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Com a flexibilização 
do Plano São Paulo, as 
cidades decidiram aplicar o 
ensino híbrido 

Mogi e Guararema 
têm retorno das 
aulas presenciais

Em Guararema, 
acontece Dia D da 
vacinação neste 
sábado

1 a cada 10 
mogianos é 
contratado pelo 
Mogi Conecta
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VACINAÇÃO

Muitos brasileiros 
não tomaram a 2º 
dose da vacina contra a 
Covid-19

Saiba como são 
distribuídos os 
imunizantes na 
região

“Um atalho para chegar 
à praia”: Caio Cunha 
sobre intenção da Artesp 
em instalar um pedágio

MOGI-DUTRA

Nesta sexta-feira, 21, o Tribunal de Justiça determinou que a Artesp 
prestasse esclarecimentos sobre o intuito de inserir uma praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra. Deputados da região também se manifestaram 
sobre o caso. 10

NEY SARMENTO/PMMC

Movimento. Hoje acontece mais uma manifestação sobre a medida na rodovia. Os manifestantes 
se encontram às 9h30 no Posto Itamarathy e depois em carreata, vão até o Km 42 da Mogi-Dutra
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1º DOSE 83.464 450.785 habitantes18,51%



Cidades O NOVO2
EDIÇÃO 715 — SÁBADO | 22.05.2021 A 28.05.2021

om notícias sobre a 
falta de vacinas 
contra Covid-19, a 
ampliação dos gru-

pos prioritários e o total de 
1.5 milhão de brasileiros 
que não tomaram a segun-
da dose do imunizante- da-
dos do Ministério da Saúde 
no mês de abril de 2021- 
muitas pessoas questio-
nam como as cidades se or-
ganizam e o que levam em 
conta para definir os públi-
cos-alvo. Por isso, O Novo 
conversou com adminis-
trações municipais a fim de 
esclarecer os fatos.

De acordo com a Prefei-
tura de Guararema, a cidade 
segue a grade enviada pelo 
Grupo de Vigilância Epide-
miológica da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Pau-
lo, se atentando as seguintes 
informações: tipo de dose; 
marca/laboratório; grupo 
prioritário/faixa etária; nú-
mero de doses destinado a 
este grupo prioritário e/ou 
faixa etária.

Na cidade não foi contabi-
lizada grande quantidade de 
munícipes que não tomaram 
a segunda dose: “há alguns 
casos de pessoas que não 
foram no prazo por estarem 
com sintomas da Covid-19 no 
período da segunda dose, ou 
outros motivos como inter-

PREFEITURA DE GUARAREMA / ARQUIVO

Entenda como 
são distribuídas 
as vacinas contra 
Covid-19 em 
Guararema e 
Mogi das Cruzes
Números. Em Guararema não foi 
contabilizada grande quantidade 
de munícipes que não tomaram a 
segunda dose

C

Ordens. Em Mogi das Cruzes e Guararema são seguidas as diretrizes do Governo Estadual e Federal

Ana Luiza Moreira
ana@onovo.com.br

nação, e com isso, procuram 
após prazo da data agenda-
da”, informa a Saúde de Gua-
rarema.

Em Mogi das Cruzes tam-
bém são seguidas as diretri-
zes do Governo Estadual e 
Federal, sendo assim, a distri-
buição é feita de acordo com 
números e lotes enviados, em 

conformidade com os públi-
cos-alvo.

O município ainda des-
taca que é difícil estimar o 
número de cidadãos que não 
tomaram a segunda dose por 
conta de oscilações no siste-
ma, nos lançamentos e tam-
bém nas diferenças de pra-
zos indicados de acordo com 
o fabricante da vacina. “No 
início do mês, Mogi das Cru-
zes identificou cerca de 1,4 
mil cadastros que, de acordo 
com os prazos, estariam pen-
dentes da segunda dose. Foi 
feita uma força tarefa de con-
tato com essas pessoas para 
reforçar a informação sobre 

O objetivo 
é garantir a 
cobertura do 
esquema vacinal 
no tempo

aplicação da segunda dose”, 
explica a prefeitura da cidade.

Sobre o assunto, na segun-
da-feira, dia 17, o Governo 
Federal salientou em comu-
nicado que “a estratégia de 
distribuição é revisada sema-
nalmente em reuniões entre 
União, estados e municípios, 
observando as confirmações 

do cronograma de entregas 
por parte dos laboratórios. O 
objetivo é garantir a cober-
tura do esquema vacinal no 
tempo recomendado de cada 
imunizante: quatro semanas 
para a vacina do Butantan e 
12 semanas para a da Fiocruz 
e da Pfizer”.

Escaneie ou 
acesse onovo.
com.br/cidades

CHARGE DA SEMANA
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Quantas vezes você já ouviu, ultimamente, sobre 
a necessidade de quebrarmos paradigmas, de 
inovarmos ou nos reinventarmos neste período 
pandêmico? Aposto que várias.

A diferença de idade e geração entre eu e minha 
mãe é grande. Ela nasceu no pós-Segunda Gran-
de Guerra. Já eu passei a ter noção de mundo a 
partir da redemocratização do nosso Brasil. Mi-
nha juventude e parte da vida adulta foi tomada 
por con� itos de ideias ou visões comportamen-
tais divergentes dentro de casa.

Minha mãe sempre primou pela disciplina, pelo 
trabalho desde jovem com empenho e pro� s-
sionalismo, pelo respeito às gerações anteriores, 
pela educação formal e rigorosa, com muito 
amor e carinho sim, mas com austeridade. 
Também nos orientou a buscar uma crença e ter 
a plenitude da alma preenchida com religiosida-
de e manutenção das tradições familiares. Fez 
questão de mostrar a importância da reverência 
às instituições e às autoridades. E eu? Bom... com 
cabelo comprido, barba sem fazer, resolvi largar 
o formalismo da advocacia para trabalhar com 
sustentabilidade e meio ambiente, com uma 
agenda ambientalista, anticapitalista, etc... já quis 
anarquizar o sistema. 

