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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Comércio regional celebra 
flexibilização das restrições

Relaxamento das regras começa neste domingo e vai depender do controle das infecções por Covid-19 na região

PANDEMIA

  Vacinação de pessoas com 26 anos continua hoje. Suzano, página 4

O comércio do Alto Tietê celebrou 
as recentes declarações do governo 
do Estado de uma possível retoma-
da plena das atividades essenciais e 
não essenciais dentro do contexto 
da pandemia do coronavírus (Co-
vid-19). As declarações foram feitas 
no início da semana pelo governa-
dor João Doria (PSDB), em que o 
horário de funcionamento já será 
ampliado a partir deste domingo 
para até a meia-noite, com taxa de 
ocupação de até 80% dos estabe-
lecimentos. O toque de recolher 
imposto pelo governo estadual, 
das 23 às 5 horas, será suspenso.  
Cidades, página 7

Secretaria de Saúde espera uma 
posição do governo do Estado.  
Cidades, página 3

Gripe em Poá

FALTA DE 
DOSES FAZ 
PREFEITURA 
SUSPENDER 
VACINAÇÃOFisioterapia

Ferraz tem local 

para recuperar 

sequelas de Covid
Cidades, página 3

SUZANO

Frio faz 
acolhimento 
ocorrer 24hs 
por dia. p5

Ação ocorreu ontem, duran-
te uma operação de fiscalização 
municipal com apoio da Polícia  
Militar. Suzano, página 4

Suzano planeja continuar a imu-
nização para moradores com 26 
anos e Itaquá inicia com pessoas 
de 29 anos. Páginas 3 e 4

Ferro-velho

Vacinação Covid

COMÉRCIOS 
SÃO FECHADOS 
POR FALTA DE 
DOCUMENTOS

ITAQUÁ E  
SUZANO  
SEGUEM COM 
IMUNIZAÇÃO

Apesar do otimismo, segmento crê que irá demorar até 24 meses para recuperar ritmo de 2019

MOGI NEWS/ARQUIVO
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 �Novo horário

A Prefeitura da Estância Hidromine-
ral de Poá alterou o horário de aten-
dimento dos departamentos públi-
cos, conforme o decreto municipal 
nº 7.862/2021. Desde o último dia 26 
de julho, o atendimento presencial 
no Paço Municipal e demais setores 
é das 9 às 16 horas, com 60% da ca-
pacidade de ocupação. A ampliação 
do horário de atendimento é em vir-
tude do avanço da vacinação contra a 
coronavírus (Covid-19) em Poá.

 � Curso de reparação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
juntamente com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
de Arujá e, em parceria com a Pre-
feitura, disponibilizam um curso de 
Reparação em Instalações Elétricas 
Residenciais, gratuito, com aulas 
presenciais, ministradas no prédio 
do Senai, localizado na rua Urias Pi-
thon Barreto, 130, Chácara São José, 
com turmas diurnas, das 8 horas ao 
meio-dia, e vespertinas, das 13 às 17 
horas, de terça e sexta-feira. O cur-
so tem início previsto para8 de se-

tembro, com término previsto para 
15 de outubro.

 � Congresso de arquitetura

A Prefeitura de Suzano participou na 
terça-feira passada do União Inter-
nacional de Arquitetura (UIA) Rio no 
Território Paulista, evento que com-
põe a 27ª edição do Congresso Mun-
dial de Arquitetos. Na ocasião, as au-
toridades municipais compartilharam 
detalhes da criação do Suzano Ska-
te Park, uma das maiores pistas es-
portivas da América Latina em seu 
segmento.

 � Idade de vacinação

Santa Isabel vacinará hoje as pes-
soas com mais de 28 anos, puérpe-
ras e gestantes contra a Covid-19 das 
8 às 16 horas, no Ginásio Municipal 
de Esportes Francisco Souza, loca-
lizado na rua Hyeróclyo Elói Pessoa 
Barros, Jardim Monte Serrat. As Uni-
dades Básicas de Saúde também es-
tarão aplicando os imunizantes das 7 
às 15 horas e os moradores que esti-
verem dentro do prazo para receber 
a 2ª dose poderão se vacinar confor-
me agendamento.
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
TCE livrará região do pedágio?

U
ma decisão do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-SP) poderá trazer 
um alento para Mogi das Cruzes 
e região na guerra contra a ins-

talação do pedágio na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), proposta pela Agência de Trans-
portes de São Paulo (Artesp). O prefeito de 
Mogi, Caio Cunha (Pode), disse ontem que 
a cidade obteve “uma grande vitória” após 
o voto favorável do conselheiro-relator Re-
nato Martins Costa, do TCE-SP.

Costa, assim como a Prefeitura de Mogi, 
o Conselho de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat) e a popula-
ção em geral das cidades inseridas no Alto 
Tietê, é contra o edital de licitação do cha-
mado Pacote Litoral Paulista e recomendou, 
finalmente, a suspensão da licitação para a 
correção no processo. Ciente dos interesses 
do Alto Tietê, o relator Renato Costa lan-
çou questões no ar, como as contrapartidas 
prometidas pela Artesp após a instalação da 
praça de cobrança na Mogi-Dutra, mas ao 
mesmo tempo deixando claro a inviabilidade 
de sua instalação, pelo menos desta manei-
ra forçada que a Artesp tenta impor desde 

2019. “A divisão da cidade pela sequência 
de viadutos pode provocar o divórcio físico 
entre áreas da cidade. Entendo que esta de-
cisão não é apenas a mais adequada como a 
única legalmente possível”, “recitou” o con-
selheiro – haja vista que a fala de Costa soou 
como um poema a favor de Mogi e região. 

