na segunda-feira, 
quando retornou aos treinos, 
Crespo recebeu os cumpri-
mentos pelo seu aniversário 
de 46 anos, mas teve uma 
reunião de cobrança. Mem-
bros da direção, entre eles, 
o presidente Julio Casares, 
tentam encontrar saídas para 
a crise. O presidente esteve 
nos últimos treinos no CT 
da Barra Funda e vai repetir 
as visitas nos próximos dias.

Alguns problemas são 
a perda de confiança e o 
abatimento depois dos gols 

Mais Brasileirão

sofridos. Questões físicas e 
lesões constantes também 
formam o cenário ruim. Após 
a derrota diante do Santos, 
o treinador declarou que a 
conquista do Paulistão havia 
deixado um preço: o desgaste 
físico e emocional dos atletas. 
A primeira missão de Crespo 
no Beira-Rio, portanto, é 
recuperar o ânimo dos atletas.

O treinador ficou de fora 
dos empates contra Ceará 
e Corinthians e da derrota 
diante do Red Bull Bragantino. 
Nas duas últimas partidas, 
as alterações realizadas pelo 
auxiliar Juan Branda foram 
criticadas pelos torcedores. 

“Estou feliz por retomar mi-
nhas atividades cotidianas 
no clube, celebrando meu 
aniversário da melhor maneira, 
trabalhando”, escreveu Crespo 
nas redes sociais.

A defesa não terá sua formação 
ideal. Com dores musculares, 
o zagueiro Miranda nem viajou 
para Porto Alegre. Por outro 
lado, a partida deve marcar 
o retorno de Arboleda, que 
está longe do time desde 28 
de maio, quando foi flagrado 
em uma festa clandestina em 
São Paulo. Depois de ter sido 
afastado e multado por quebra 
do protocolo de isolamento 
social da Covid-19, o joga-
dor viajou e se apresentou à 
seleção equatoriana. (E.C.)

ÁRBITRO - Felipe Fernandes Lima (MG).
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.