Hoje, quarentão, me vejo cada vez mais em 
minha mãe. A maturidade e o tempo nos fazem 
chegar à conclusão de que, no � m, mamãe 
sempre teve razão! Quando jovens, imaturos, 
temos di� culdade de reconhecer a importância 
das tradições, e questionamos padrões e com-
portamentos pela total falta de compreensão 
da realidade. Na ânsia de fazer valer aquilo que 
desejamos, damos de ombros às tradições, com 
a justi� cativa de que devemos inovar.

Juliano Abe

Inovar é valorizar tradições

Internações por 
Covid-19 volta a subir 
em Mogi das Cruzes
A taxa de 
ocupação dos 
leitos da Unidade 
de Terapia 
Intensiva - UTI, 
destinados ao 
tratamento da 
Covid-19 voltou 
a subir nesta 
semana. Segundo 
a Secretaria 
Municipal de 
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Saúde, dos 118 
leitos, 31 estão 
livres. 
Um número 
expressivo, tendo 
em vista que há 
algumas atrás o 
número estava em 
aproximadamente 
72 leitos livres, 
o dobro da 
capacidade atual.

Guararema libera aulas presenciais em 
todas as redes de ensino

A Prefeitura Municipal 
de Guararema liberou o 
retorno gradual das aulas 
presenciais em todas as Re-
des de Ensino - Municipal, 
Estadual e Privada - e deci-
diu pela abertura de praças, 
parques e pontos turísticos 
do município.

As decisões foram discu-
tidas e validadas pelo Comitê 
Administrativo Extraordinário 
Municipal Covid-19, que se 
reuniu na última quinta-feira 
(20). A Secretaria Municipal 
de Educação de� niu, junto ao 
Comitê e ao Conselho Munici-
pal de Educação, que o retorno 
das aulas será opcional aos 
pais.

A volta dos alunos do Ensi-
no Fundamental II (do 6º ao 9º 
ano) e Ensino Médio de todas 

Transição. 
Município aderiu 
à flexibilização 
do Plano SP 
definida pelo 
Estado

VITORIA MIKAELLI

as Redes está autorizada a partir desta terça-fei-
ra (25/05), com a ocupação de até 35% da capa-
cidade das escolas por dia, em seus respectivos 
turnos, manhã, tarde e noite. Já as aulas presen-

Também está permitida a 
abertura de praças, parques e 
pontos turísticos

ciais da Educação Infantil (Pré-
-Escola) e Ensino Fundamen-
tal I (do 1º ao 5º ano) poderão 
ser retomadas a partir do dia 1º 
de junho, observando o mes-
mo limite de 35%.

Na Rede Municipal, o retor-
no vai considerar a estrutura fí-
sica das escolas, para que haja 
a garantia do distanciamento 
social e o revezamento das au-
las presenciais, com cronogra-
ma já de� nido pela Secretaria.

O Comitê Administrativo 
Extraordinário Municipal Co-
vid-19 também decidiu pela 
abertura dos parques, praças 
e pontos turísticos da cidade, a 
partir de segunda-feira (24/04). 
Para que a retomada ocorra de 
forma segura do ponto de vis-
ta sanitário, a � scalização será 
mantida para impedir aglome-
rações e orientar sobre o uso 
contínuo de máscaras.

REDAÇÃO
redacao@onovo.com.br

Diálogo. As decisões foram discutidas, validadas por um Comitê e continuará havendo regras a serem 
seguidas para a segurança de alunos e profissionais; Retorno das aulas será opcional aos responsáveis

Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos

Juliano Abe, advogado e Diretor Adjunto de 
Ações Regionais da FIESP – Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo
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Crédito Consignado

Documentos para abertura de conta:
• RG;
• CPF;
• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda.

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

sicredi.com.br / SAC - 0800 724 7220 /Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525 Ouvidoria- 0800 646 2519
*Condição exclusiva da agência Sicredi Progresso de Guararema/SP.

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Somos o Sicredi e temos as melhores soluções financeiras para tirar seus planos do papel. 
Conte com o nosso Crédito Consignado. 

Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Guararema



O NOVO 5EDIÇÃO 715 — SÁBADO | 22.05.2021 A 28.05.2021

Cidades

Dia D da Vacinação Contra a 
Covid-19 em Guararema

O Dia D da Vacinação 
Contra a Covid-19 acontece 
neste sábado, dia 22. A ini-
ciativa tem como objetivo 
intensi� car a imunização 
em Guararema. O projeto 
é realizado pela Prefeitura 
Municipal, por meio da Se-
cretaria de Saúde.

A administração municipal 
a� rmou que serão vacinadas 
pessoas com comorbidades de 
50 a 59 anos (primeira dose) e 
idosos acima de 60 anos (pri-
meira dose). A ação contará 
com a estrutura da Cevac e 
também com um posto de va-
cinação no estacionamento do 
Pau D’Alho (Recanto do Amé-
rico), com atendimento no sis-
tema drive-thru e para pedes-
tres agendados.

“Nosso intuito é avançar na 
vacinação contra a Covid-19, 

Funcionamento. 
Terão 
controladores 
de acessos 
organizando as 
filas

VITORIA MIKAELLI

para isso conseguimos imple-
mentar a estrutura de vacina-
ção do Pau D’alho, por conta 
do recebimento de doses so-
licitadas”, explica a secretária 

O posto de Vacinação 
no Pau D’Alho 
funcionará das 9h às 
15h, com apoio da PM

municipal de Saúde, Adriana 
Martins.