Os membros do TCE-SP também debate-
ram o voto do conselheiro e, se houver con-
senso geral entre o TCE, Mogi poderá se ver 
livre da proposta.  “O edital não conta com a 
definição do objeto sobre qual será o trecho 
da implantação do pedágio, ou mesmo a au-
torização dada pelo município”, arrematou 
o conselheiro. A competência da Artesp em 
elaborar um edital é questionada pela Pre-
feitura de Mogi desde o início – tanto pelo 
ex-prefeito Marcus Melo (PSDB) quanto pelo 
atual, Caio Cunha, uma vez que a agência é 
um órgão fiscalizador e não executor.

Esta guerra ainda não tem um vencedor, 
embora a Artesp estivesse em vantagem há 
dois anos. Mas, a cada dia, pouco a pouco, 
Mogi das Cruzes vai diminuindo a diferen-
ça e, agora, com o apoio do TCE, tem boas 
chances de sair vencedora.

Pensar sem falar, isso mes-
mo, nossos pensamentos vão 
longe, mas muitas coisas não 
falamos, ainda bem, afinal po-
demos magoar alguém, julgar 
sem necessidade, causar tor-
menta em pessoas e famílias, 
enfim, mas uma coisa é certa, 
ninguém duvida que somos 
todos diferentes, com carac-
terísticas físicas, psicológicas, 
e culturais muito diferentes.

Todavia, quando pensamos 
em uma pessoa com defi-
ciência, essas diferenças vão 
além. Elas vêm carregadas 
de significados, de interpre-
tações, que levam à constru-
ção de imagens que, por sua 
vez, também estão carregadas 
de emoção impregnadas das 
vivências ou não, com uma 
pessoa com deficiência.

Para entendimento com-
pleto acerca do que a lei de-
termina como deficiência, o 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

decreto 3.298, de 20 de de-
zembro de 1999, dispõe so-
bre a Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Por-
tadora de Deficiência.

A lei 13.146, de 6 de ju-
lho de 2015, que instituiu a 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência ou 
Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, traz garantias fun-
damentais para esse público.

De forma geral, ela tem o 
objetivo de promover, com 
igualdade, o exercício dos 
direitos e liberdades funda-
mentais por parte da pessoa 
com deficiência, que deve ser 
garantido, principalmente, 
por meio da inclusão social.

Dentre os principais pon-
tos abordados para a garan-
tia desses direitos está a de-
finição do que é pessoa com 
deficiência, orientações para 
o tratamento no contexto es-

colar, aspectos que tratam da 
acessibilidade digital, cultural 
e educacional, atenção inte-
gral à saúde e diretrizes para 
a inclusão das PCDs no mer-
cado de trabalho.

Ao último ponto aborda-
do em termo de contratação, 
primeiramente, a empresa 
precisa estar ciente de que, 
dependendo do seu porte, 
em relação ao número de 
funcionários, ela precisa, de 
acordo com a lei PCD, que 
determinado percentual de 
contratados seja de pessoas 
com deficiência.

Essa obrigatoriedade está 
definida na lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, conhecida 
como Lei de Cotas, que trata 
dos Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras 
providências, e aborda a con-
tratação de PCD no mercado 
de trabalho.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
da Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Itaquá vacina amanhã as 
pessoas com 29 anos

Itaquaquecetuba vai vacinar, 
amanhã, as pessoas de 29 
anos contra o coronavírus 
(Covid-19). Os drive-thrus na 
Univeritas, que fica na avenida 
Uberaba, 251, no bairro Vila 
Virgínia, e na base da Guarda 
Civil Municipal (GCM) no 
Piratininga, localizada na 
rua Joaquim Caetano, 496, 
além de todos os postos de 
saúde, funcionarão das 8 às 
16 horas.

Pessoas com comorbida-
de, deficiência, gestantes e 
puérperas acima de 18 anos 
também poderão se imu-
nizar, assim como aqueles 
que estão no prazo para a 
segunda dose. 

É importante compare-
cer com o pré-cadastro do 
site Vacina Já preenchido 
(vacinaja.sp.gov.br), além 
de apresentar o RG, CPF, 
comprovante de endereço, 
laudo de acordo com o grupo 
e cartão vacinal caso seja a 
segunda dose.

A Univeritas também estará 
aberta neste sábado (31) 

Pandemia

para realizar testes rápidos 
de Covid-19, das 9h às 12h. 
O atendimento será feito 
por demanda espontânea 
com distribuição de senhas.

Na terça-feira, será a vez 
do público de 28 anos se 
vacinar contra a Covid-19. 
Estarão disponíveis os postos 
de saúde, CEI (rua MMDC, 
28 - centro) e o drive-thru na 
Univeritas das 8 às 16 horas. 
Na segunda, os mesmos 
locais estarão abertos ainda 

para a imunização de quem 
tem 29 anos. 

A imunização nos postos 
de saúde e no CEI exigem 
o preenchimento do pré-

-cadastro no vacinaja.sp.gov.
br e o agendamento pelo 
steam360.com.br. O mu-
nícipe precisa apresentar 
os comprovantes, além do 
RG, CPF e comprovante de 
endereço. Não há necessidade 
de agendar caso opte pela 
vacinação na Univeritas.

Iniciativa vai ocorrer em dois espaços de Itaquá

Verônica Ribeiro/AIPMI

Centro de Fisioterapia oferece 
tratamento para sequelas

O coronavírus (Covid-19) 
é uma doença ainda muito 
misteriosa e a ciência luta 
contra o tempo para tratar 
das suas causas e efeitos. 
Em Ferraz de Vasconcelos, 
por exemplo, o Centro de 
Fisioterapia tem oferecido 
atendimento diferenciado 
para pessoas que foram 
contaminadas e tiveram 
sequelas. Para ter acesso 
ao tratamento, é preciso 
ser morador da cidade e 
levar o encaminhamento 
médico.

Desde outubro do ano 
passado, a unidade já atendeu 
25 pacientes recuperados da 
doença. De acordo com a 
coordenadora do Centro de 
Fisioterapia, Maira Camila 
Maia de Souza, assim como 
os efeitos da Covid-19 são 
diferentes em cada pessoa, 
as sequelas e o tratamento 
também. Por isso, a cidade 
oferece diagnóstico e rea-
bilitação individualizados.

Em linhas gerais, as pessoas 
apresentam dificuldades 

Covid em Ferraz

com a respiração e apre-
sentam falta de fôlego e 
cansaço, principalmente 
as que tiveram de ficar 
internadas, fazer uso de 
oxigênio ou foram entubadas. 

“É importante fazermos a 
reabilitação porque ajuda 
muito a pessoa a voltar ao 
seu condicionamento físico. 
Em cerca de 10 sessões 

já temos resultados e o 
paciente pode até recebe 
alta”, disse Maira.

Os moradores precisam 
levar o encaminhamen-
to médico do hospital ou 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Mais informações 
no Centro de Fisioterapia 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4679-6266.

Já foram 25 pessoas atendidas pela unidade de Ferraz

Maxson Rodrigues/Secom

Prefeitura suspende vacinação 
contra gripe por falta de dose

Secretaria de Saúde espera uma posição oficial do governo do Estado para retomar a aplicação das vacinas

POÁ

A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, anunciou que 
a campanha de vacinação 
contra a gripe está suspensa 
no município de Poá, em 
virtude do término do es-
toque de vacinas. Segundo 
o diretor do departamento, 
Leonardo Barbosa Garcia, 
as crianças que necessitam 
da aplicação do reforço da 
vacina, tem a segunda dose 
garantida.

“Estamos aguardando o 
posicionamento do governo 
do Estado, que determi-
nou que a campanha de 
vacinação contra a gripe 
deste ano seria realizada 
até o término das doses. 
Enquanto não há um novo 
parecer da secretaria esta-
dual, garantimos a aplicação 
da segunda dose para as 
crianças que necessitam 
do reforço, conforme reco-
mendação feita aos pais ou 
responsáveis, pela equipe 
de enfermagem durante a 

aplicação da primeira dose”, 
ressaltou o diretor.

A segunda dose é aplicada 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 15 horas, em qualquer 
uma das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município: 
Tito Fuga (rua Maria Hele-
na, 159 – Calmon Viana), 
Vila Jaú (rua Inácia Alves 
da Silva, 444 –Vila Jaú), 
José Pereta (rua Lindolfo 
Raimundo Ribeiro, 270 – 
Vila Pereta), Santa Helena 
(rua Men de Sá, 560 – Vila 
Santa Helena), Welling-
ton Lopes (rua Esmeralda, 

88 – Jardim América) e 
Doutor Cypriano Mona-
co (rua Esperidião Hoffer, 
223 – Jardim Nova Poá), 
além do Centro de Saúde 

(CS) II Farid Domingues 
(avenida Padre Anchieta, 
146 – centro).

“É sempre bom desta-
car que a campanha de 

imunização contra os vírus 
H1N1, H2N3 e Influenza B 
é muito importante, porque 
assim se previne de diversos 
problemas decorrentes da 

gripe”, destacou a secretária 
de Saúde, Claudia Cristina 
de Deus.

De acordo com os da-
dos divulgados pelo De-
partamento de Vigilância 
em Saúde, a campanha de 
vacinação contra a gripe 
imunizou 31.434 poaen-
ses, sendo 6.003 crianças 
com idade entre seis meses 
a 5 anos, 11 meses e 29 
dias; 715 gestantes; 1.977 
trabalhadores da Saúde; 
2.889 pessoas portado-
ras de comorbidades; 101 
puérperas; 10.770 idosos 
60+; 859 profissionais da 
Educação da rede pública e 
privada; 23 pessoas dotadas 
de deficiência permanente; 
24 funcionários do sistema 
prisional; 69 caminhoneiros; 
62 representantes da força 
de salvamento e segurança; 
15 das forças armadas; 40 
do transporte coletivo; rodo-
viário; passageiros urbanos 
e de longo percurso, três 
trabalhadores portuários e 
7.862 da população geral.

Vigilância garantiu que crianças vão tomar o reforço da vacina contra gripe

Mogi News/Arquivo

A segunda dose é 
aplicada de segunda 
a sexta-feira, das 
9 às 15 horas, em 
qualquer uma das 
Unidades Básicas 
de Saúde
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Suzano recebe material de 
proteção contra a Covid-19

A Prefeitura de Suzano 
recebeu ontem uma doação 
expressiva de itens de proteção 
contra o coronavírus (Covid-19) 
da empresa Nova Transporta-
dora do Sudeste (NTS), que 
faz parte do grupo “Unidos 
Pela Vacina”, encabeçado pela 
empresária Luiza Trajano, da 
rede varejista Magazine Luiza. 
Ao todo, são mais de 146 mil 
itens entre equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e 
outros suprimentos para a 
Saúde da cidade. Os materiais 
serão destinados para fortalecer 
o enfrentamento da pandemia, 
em especial nos três polos de 
vacinação.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) esteve na Arena Suzano 
para acompanhar a entrega dos 
materiais. Foram recebidos 
20 mil pares de luvas, cem 
mil máscaras descartáveis, 
5 mil aventais, 5 mil toucas 
descartáveis, 5 mil coletores 
de materiais perfurocortantes, 
mil bandagens antissépticas, 
10 mil frascos de álcool 70%, 
300 invólucros de álcool gel 

Doação

e três câmaras portáteis para 
transporte de vacinas. A doação 
ainda prevê 20 computadores 
para agilizar o acolhimento 
dos cidadãos na campanha 
de imunização.