Todas as pessoas serão 
vacinadas mediante agenda-
mento. O link do Vacina.Digital 
está disponível no site da Pre-
feitura de Guararema (guara-
rema.sp.gov.br) no banner da 
página inicial e no link “Cadas-
tramento para Vacinação da 
Covid-19”.

O principal esforço de Satanás atualmente é para 
destruir a família. Ele sabe que assim, poderá destruir 
o que resta da base moral da sociedade. Satanás ataca 
a família de muitas maneiras. Ele usa a opressão, divi-
são, rebelião, doenças, brigas, divórcio, preocupações 
� nanceiras e outras formas. O humanismo secular, 
que atualmente está sendo ensinado é destrutivo para 
a família cristã. As doutrinas fundamentais do huma-
nismo secular são: egoísmo, rebelião e auto exaltação.

Uma grande área do ataque de Satanás são as crian-
ças. Ele está atacando as mentes delas por meio da in-
ternet, dos jogos de computador e jogos demoníacos 
de alto poder de destruição.  Vários jogos destrutivos 
tem sido os principais in� uenciadores das mentes 
em formação das nossas crianças. Esses e outros 
métodos estão sendo usados para criar fortalezas nas 
mentes das nossas crianças. Fortalezas são mentali-
dades estabelecidas por meio das in� uências demo-
níacas que � xam mentiras na mente em formação. 
Três grandes fortalezas que Satanás está colocando 
nas mentes das crianças são: a fortaleza da violência, 
podemos claramente entender o porquê desses cri-
mes brutais em que crianças matam os pais e outras 
pessoas nas escolas como temos visto ultimamente... 
Isso nunca existiu em outros tempos.  A fortaleza da 
sexualidade deturpada por meio da pornogra� a. E 
uma fortaleza de magia e ocultismo por meio da tele-
visão e das escolas excluindo tudo o que vem de Deus 
e estabelecendo tudo o que não é de Deus.

Deus ofereceu os meios para enfrentarmos os ata-
ques satânicos dentro de nossas casas:  a entrega de 
sua vida e sua família ao Senhor Jesus. A autoridade 
do Senhor Jesus Cristo em nossa vida é uma arma 
poderosa para enfrentar e combater os ataques que 
Satanás lança contra a família. Mas esse Jesus tem 
sido rejeitado por muitos.

E esses muitos agora estão desesperados sem saber o 
que fazer em suas casas com a destruição da família. 
O chefe da família precisa crer que a Bíblia é a verda-
deira e perfeita Palavra de Deus. “Toda a Escritura é 
divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; para 
que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente 
instruído para toda a boa obra.” [2 Timóteo 3:16-17] 
Se você precisa de ajuda nesta área familiar e pessoal 
venha nos fazer uma visita, podemos te ajudar com 
orientações mediante a Palavra de Deus. Rua Dr. 
Américo Gonçalves Ferreira 440 - Guararema. Você é 
bem-vindo/a, quartas 20h e domingos às 19h.

Daniel Ruziska

O Ataque à Família

daniel@agapecorretora.com.br

Gondim faz live contra o 
pedágio na Mogi-Dutra

PEDÁGIO

Na quarta-feira, dia 19, o suplente de deputa-
do Doutor Gondim fez uma live falando sobre a 
implantação do pedágio na Mogi-Dutra, e para 
discutir o assunto, trouxe o engenheiro Jamil Hal-
lage, responsável por supervisionar as obras na 
rodovia e também na Mogi-Bertioga.

“O pedágio é uma falta de consideração, porque 
o estado pouco fez na Mogi-Dutra. Praticamente 
toda ela foi feita pela prefeitura”, a� rma Hallage.
Durante a live, Gondim também entrevistou o 
engenheiro Jolindo Rennó e o arquiteto Nelson 
Batalha, que se mostraram contra a proposta.

REDAÇÃO
redacao@onovo.com.br

ANA LUIZA MOREIRA
ana@onovo.com.br

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Imunização. Serão vacinadas pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos (primeira dose) 
e idosos acima de 60 anos (primeira dose)

União. O engenheiro Jolindo Rennó e o 
arquiteto Nelson Batalha são contra o pedágio

História. Jamil Hallage foi responsável por 
supervisionar as obras na rodovia

Leia o QRCODE. E assista 
a live completa na página do 
facebook.

ASSISTA ACESSANDO ONOV.OOO/BLL0KHJ
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda murawjew
fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

Festa do Divino 
Espírito Santo
Na paróquia São Benedito, nos 
dias 14 a 23 de maio, houve 
a novena com as missas e a 
carreata solidária da Festa do 
Divino Espírito Santo, que foram 
transmitidas online.

Marcia R S Nunes com sua 
neta linda, Mariana

Padre Ubirajara e o casal 
João e Regina

Entrada dos festeiros do Divino Espírito Santo O casal Margarete e  Marcelo Leão e fi lhos

Após a missa da Novena do Divino Espírito Santo, Júlio, Misael, 
Willian, Camila, Tathiane e Juninho

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

CHÁCARA NO MARACATU

CASA NO CENTRO

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

(11) 99954-5424
(11) 99954-3099

(11) 4695-2000

2          1

3          3          7

R$3.500,00

R$1.100,00 PASCOM

Santa missa do Divino Espírito Santo, na Igreja 

Diácono Tanaka e festeiros, após a Carreata no dia 16-
05, no Bairro Nogueira

A Paróquia São Benedito 
realiza a Carreata Solidária

Adília e Marcos
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy
“Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te 
a ti mesmo.” Confúcio

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Crédito Consignado

Documentos para abertura de conta:
• RG;
• CPF;
• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda.

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Guararema
Temos as melhores soluções financeiras para tirar seus planos do papel. 