Parte dos materiais já foi 
encaminhada para abastecer 
o estoque do polo de vacina-
ção da Arena Suzano, e os 
demais irão para o Centro de 
Abastecimento Farmacêutico 
(CAF) da cidade, para posterior 
distribuição. 

“São recursos extremamente 
valiosos e necessários neste 
momento, e serão empregados 
para impulsionar o avanço 
da campanha de imunização 
contra o novo coronavírus na 
cidade. Meus agradecimentos 
à Luiza Trajano e aos empre-
sários pelo gesto de empatia 
e solidariedade com o nosso 
município. São tempos difíceis, 
mas com a união de todos é 
possível construir um futuro 
melhor.”, disse o prefeito.

Produtos foram entregues ontem, na Arena Suzano

Paulo Pavione/Secop Suzano

Vacinação para que tem 
26 anos continua hoje

Ação ocorre nos três polos de vacinação do município: Max Feffer segue com drive-thru

CONTRA COVID

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19), em Suzano, con-
templa hoje os cidadãos de 
26 anos ou mais. O trabalho 
dá continuidade à operação 
de ontem, que beneficiou 
6.097 suzanenses. O atendi-
mento segue descentralizado, 
disponível nos três polos de 
imunização, das 8 às 17 horas, 
com horário estendido até as 
19 horas na Arena Suzano.

A ação desta quinta-feira 
resultou em 2.520 aplicações 
na primeira dose e 3.577 na 
segunda. Só no polo Arena, 
3.736 pessoas receberam 
atendimento, sendo 1.136 
por meio do sistema drive-

-thru. Na região norte, ou-
tros 1.165 moradores foram 
contemplados, enquanto na 
região de Palmeiras mais 
1.196 acolhimentos foram 
registrados.

Para o atendimento das 
pessoas maiores de 26 anos, 
a operação estará novamente 
disponível hoje, a partir das 
8 horas. De acordo com 

o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, a ação 
também deve beneficiar os 
munícipes de demais grupos 
prioritários contemplados, 
mas que ainda não tomaram 
a dose.

“Seguimos em ritmo intenso, 
com os dias de atendimento 
liberados para todos aqueles 
que já têm direito à primeira 
dose, além dos moradores 
que precisam completar 
a segunda aplicação. Isso 

significa que o acolhimen-
to está disponível para os 
munícipes maiores de 26 
anos; taxistas, motoristas e 
cobradores dos transportes 
coletivo e complementar; 
profissionais da educação; 

pessoas com comorbidades 
ou deficiência permanente 
grave; grávidas e puérperas, 
além dos idosos”, detalhou.

O atendimento estará dis-
ponível 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 – Jar-
dim Imperador), com horário 
estendido até as 19 horas. Já 
o sistema drive-thru, com 
entrada pela avenida Brasil, 
será das 8 às 17 horas.

Até o momento, o município 
contabiliza 152.334 pessoas 
imunizadas contra a Covid-19, 
sendo 69,13% da população 
adulta, que está estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 38.888 já 
completaram a segunda etapa.

Aplicação das doses para os moradores com 26 anos começou ontem na cidade

Irineu Junior/Secop Suzano

A Prefeitura de Suzano 
realizou, ontem, uma opera-
ção conjunta entre diversas 
forças de segurança e de 
fiscalização para verificar 
possíveis irregularidades 
em comércios de sucata e 
reciclagem. A medida teve 
como objetivo identificar e 
coibir casos de receptação de 
itens furtados ou roubados. 
Como resultado, três locais 
foram notificados e fechados 
por não terem a documen-
tação necessária.

A Operação Ferro-Velho teve 
início às 9 horas e contou com 
a participação de equipes do 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas, da Vigilância 
Sanitária, da Secretaria de 
Meio Ambiente, da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e da 
Polícia Militar (PM). Elas 
atuaram em três comércios 
previamente identificados 
no Jardim Nazareth, na Vila 
Amorim e na Vila Urupês. 

Em diálogo com os pro-
prietários, os agentes mu-
nicipais descobriram que 
nenhum dos três locais tinha 

Comércios são fechados 
por falta de documento

Ferro-velho

documentação, requisito 
obrigatório para exercer a 
atividade. Diante deste contex-
to, todos foram interditados 
e só poderão voltar a abrir 
quando regularizarem suas 
situações legais. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Segurança Cidadã, 
Elias Marques de Lima, as 
fiscalizações ocorreram de 
forma pacífica e as forças 
policiais estiveram presentes 
apenas para prestar apoio. 
Na oportunidade, ele expli-
cou que a operação surgiu 
da suspeita de que alguns 
comércios deste segmento 
estão sendo responsáveis pela 
compra de objetos furtados 
e roubados.

“A operação foi organizada 
justamente para desarticular 
esta rede de estímulo à cri-
minalidade, pois em muitos 
casos o furto de fiação e 
outros itens é feito com o 
intuito de vender os mate-
riais para algum ferro velho. 
Seguiremos monitorando as 
atividades dos comércios de 
sucatas”, concluiu Marques.

Diante do crescimento ve-
rificado nos casos de dengue 
nos primeiros  meses deste 
ano, o Hospital Santa Maria 
de Suzano reforçou a dispo-
nibilização dos exames NS1 
(teste rápido), que detecta o 
antígeno por imunocroma-
tografia  precocemente no 1° 
ao 9°  dia de sintomas com 
resultado em até 90 minutos 
e sorologias IgM ( do 5° ao 
10°) e IgG ( após o 14°).

A dengue é uma doença 
viral causada pelo mosquito 
Aedes aegypti, tendo maior 
incidência verificada no pe-
ríodo compreendido entre 
dezembro e junho. A cidade 
de São Paulo registrou 6.408 
ocorrências até 22 de junho, 
mais do que o triplo de 2020, 
que teve 2.009 registros 
durante todo o ano – cres-
cimento de 219%, segundo 
a Prefeitura.

Febre alta com início sú-
bito (39º a 40º), cefaleia e 
cansaço extremo, são alguns 
dos sintomas.

Santa Maria 
oferece teste 
para diagnóstico 
da dengue

Aedes

A Controladoria-Geral de 
Suzano realizou ontem uma 
visita técnica à Prefeitura de 
Santos. O encontro teve o 
objetivo de estreitar a rela-
ção com o município que é 
referência em Transparência 
Ativa, a fim de conhecer a 
experiência exitosa e obter 
conhecimento sobre ações e 
ferramentas que aprimorem 
os serviços prestados.

Participaram da reunião o 
controlador-geral Sadao Sakai e 
o assessor estratégico da Pasta, 
César Braga. Pela Prefeitura de 
Santos estiveram presentes 
o agente de orçamentos da 
Secretaria Municipal de Go-
verno, Marcos Antônio Vieira, 
e o assessor da Secretaria 
Municipal de Administração, 
André Luís Bomfim Averaldo. 

O grupo pôde conhecer o 
controlador-geral do município, 
Rivaldo Santos de Almeida 
Júnior, e a equipe que cuida 
da Ouvidoria, Transparência e 
Controle da cidade. O órgão é 
responsável pelo destaque na 
transparência, com nota 8,5 
na Escala Brasil Transparente, 
promovido pelo Mapa Brasil 
Transparente, por meio da Con-
troladoria-Geral da União (CGU). 

Controladoria de 
Suzano visita a 
Prefeitura  
de Santos

Transparência
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Serviço de acolhimento vai 
atender durante 24 horas

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), e o secretário 
municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Geraldo Garippo, anuncia-
ram ontem que o serviço de 
acolhimento emergencial 
vai receber as pessoas em 
situação de rua durante as 
24 horas do dia. O espaço, 
localizado no número 630 da 
rua Felício de Camargo, no 
centro, tem 120 vagas, sendo 
que 65 já foram preenchidas.

Diante da frente fria que 
atinge a cidade, registrada pela 
Defesa Civil, as autoridades 
optaram por ampliar o horá-
rio de acolhimento. “Nosso 
objetivo é oferecer um espaço 
quente e de qualidade para 
aqueles que estão nas ruas. 
Inclusive, também estamos 
acolhendo os cães que vivem 
com os interessados. Desta 
forma, quem precisar pode 
ir diretamente ao espaço, 
seja manhã, tarde, noite ou 
madrugada, nossas equipes 
estão prontas para ajudar”, 
declarou Ashiuchi.

Suzano

O local, em funcionamento 
desde o início da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
oferece a oportunidade de 
acolhimento completo com 
refeições, atividades coletivas 
e individualizadas, espaço 
para higiene pessoal e área 
dedicada ao cuidado de ani-
mais. No ambiente, o grupo 
ainda encontra oportunidade 
de acompanhamento mul-
tidisciplinar, inclusive com 
serviços de Saúde, para o 
início do processo de rein-
serção social.

De acordo com Garippo, 
que esteve no local, atualmen-
te, o espaço tem 65 pessoas 
abrigadas. “O acolhimento 
emergencial tem garantido 
banho, roupas e cama para 
todos os acolhidos. Também 
asseguramos acesso à retirada 
de documentação pessoal, 
encaminhamento para o 
sistema de saúde, orientação 
para a retomada das relações 
familiares e recâmbio para a 
cidade de origem, se assim o 
acolhido e a família quiserem, 

além de trazer orientação e 
direcionamento para atividades 
de geração de renda. Nossa 
missão tem sido transformar 
vidas”, afirmou o secretário.

Por fim, o chefe do Execu-
tivo pediu o apoio de toda a 
comunidade. “Se você puder 
orientar uma pessoa em 
situação de rua, peça para 
ela nos procurar no ‘antigo 
restaurante popular’. Por 
aqui, estaremos preparados 
e vamos dar todo o suporte 
necessário durante as 24 horas 
do dia”, finalizou o prefeito. 

Além disso, a pasta também 
conta com outras vagas no 
Centro Social Bom Samari-
tano, com quem é mantido 
convênio e para onde a pes-
soa pode ser direcionada se 
for necessário. Para mais 
informações, dúvidas ou 
sugestões, o Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social (Creas) pode 
ser contatado pelo telefone 
4747-1973 ou 4743-2588, 
de segunda à sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Campanha de testes rápidos 
conclui etapa de Braz Cubas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes encerra hoje a etapa 
do distrito de Braz Cubas do 
programa Caravana Mogi 
Contra a Covid, desenvolvi-
da pela Secretaria de Saúde 
com entidades ligadas ao 
comércio para o combate 
ao coronavírus.

A iniciativa disponibilizou 
uma estação móvel onde 
trabalhadores do comércio e 
a população em geral podem 
realizar testes rápidos para 
detecção da Covid-19, com 
o teste PCR, cujo resultado 
fica pronto em até 20 minu-
tos. O programa teve início 
neste mês na região central 
da cidade e já esteve nos 
distritos de Jundidapeba e 
Cezar de Souza.

A carreta atualmente en-
contra-se no estacionamento 
da loja Havan (avenida Fran-
cisco Ferreira Lopes, 3.300). 
Além dos trabalhadores do 
comércio, que podem agendar 
com antecedência, a carreta 
também realiza gratuitamente 
testes para a população, com 

Covid-19

uma capacidade de até 420 
atendimentos por dia.