Nadia Store Mogi

Gosta de trench 
coat? Na Nadia 
Store Mogi, no Mogi 
Shopping, tem! A 
peça é um curinga 
para levantar 
qualquer look básico 
em segundos. 
Ela combina com 
qualquer outra peça 
e nem é preciso uma 
superprodução para 
deixá-lo estiloso. 
Afinal, ele por si só, 
basta. É um charme!
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Na Live, Soft, de quinta-feira (20), tive a satisfação de conversar com 
Rodney Costa, co-fundador da Abduct Studio e sócio-proprietário da 
Netsun Tecnologias, a antiga Net Mogi. Há cerca de dois anos, Rodney 
e família moram na Carolina do Sul (EUA). A prosa pode ser conferida 
no IGTV.

O Dia dos Namorados 
ganha edição especial 
no Caderno W. 
Requisitei o Marcos 
Vieira para fotografar 
os casais na Offer 
Importados. Na 
quinta-feira, 20, Elaine 
e Pitty Siqueira, do 
Tomás Agostinho, 
deram o start na 
sessão de fotos.

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 

termina neste domingo (23), com a procissão de 

Pentecostes (carreata), que sairá de Sabaúna e seguirá 

até Jundiapeba. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz 

Stringhini, celebra a missa, às 17h30, na Catedral de 

Sant´Ana. Na foto, ele está com os festeiros Mauro 

de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira 

Margarido, os capitães de mastro Roberta e Maurimar 

Batalha e os padres.

Entrevista com Rodney Costa pode 
ser conferida no IGTV 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Namorados terão edição 
especial no CW

Festa do 
Divino 
Espírito 
Santo de 2021 

ATP 1 Personal Academia

Dani e Kleber falam de decoração

Você conhece o Programa SMALL 
GROUP (SG50) da ATP 1 Personal 
Academia?
Trata-se de um programa bem objetivo, 
feito com acompanhamento direto do 
personal. As vantagens: treinamentos 
aeróbios, exercícios de força e funcionais.

Na segunda-feira (24), às 20h30, Dani 
Maksud e Kleber de Carvalho, do Espaço 
D.Kaza, serão entrevistados por Rodrigo 
Geammal, no @rgeammal, sob o tema 
“Superando os desa� os no mundo da 
decoração”. Em tempos de pandemia, 
as pessoas aproveitam para renovar a 
decoração de casa, a� nal, � ca-se muito 
mais tempo nela.

AR
Q

UI
VO

 P
ES

SO
AL

AR
Q

UI
VO

 P
ES

SO
AL



O NOVO8 EDIÇÃO 715— SÁBADO | 22.05.2021 A 28.05.2021

REPRODUÇÃO

Mogi tem retorno das 
aulas presenciais
Retomada. A volta está prevista, neste primeiro momento, apenas para 
a rede municipal e só em algumas unidades que já estão devidamente 
adequadas para receber as crianças com segurança

Aulas: O retorno será de forma híbrida com a continuidade das 
atividades remotas

Em Mogi das Cruzes, na 
próxima segunda-fei-
ra (24/5), começará a 
retomada gradual das 
aulas presenciais nas 
unidades escolares da 
rede municipal de ensi-
no. As primeiras turmas 
a retornarem serão do 
6º ao 9º ano no Cempre 
Benedito Ferreira Lopes 
e da Educação de Jovens 
e Adultos (EM Coronel 
Almeida e Escola de Em-
preendedorismo e Ino-
vação - EEI), além dos 
cursos pro� ssionalizan-
tes oferecidos em uni-
dades do Crescer, que 
estejam adequadas ao 
protocolo sanitário.

O retorno será de forma 
híbrida com a continuidade 
das atividades remotas. A 
volta é opcional para as fa-
mílias. “A retomada presen-
cial das aulas será feita de 
forma gradativa respeitan-
do a premissa de preservar 
a vida. Estamos observando 
os dados epidemiológicos 
da cidade para garantir um 
retorno seguro, porém gra-
dual destas atividades que 
são tão importantes para o 
desenvolvimento da edu-
cação no município”, disse 
o secretário de Educação, 
André Stábile.

Estas primeiras unida-
des estão adequadas ao 
protocolo sanitário. As equi-
pes estão entrando em con-
tato com os pais e alunos 
para orientações e serão en-
tregues os kits de proteção 
individual. Os pro� ssionais 
das escolas também rece-
beram equipamentos de 
proteção individual. A ca-
pacidade máxima diária de 
atendimento será de 35% 
do total de alunos matricu-
lados por turma. Os pro� s-
sionais do grupo de risco 
que ainda não foram vaci-
nados devem permanecer 
em teletrabalho. Todos de-
verão usar máscara e man-
ter o distanciamento social 
de 1,5 m.

A Secretaria de Educa-
ção elaborou um Guia Prá-
tico destinado aos agentes 
envolvidos no retorno às 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br escolas, que está dispo-

nível no Portal da Se-
cretaria. As diretrizes 
contemplam as áreas de 
logística, alimentação 
e atuação pedagógica. 
As unidades também 
contam com a Brigada 
da Pandemia na Escola, 
composta por pelo me-
nos três servidores para 
assegurar o efetivo cum-

primento das medidas 
previstas no Protocolo 
de Segurança Sanitária.

A programação con-
tinua no dia 31 com o 
retorno das turmas de 
creche e pré-escola, so-
mente nas escolas muni-
cipais e subvencionadas 
adequadas ao protocolo 
sanitário. As turmas do 
1º ao 5º ano do ensino 

DECRETO Nº4028, DE 12/05/2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$1.103.000,00 (um milhão, cento e três mil reais) e dá outras providências.