Segundo a secretaria, desde 
segunda-feira foram feitos 
665 testes, dos quais 65 
(cerca de 10%) apresentaram 
resultado positivo. Do total, 
36 foram de trabalhadores do 
comércio que agendaram o 
exame por meio do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 

(ACMC) ou do Sindicato 
dos Empregados do Comér-
cio (Sincomerciários), sem 
nenhum resultado positivo.

Segundo a Pasta da Saúde, 
os casos positivos detectados 
são encaminhados para a 
Central de Monitoramento 
do município, que promove o 
acompanhamento do paciente 
e seus sintomas, indicando 
quais são os protocolos e en-
caminhando para internação 
caso necessário. (A.D.)

Caravana fica no estacionamento da Havan até hoje

Emanuel Aquilera

Motoristas sentem impacto na
alta do preço do combustível

Variação do valor da gasolina em um ano chegou a mais de 39%, enquanto que etanol subiu 58% em doze meses

CUSTO DE VIDA

O orçamento doméstico de 
milhões de famílias em todo 
o país, e no Alto Tietê não há 
exceções, tem como um dos 
seus pontos fracos os gastos 
com combustível. Para uso 
nas tarefas domésticas ou no 
traslado para o trabalho ou 
para a escola, o uso do carro 
em 2021 passou a ter um 
peso cada vez maior.

O advogado Filipe Augusto 
Maciel Dias viu o custo com 
o combustível aumentar de 
R$ 150 para R$ 240 mensais 
desde o início do ano, e sentiu 
a diferença nos postos de 
abastecimento. “Passamos 
a usar mais etanol para ver 
se conseguimos economizar 
um pouco. Comparado com 
maio do ano passado, antes 
com R$ 140 a gente enchia o 
tanque, hoje não tá enchendo 
mais com gasolina. O jeito é 
usar menos o carro”, contou.

A bancária Débora Cristina 
Fonseca também sentiu o 
impacto do aumento dos 

combustíveis ao longo do ano. 
“Cada vez que passo no posto 
para encher o tanque deixo 
R$ 130, saímos de um pata-
mar em que pessoas comuns 
pegavam avião para onde 
só pessoas ricas conseguem 
andar de carro”, queixou-se, 
sentindo o maior impacto 
a partir de maio deste ano.

A sensação de aumento 
constante dos combustí-
veis é corroborada pelos 
apontamentos da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 
que divulga semanalmente a 
síntese do comportamento 
dos preços de combustíveis 
nas refinarias e nos postos. 
Em seu último boletim, que 
cobre a terceira semana de 
julho, a ANP registrou uma 
média nacional de R$ 5,833 
no litro da gasolina e de 
R$ 4,344 para o etanol.

No levantamento da agência 
reguladora, a média do preço 
no Estado de São Paulo che-
gou a R$ 5,504 por litro na 
gasolina e R$ 5,507 em média 
na Região Metropolitana de 

São Paulo. Em comparação 
com o preço praticado em 
julho do ano passado, a ANP 
apontou um aumento de 
39,71% no litro da gasolina.

O aumento no preço do 
etanol, usado como alterna-
tiva por muitos motoristas, 

também foi notado pela ANP. 
Em janeiro deste ano, o etanol 
tinha uma média de R$ 3,055 
na Região Metropolitana e 
chegou a R$ 4,144 no final 
deste mês. No acumulado 
do último ano, o preço teve 
uma alta de 58,17% para o 

consumidor.
O cenário apresentado 

pela ANP não está longe da 
realidade dos motoristas no 
Alto Tietê. Um levantamen-
to de preços nos postos de 
combustíveis de Mogi das 
Cruzes mostrou que o litro 

da gasolina está, em média, 
R$ 5,449 (variando de  
R$ 5,199 a R$ 5,669), um 
pouco abaixo dos preços na 
capital e em outras cidades da 
Grande São Paulo. O etanol, 
por sua vez, pode variar entre 
R$ 3,897 e R$ 4,399 - um 
preço médio de R$ 4,148.

Em Suzano, o preço da 
gasolina nas bombas chegou 
a uma média de R$ 5,499 
e o etanol a uma média de  
R$ 4,099, num comparativo 
de até seis postos na região 
central e nos distritos do Boa 
Vista e Sete Cruzes.

Até mesmo quem trabalha 
diariamente no atendimento 
ao público sentiu a diferença 
nos últimos meses, como é o 
caso de Josias Ferreira Santos, 
frentista de um posto de com-
bustíveis localizado na estrada 
dos Fernandes. “No começo 
do ano havia períodos em 
que o combustível avançava 
e reduzia, mas nos últimos 
meses realmente o preço vem 
subindo constantemente”, 
apontou.

André Diniz

Postos de abastecimento no Alto Tietê praticam preços com elevada variação

Emanuel Aquilera
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SBT, 21H00

Chiquititas
As meninas notam que Maria sumiu. A pequena passou a noite com a boneca 

Laura nos túneis do orfanato. Cintia é comunicada sobre o sumiço de Maria. 

Maria Cecília lembra de momentos românticos com Tobias e decide resolver 

essa situação. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael avisa a Duca para evitar confusão com Henrique. Policiais chegam para 

revistar a casa de Bete. Pedro se desculpa com Karina por sua redação. Bete 

é levada para a delegacia, e Simplício a observa de longe. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Julia reclama de cansaco para Ana. Lourenco pensa em pedir a guarda 

compartilhada de Tiago. Lucio leva Julia para passear e estranha seu desânimo. 

Julia conta para Manuela que Eva a levou para fazer fotos em uma agencia. 

Dora diz para Marcos que ele precisa procurar um emprego.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Tania e suspensa por ter mexido no armario de Sandra Helena. Elza e Prazeres 

convidam Antonia para a festa surpresa que preparam para Julio. Antonia fi ca 

surpresa ao saber por Domenico que o seguranca do hotel esta em coma. 

Pedrinho nao aceita a ajuda de Eric. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo pede para Cristina fi car em seu lugar na empresa, caso algo lhe 

aconteça. Téo chega ao restaurante para falar com Maurílio e Maria Marta 

fl agra os dois juntos. Reginaldo revela a Jairo que descobriu seu segredo. 

Cardoso segue Jairo até o local de encontro com Cora, e ela se fi nge de 

vítima ao vê-lo para fugir do cúmplice.

RECORD, 21H

Gênesis
Labão tenta se entender com Salma. Raquel sente ciúmes do tratamento 

que Jacó está dando à Lia. Raquel fi ca chocada ao reconhecer Bila. Jacó 

encontra Nanum. Ele se explica para o amigo de Isaque. Esaú descobre 

notícias sobre o irmão. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Há momentos e 
acontecimentos 
da vida, que não 
podemos controlar. 
Por isso, quando a 
tristeza bater, deixe-a 
entrar, mas não feche 
a porta. Deixe o seu 
peito aberto para que 
ela possa sair.

A tristeza que 
fica presa, torna-se 
amargura. Mais vale 
transformar a tristeza 
em lágrimas, pois as 
lágrimas ajudam a 
lavar a alma, como a 

MOMENTO
especial

Quando a tristeza bater

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LIVIA MEIRELLES XAVIER, MARCIA 
BRASIL DE REZENDE ABRAHÃO E REGINA  APARECIDA 
BATAGLIA

Parabéns! Que Deus te ilumine, te guie e te proteja em 
todos os dias da sua vida. Feliz aniversário!

Erros são provas de que você está 
tentando. Não desista.”

 cultura@jornaldat.com.br

chuva lava a terra, e 
depois nos presenteia 
com um belo arco-íris.

Quando a tristeza 
bater, não finja que 
não ouviu, e que a 
dor não lhe atinge. 
Os momentos de 
sofrimento são 
importantes na vida.
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Mogi participa de reunião 
virtual da Rede Urban95

Mogi das Cruzes participou, 
na última quarta-feira, de 
uma reunião de trabalho da 
rede Urban95. O encontro 
ocorreu de forma virtual e 
reuniu representantes das 
cidades selecionadas para 
compor a Urban95, uma 
iniciativa global da funda-
ção holandesa Bernard van 
Leer que apoia municípios 
ao redor do mundo com 
foco na primeira infância. 
Participaram da reunião a 
vice-prefeita, Priscila Ya-
magami (Pode), o chefe de 
Gabinete, Lucas Porto, e 
os secretários municipais 
André Stábile (Educação) e 
Claudio de Faria Rodrigues 
(Planejamento e Urbanismo).

Com a seleção pela Urban95, 
Mogi passou a fazer parte de 
uma rede exclusiva de cidades 
brasileiras com o objetivo de 
ser protagonista e referência 
no desenvolvimento integral 
das crianças por meio do 
planejamento urbano, das 
estratégias de mobilidade e 
sobretudo na construção de 

uma agenda do Plano Mu-
nicipal da Primeira Infância. 

“Nossa reunião foi produtiva, 
as cidades participantes estão 
envolvidas e tenho certeza 
de que os resultados serão 
positivos”, observou Pris-
cila. Os encontros virtuais 
ocorrerão durante um ano 
e meio, aproximadamente, 
e o próximo passo será a 
elaboração de uma agenda 
específica para a cidade.

Em 2021, foram selecionadas 
para a rede os municípios de 
Mogi das Cruzes, Alcinópolis 
(MS), Alfenas (MG), Benevides 
(PA), Canoas (RS), Cascavel 
(PR), Paragominas (PA), São 
José dos Campos (SP), Sobral 
(CE), Teresina (PI) e Uruçuca 
(BA). Eles se juntaram às 
cidades conectadas em 2020, 
que são Aracaju (SE), Brasileira 
(AC), Campinas (SP), Caruaru 
(PE), Crato (CE), Fortaleza 
(CE), Ilhéus (BA), Jundiaí 
(SP), Niterói (RJ) e Pelotas 
(RS). Os municípios pioneiros 
foram Boa Vista (RR), Recife 
(PE) e São Paulo (SP).

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explica que o objetivo da 
iniciativa é estimular um 
papel de protagonismo das 
cidades, estabelecendo uma 
relação mais profunda com 
as crianças. Ele acrescenta 
que essa construção passa 
pelo processo de desenvol-
vimento do município, com 
espaços públicos acolhedores, 
inovadores, inspiradores e 
seguros, capazes de influenciar 
positivamente na formação 
das crianças.

Outra característica é o 
fortalecimento dos espaços 
públicos verdes, para que 
as crianças possam explorar 
atividades de lazer em contato 
com a natureza e de forma 
segura. “Além disso, estamos 
falando também de bairros 
com uma vida comunitária 
animada, onde haja o senti-
mento de bem-estar coletivo. 
Tudo isso se traduz em um 
planejamento urbano mais 
amigável”, observou.

Primeira infância

Live estimula cooperação 
entre as unidades escolares

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes realizou 
na manhã de ontem uma 
live de acolhimento para o 
início do segundo semestre da 
rede municipal de ensino. O 
encontro teve como objetivo 
fortalecer a rede de apoio e a 
troca de experiências entre as 
unidades escolares. As esco-
las que estavam em recesso 
retomaram as atividades no 
dia 19 de julho e na próxima 
segunda-feira, um novo grupo 
de escolas começará a Fase 2 
da retomada gradual das aulas 
presenciais. 