DECRETO Nº4032, DE 21 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre a retomada das aulas e demais atividades presenciais nas 
unidades escolares das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino e Rede 
Privada existentes no Município de Guararema, no contexto da COVID-19 e dá 
outras providências.

DECRETO Nº4033, DE 21 DE MAIO DE 2021
Prorroga a quarentena prevista no Decreto Municipal nº 3.850, de 23 de março 
de 2020, alterado pelos Decretos Municipais nº 3.858/2020, 3.866/2020, 
3.876/2020, 3.886/2020, 3.895/2020, 3.896/2020, 3.902/2020, 3.907/2020, 
3.913/2020, 3.917/2020, 3.924/2020, 3.928/2020, 3.940/2020, 3.946/2020, 
3.953/2020, 3.963/2020, 3.970/2021, 3.983/2021, 3.990/2021, 4.006/2021, 
4.014/2021, 4.022/2021 e 4.027/2021 e dá outras providências.

DECRETO Nº4034, DE 21 DE MAIO DE 2021
Prorroga a classificação do Município de Guararema na Fase 1 (Vermelha) do 
Plano São Paulo, estendendo as medidas da Fase de Transição, destinada ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e a retomada econômica do 
Município de Guararema e dá outras providências.

DECRETO Nº4035, DE 21 DE MAIO DE 2021
Revoga o Decreto Municipal nº 3987, de 3 de março de 2021 e dá outras 
providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o 
Decreto nº 2665, de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma 
resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura 
Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

TERMO DE PERMISSÃO DE USO CELEBRADO EM CONFORMIDADE 
COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 3999/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2939/2021
TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE GUARAREMA, situado na Praça Cel. Brasílio Fonseca, nº35 – Centro, 
inscrito no CNPJ/MF nº 46.523.262/0001-31, neste ato representado pelo 
Prefeito, José Luiz Eroles Freire e o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes - SINCOMÉRCIO, representado por seu Presidente, Valterli 
Martinez.
OBJETO: Permissão de Uso de sala integrante da Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento Econômico. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021.
VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura, por 12 (doze) meses.

fundamental das escolas 
municipais deverão retor-
nar presencialmente no 
dia 7 de junho. Após essa 
data, a cada semana se-

rão abertas novas escolas 
com a condição de que 
tenham cumprido inte-
gralmente o protocolo sa-
nitário. O cronograma de 

retomada é condicionado 
à situação epidemiológica 
do município.

PM
M

C

Vacinação. Cadastro é feito online

A Secretaria de Saúde de Mogi 
das Cruzes preparou diversos 
pontos de vacinação neste sába-
do (22/05), para facilitar o acesso 
dos mogianos à imunização. Para 
receber a dose contra a Covid-19, 
o interessado precisa ter efetuado 
o cadastramento prévio online de 
acordo com cada público-alvo as-
sistido.

Entre eles estão motoristas e 
cobradores de ônibus que preci-
sam ter o cadastro no site https://
vacisetrans.sp.gov.br/ e obter o QR 
Code com indicação para vacina-
ção em Mogi das Cruzes.

As gestantes e puérperas (até 
45 dias após o parto) com comor-
bidades serão atendidas com ex-
clusividade no Pró-Mulher neste 
sábado (22) e também no próximo 
(29). Para elas, conforme determi-
nação do Governo do Estado, estão 
reservadas doses da Coronavac/
Butantan.

Os trabalhadores da Saúde que 
agendaram online  serão imuniza-
dos nos drives Pró-Hiper, no Mo-
gilar, e Bunkyo, na Porteira Preta, 
e também em três unidades que 

estarão abertas para atendimento 
exclusivo (PSFs Toyama; Jardim 
Planalto e PACS Nova Jundiapeba).

A segunda dose da Astrazene-
ca para trabalhadores da saúde 
que foram vacinados em 26 de fe-
vereiro, é aplicada nas unidades do 
Alto Ipiranga, Ponte Grande e Vila 
Natal.

A vacinação contra a gripe tam-
bém ocorre hoje, 21, e a cidade está 
com sete unidades de saúde aber-
tas para realizar a vacinação contra 
a gripe para públicos-alvo, sem ne-
cessidade de agendamento prévio: 
Alto Ipiranga, Jardim Camila, Vila 
Suíssa, Ponte Grande, Jardim Uni-
verso, Jardim Aeroporto II e Nova 
Jundiapeba. Com atendimento das 
8 às 16 horas.

Podem receber a dose os pú-
blicos contemplados na segunda 
etapa: idosos com mais de 60 anos 
e trabalhadores da Educação – ou 
na primeira etapa (crianças entre 
seis meses e seis anos incomple-
tos, povos indígenas, trabalhadores 
da área da saúde, gestantes e mu-
lheres puérperas (até 45 dias após 
o parto).

Mogi vacina em diversos 
pontos da cidade neste sábado

IMUNIZAÇÃO

Fundo Social de Mogi 
dá início a campanha 
Inverno Solidário
O Fundo Social de Mogi das Cruzes fez, nesta 
sexta-feira (21/05), o lançamento o� cial da 
campanha Inverno Solidário 2021. “Toda 
colaboração conta e precisamos lembrar 
que, neste ano, o desa� o é muito grande, pois 
a pandemia, infelizmente, fragilizou ainda 
mais famílias que já viviam em situação de 
vulnerabilidade” a� rmou a presidente do 
Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

REPRODUÇÃO 
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Os pequenos passos de 
volta ao antigo normal

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

oi anunciado durante a semana, 
pelo Governo do Estado de São Pau-
lo, que em 1º de junho uma nova 

fase de gestão da pandemia será iniciada, 
com ampliação do horário de funcionamen-
to dos estabelecimentos comerciais até as 22h 
e a testagem rápida de pessoas sintomáticas.

A partir da data, a capacidade máxima de ocupa-
ção dos estabelecimentos passa a ser de 60%, além 
disso, continuam libe-
radas as celebrações 
individuais e coletivas 
em igrejas, templos 
e espaços religiosos, 
desde que seguidos ri-
gorosamente todos os 
protocolos de higiene e 
distanciamento social.

Aos poucos vemos pequenos avanços acontecen-
do, não que tudo esteja bem, mas a esperança de 
que as coisas podem melhorar � ca cada vez maior. 
Não estamos todos vacinados e ainda acontecem 
atrasos nos envios de vacinas, mas cada faixa etária 
que se imuniza é uma pequena vitória e tenho cer-
teza que o sentimento é igual para os comercian-
tes, que aos poucos, podem retomar seus negócios.

Para que continuemos avançando, é importante 
trabalhar em conjunto para proteger a si mesmo e 
aos outros, então: não promova aglomerações, use 
máscara, só saia de casa quando for necessário e 
mantenha as mãos higienizadas sempre.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Cada faixa etária 
imunizada é uma 
pequena vitória

F

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Tragédia. Novos desdobramentos apontam outra versão para 
a morte de Mc Kevin » https://onovo.com.br/brasil/novos-
desdobramentos-apontam-que-kevin-mantinha-relacoes-
sexuais-na-varanda-e-caiu-ao-tentar-pular-para-andar-de-
baixo 

Cidades. Serviços municipais retomam o atendimento 
presencial em Guararema » https://onovo.com.br/guararema/
servicos-municipais-retomam-o-atendimento-presencial-em-
guararema 

Ciência e Saúde. Ministério da Saúde anuncia o envio de 6,4 
milhões de doses da vacina contra Covid-19 » https://onovo.
com.br/ciencia-e-saude/ministerio-da-saude-anuncia-o-
envio-de-6-4-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-covid-19

Polícia detém homem por tráfico de drogas em Mogi 
das Cruzes

Bruno Covas morre após complicações no tratamento 
de câncer

“Parabéns aos bravos guerreiros policiais que estão na 
linha de frente todos os dias.”

“Descanse em paz”

ADIMEIRE - @ADIMEIREASTERIO

IVONE TEIXEIRA - @TEIXEIRA.IVONE1972

Os dados são o 
novo “petróleo”
Os dados pessoais são forne-
cidos o tempo todo e a todo o 
momento sem saber o que é 
fornecido sem necessidade e o 
que é de fato obrigatório.O fato 
é, através dos dados é que as 
empresas conseguem melhorar 
seus produtos e serviços, pois 
é possível identi� car os gostos, 
preferências, per� s de compra 
e comportamento permitindo 
assim uma melhor experiência.

Com isto, as empresas vêm 
lucrando cada vez mais através 
da coleta dos dados e esta coleta 
desenfreada passou a gerar mui-
tos abusos e inconvenientes aos 
titulares razão pela qual se criou 
a Lei Geral de Proteção de Da-
dos, permitindo que as empresas 
continuem com seu modelo 
de negócio porém respeitem e 
protejam os dados pessoais. Por 
isso, é obrigatório que as empre-
sas busquem implementar um 
projeto de adequação á LGPD e 
evitem as sanções.

Stephannie Veloso é advogada e 
Consultora Especialista Em Proteção 
de Dados e Direito Digital

Relembrando este dia em que ainda não 
estavámos em pandemia e recebemos 
em nossa casa, a visita muito especial 
dos nossos parceiros, Adriana Miranda e 
Sérgio Miranda. 

Nós temos novidades toda semana para você. 
Nesse vídeo, nosso locutor Gomes Mazurca 
compartilha um assunto muito interessante 
com você, nos siga no Instagram para assistir e 
acompanhar novos conteúdos.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

O momento do Brasil 
demanda de todos nós 
espírito público, unidade, 
agregação, somar e não 
dividir”
Bruno Covas em carta escrita dois dias 
antes de falecer
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Cidades

#GUARAREMACONTRACOVID19

SE VOCÊ JÁ
ESTÁ AGENDADO
E FAZ PARTE DE UM DESTES
GRUPOS PRIORITÁRIOS:

IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PESSOAS COM COMORBIDADES
DE 50 A 59 ANOS

HOJE, 22/05, É O SEU 
DIA D DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

DIA
DA VACINAÇÃO

D
CONTRA A COVID-19

A Prefeitura de Guararema cobrou e conseguiu mais doses para 
reforçar a vacinação contra a Covid-19. MAS  ATENÇÃO: SÓ SERÃO 
IMUNIZADAS AS PESSOAS QUE JÁ ESTÃO AGENDADAS. O 
AGENDAMENTO PODE SER CONSULTADO NO SITE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

SERÃO DOIS LOCAIS DE APLICAÇÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO:

CENTRAL DE VACINAÇÃO CORONAVÍRUS
Rua Dr. Armindo, 567, no Bairro Nogueira,
das 8h às 20h

ESTACIONAMENTO DO PAU D’ALHO
(Recanto do Américo)
Centro, das 9h às 15h

REPRODUÇÃOREPRODUÇÃOREPRODUÇÃO

Deputados da região e prefeito de Mogi das Cruzes se 
posicionam sobre a instalação de um pedágio na Mogi-Dutra
Posicionamento. Tribunal de Justiça determina que a agência se manifeste sobre o assunto dentro de 48h

Secretários. Tonete saiu e 
Naufel pode ser retirado

Secretários. Tonete saiu e 
Naufel pode ser retirado

Secretários. Tonete saiu e 
Naufel pode ser retirado

A discussão sobre a insta-
lação de um pedágio na Rodo-
via Pedro Eroles - Mogi-Dutra, 
continua causando descon-
tentamento aos munícipes de 

“É descabida a 
cobrança numa 
estrada construída 
com dinheiro 
público municipal”

“Não tem 
cabimento 
penalizar milhares 
com uma cobrança 
que não trará 
benefícios”

“Pode deixar 
de atrair novas 
empresas para o 
Alto Tietê”

Estevam Galvão 
(DEM). Dep. Estadual

Marco Bertaiolli 
(PSD). Dep. Federal

André do Prado (PL). 
Deputado Estadual

JÚLIA ANDRADE
julia@onovo.com.br

Mogi das Cruzes e, em contra-
partida, a Artesp - Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo, não abre mão da deci-
são de inserir uma praça de 
cobrança.