“A educação é o centro do 
projeto de desenvolvimento da 
cidade. Este é um momento 
em que vemos a necessidade 
do acolhimento emocional e do 
autocuidado para que a gente 
possa garantir dois direitos: o 
direito à educação e o direito 
de aprender. É importante 
que todos se sintam bem 
e o processo possa aconte-
cer”, observou o secretário 
de Educação, André Stábile. 
O secretário adjunto da Pasta, 

Retorno do 2º semestre

Caio Callegari, destacou a 
importância da cooperação. 

“Vamos reforçar os elos de 
cooperação entre todos. Esse 
diálogo e a troca de experiências 
são fundamentais para que 
todos possam crescer juntos”, 
disse Callegari. 

A live contou com a presença 
do professor José Henrique 
Porto, que falou aos educadores 
sobre “Educação Socioemo-
cional - o caminho da Era 
da Informação para a Era da 
Sabedoria”. Neste difícil cenário 
da pandemia da Covid-19, a 
proposta foi uma reflexão sobre  
o ato de educar na contem-
poraneidade, promovendo 
a ampliação dos horizontes 
humanos em seus múltiplos 
aspectos psicoemocionais.

As diretoras Patricia Helen 
Gomes dos Santos, da EM Prof. 
Dermeval Arouca e Vanessa 
Silva, do CEIM Profa Luiza 
Conceição Silva comparti-
lharam suas experiências da 
Fase 1 da retomada gradual 
das aulas presenciais. “A gente 
não tinha essa vivência com 

o retorno, estávamos tensos 
para saber como seria. Com 
os grupos pequenos e todos 
engajados no cumprimento 
dos protocolos, essa tensão 
baixou”, disse a diretora da 
escola municipal. Vanessa 
destacou a importância do 
acolhimento dos pais. “As 
nossas educadoras conver-
saram muito com os pais. 
Para esta fase da creche, é 
muito importante que eles 
sintam confiança em deixar 
as crianças”. 

Este processo de colaboração 
entre as escolas foi destacado 
pelo secretário adjunto de 
Educação. “É fundamental esta 
cooperação entre as escolas 
que já vivenciaram o processo 
de retorno presencial e as que 
irão começar as próximas 
fases”, disse. As diretoras se 
colocaram à disposição das 
unidades. “A gente tem uma 
troca muito bacana. É um 
grupo muito colaborativo. 
Estamos à disposição para 
todas as unidades”, disse a 
diretora Patrícia.

Comércio recebe com otimismo 
notícia sobre fim de restrições

Ação ocorrerá de forma gradual, a partir de domingo; no entanto, a medida depende dos índices de contaminação

COVID CONTROLADA?

Entidades ligadas ao co-
mércio em Mogi das Cruzes 
e no Alto Tietê celebraram 
as recentes declarações do 
governo do Estado de uma 
possível retomada plena das 
atividades comerciais essen-
ciais e não essenciais dentro 
do contexto da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

As declarações foram 
feitas no início da semana 
pelo governador João Doria 
(PSDB), em que o horário 
de funcionamento já será 
ampliado a partir deste do-
mingo para funcionamento 
até a meia-noite, com taxa 
de ocupação de até 80% 
dos estabelecimentos, e o 
toque de recolher imposto 
pelo governo estadual das 
23 às 5 horas será suspenso 
a partir deste dia.

A medida será válida 
para restaurantes, lancho-
netes, comércio varejista, 
shopping-centers, salões 
de beleza e academias, que 

Para Sincomércio, Alto Tietê deve retornar ao ritmo de 2019 em até 24 meses

foram consideradas pelas 
autoridades sanitárias como 

“não essenciais” durante o 
auge da pandemia. A ex-
pectativa das autoridades 
é que, caso os níveis de 
contaminação da Covid-19 
se mantenham em queda, 
no dia 17 de agosto todo 
o comércio será irrestrito.

A notícia foi bem-recebida 
pela Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
que considerou a medida 
como fundamental para a 
retomada econômica de 
todos os municípios do 
Estado, inclusive do Alto 
Tietê e de Mogi das Cruzes. 
“Esta medida é fundamental 
e vamos continuar com to-
dos os protocolos sanitários 
para garantir a segurança 
de todos”, informou a pre-
sidente da entidade, Fádua 
Sleiman.

O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Valterli Mar-
tinez, também colocou-se 

favorável à nova deter-
minação do Palácio dos 
Bandeirantes. “Esta medida 
vem sendo aguardada por 
nossos comerciantes há 
meses, como fruto de todo o 

trabalho desenvolvido para 
garantir que o comércio 
venha a ser seguro para 
quem trabalha e para os 
consumidores”, afirmou.

Valterli também apontou 

que a nova determinação do 
Plano São Paulo coincide 
com o início da retomada das 
atividades econômicas em 
Mogi e região: “Já tivemos 
a confirmação de mais de 

60 novos estabelecimentos 
comerciais criados na nossa 
região, um sinal de que 
estamos nos recuperando. 
Com esta liberação, mais 
comerciantes não poderão 
apenas voltar a desempenhar 
seu trabalho plenamente, mas 
também micro e pequenos 
empreendedores poderão 
retomar tranquilamente, 
depois de uma longa espera”.

No entanto, na visão do 
presidente do Sincomércio, 
ainda há um longo caminho 
para que se possa recuperar 
o impacto da pandemia na 
atividade econômica. Em sua 
avaliação, será necessário 
um período de 18 a até 24 
meses para que os indica-
dores de produtividade e 
taxa de empregos possam 
voltar aos patamares de 
2019, de antes da pandemia. 
“Já estávamos tendo uma 
leve recuperação depois da 
crise entre 2017 e 2018, e 
agora teremos um caminho 
ainda maior a percorrer”, 
concluiu.

André Diniz
Emanuel Aquilera
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