No entanto, nesta sexta-
-feira, 21, o TCESP - Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo determinou que a agên-
cia deverá se manifestar so-
bre a instalação dos pedágios 
na Mogi-Dutra, dentro de um 
prazo de 48h.

Vale ressaltar que o pre-
feito da cidade, Caio Cunha 
(Pode), foi à justiça para tomar 

providências sobre o caso, 
após o edital que foi aberto 
para a concessão das rodo-
vias e instalação de praças de 
pedágios “A Artesp tenta nos 
vender esse projeto como algo 
benéfico para a cidade, mas a 
realidade é que essa é apenas 
uma forma de obter lucro às 
custas dos mogianos e trans-
formar Mogi em um atalho 
para chegar à praia”, afirmou 
Cunha em uma postagem nas 
redes sociais.

Nesta semana, O Novo 
conversou com deputados da 
região, que se posicionaram 

sobre a inserção dessa cobran-
ça na cidade. O deputado fe-
deral Marco Bertaiolli (PSD), 
afirmou que conversou com a 
Artesp que havia dito que não 
seguiria com o projeto sem 
antes falar com a cidade.

O também deputado esta-

dual., Estevam Galvão, disse 
que conversou com o vice-go-
vernador, Rodrigo Garcia que 
o assegurou que nesta gestão 
não haverá pedágio. E o depu-
tado estadual André do Prado 
repudiou a medida e disse ser 
negativa para a região.
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Movimento. Manifestação na semana passada
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1 a cada 10 mogianos é 
contratado pelo Mogi Conecta
Opção. Os interessados em participar do projeto podem escolher entre as opções de 
empregabilidade e qualificação ou empreendedorismo

Zoom anuncia plataforma de 
hospedagem de eventos

om a força que as conversas de vídeo ganharam o Zoom 
anunciou o lançamento do Zoom Events. Pensando 
numa maneira de melhorar e disponibilizar novas 

ferramentas, a plataforma pretende oferecer à organizadores 
a possibilidade de criar encontros internos e externos de qual-
quer tamanho, viabilizando, inclusive, a venda de ingressos.
O Zoom Events será disponibilizado para os usuários a partir 
de junho, porém sem previsão de chegada no Brasil.

C

» Lendo Podcasts. O Spotify 
terá uma implementação em 
seu aplicativo que passará 
a transcrever Podcasts, 
permitindo que os usuários 
possam ler a reprodução 
com ou sem áudio, além de 
acelerar ou pular o trecho 
da gravação. A plataforma 
anunciou nesta terça (18) que 
serão iniciados os testes do 
recurso.

»Internet Explorer 
aposentado. O Internet 
Explorer será aposentado 
após 25 anos de história. O 
browser marcou a época dos 
anos 90 e 2000, porém, com o 
surgimento das concorrentes, 
começou a perder o seu nível 
de usuários. 
A Microsoft datou o � m o� cial 
para 15 de Junho de 2022. 
A estratégia é abandonar o 
servidor para dar atenção ao 
que acreditam ser o futuro do 
Windows 10: Microsoft Edge. 
A empresa já está cortando 
a conectividade com as suas 
outras plataformas até deixar 
de o atualizar.

» Campanha Disney. Com a 
intenção de incentivar mulheres 
de todas as idades a viverem 
sendo elas mesmas, a Disney 
iniciou uma campanha global 
“É hora de celebrar - Coragem e 
Gentileza”. A campanha incentiva 
o público mundial a se conectar 
com as histórias das princesas e 
celebrar valores como coragem 
e gentileza, com ações previstas 
nas plataformas da Disney.

1928#CULTURADIS

REPRODUÇÃO

Jr Siqueira é diretor fundador do 
jornal e portal O Novo, e CEO da Evve 
Comunicação.  Está a frente de empresas 
como Radar Consultas, RDK Vistorias, 
Mega FM, NuvCare telemedicina.

Colaborou Isabelle Canuti

E-MAIL JR@ONOVO.COM.BR
INSTAGRAM SIQUEIRAJUNIORBR
LINKEDIN SIQUEIRAJUNIORBRJR SIQUEIRA

Escaneie ou acesse
onovo.com.br/junior-siqueira

Programa: O Mogi Conecta conta com serviços do 
Polo Digital, do Emprega Mogi e outros

O Mogi Conecta é uma 
plataforma que reúne 
em um único local to-
dos os serviços para os 
empreendedores do mu-
nicípio, ações de capa-
citação pro� ssional e de 
empregabilidade para a 
população.

A plataforma foi lança-
da pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes neste ano e 
conta com serviços da Sala 
do Empreendedor, do Em-
prega Mogi, do Banco do 
Povo, do Polo Digital e da 
Escola de Empreendedoris-
mo e Inovação. A iniciativa 
apresenta seus serviços por 
meio de um site e também 
conta com espaços descen-
tralizados da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico para atender a 
população.

Durante uma live reali-
zada na última segunda-fei-
ra, 17, para a apresentação 
do projeto, a vice-prefeita, 
Priscila Yamagami e o se-
cretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Bastianelli, trouxeram um dado 
expressivo para a população, de 
acordo com os representantes, 
1 a cada 10 mogianos foram 
empregados através do Mogi 
Conecta.

Para os empreendedores, o 

Mogi Conecta oferece os servi-
ços para quem deseja se tornar 
empreendedor e abrir seu ne-
gócio, buscar crédito, inovar e, 
no caso das startups, acelerar o 

seu desenvolvimento, além do 
acesso às informações e pro-
cedimentos simpli� cados para 
abertura e regularização de em-
presas.

Aos que procuram uma 
recolocação no mercado de 
trabalho ou querem mudar de 
carreira estão disponíveis, além 
das opções de busca por novas 
vagas de emprego, há a possibi-
lidade de obter uma orientação 
pro� ssional que auxilie no pro-
cesso de decisão. Os interessa-
dos poderão se cadastrar por 
meio do link: https://mogico-
necta.mogidascruzes.sp.gov.br/ 
e escolher entre as opções de 
empregabilidade e quali� cação 
ou empreendedorismo. 

Além de recolocação 
no mercado, o 
programa oferece 
orientação profissional

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

Reflexão. Mario Sergio 
Cortella fala um pouco 
sobre A Vida e o Tempo 
em sua palestra. Acesse: 
» onov.ooo/b6l8q9r

Oficina online e 
gratuita de roteiro 
cinematográfico 
para amadores e 
profissionais. Inscreva-
se: » onov.ooo/s0jsal

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
ELETROMECÂNICA - 
Ensino Técnico Completo, 
Segunda à Sexta - 08h00 
às 17h00.
BALCONISTA - Médio 
completo, Segunda à sexta 
- 11h às 18h.
VENDEDOR (A) - Médio 
completo, Segunda à Sába-

do - 10h00 às 18h00.
WEB DESIGN - 1 ano na 
função, médio Completo, 
Segunda à Sexta - 08h00 
às 18h00.
VIGILANTE - Médio Com-
pleto, revezamento 12X36, 
19h00 às 07h00.
PINTOR - Médio Completo, 
Segunda à Sexta - 06h30 
às 16h20.

E-COMMERCE  - Médio 
Completo, Segunda à Sa-
bado - 08h30 às 17h00.
FAXINEIRA - 6 meses 
na função, horário a 
combinar.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
CARPINTEIRO - não 
precisa de experiência.

MARMORISTA - não 
precisa de experiência, 
segunda a quinta das 7h45 
às 17:30 e sexta das 7h45 
às 16h30.
ANALISTA CONTÁBIL 
- Superior Cursando, 
precisa de experiência.
REPRESENTANTE 
COMERCIAL - Superior 
Completo, precisa de 

experiência.
FONOAUDIÓLOGO 
- Superior Completo, 
três turnos a com-
binar.
TÉCNICO DE PISCI-
NA - Ensino Médio 
Completo, segunda a 
sexta das 08h às 18h e 
aos sábados das 08h 
às 15h.

REPRODUÇÃO
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O Estadual mais uma vez foi arrastado: pandemia, ro-
dadas canceladas, horários ruins, times reservas, jogos 
dia sim dia não... Todavia, mesmo desitrado, o tradicio-
nal torneio sobrevive e na hora da � nal ninguém quer 
perder, principalmente os grandes que passaram a 
fase classi� catória dando de ombros, pois ganha pro-
tagonismo rivalidade, prêmios, cobrança da torcida/
imprensa, � la no caso do Tricolor, en� m, tudo que 
está em jogo numa decisão. E para quem não gosta de 
perder nem par ou ímpar, imagina ser derrotado pelo 
arquirrival. O Carioca e demais estaduais provam isso: 
fracos dentro de campo, mas grande pela rivalidade. 
Então, seja Paulistinha ou Paulistão, o que vale é a taça 
na mão e o grito de campeão!

ADRIANO LEITE

Paulistinha ou Paulistão?

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite
1070 AM / Às quartas 19h na Metropolitana

Fantástica! Histórica! Na raça! Os adjetivos são muitos 
para a vitória do guerreiro Charles do Bronx sobre Michael 
Chandler no UFC, que deu ao brasileiro o cinturão dos 
leves. Diante de 16 mil fãs no Texas, a história do paulista 
alcançou fi nal feliz mais do que merecido. Depois de 
aguentar fi rme no 1º round, Do Bronx deu a volta por 
cima no 2º e com um cruzado certeiro no queixo do 
americano abriu caminho para nocaute técnico.

Flamengo e São Paulo são os grandes fi nalistas da 
temporada 20/21 do NBB. Os clubes fecharam as semis 
contra Paulistano e Minas, respectivamente (ambas por 3 
a 0), e garantiram vaga na decisão da principal competição 
nacional. A série melhor de 5 jogos será realizada no 
Ginásio Maracanãzinho (RJ), e terá início nesse sábado, 
às 16h, com transmissão ao vivo da ESPN, TV Cultura e 
DAZN. Os Jogos 2 e 3 serão nos dias 24, às 20h, e 27, às 
18h30, também ao vivo nas mesmas plataformas.

Com 5 etapas disputadas, a Indy tem na liderança o 
hexacampeão Scott Dixon (Chip Ganassi), que na última 
prova foi apenas o 9º. O neozelandês soma 176 pts, 
seguido pelo espanhol Palou, com 163, e Newgarden, com 
148. E dia 30/5 é a vez da tradicionalíssima 500 milhas 
de Indianápolis com 3 pilotos brasileiros no famoso oval 
americano: Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi e Helio Castro 
Neves. Pela F1, neste domingo (23/5), às 10h, acontece o 
também tradicional e charmoso GP de Mônaco.

CHARLES ESPETACULAR NO UFC

CLÁSSICO NA FINAL DO NBB

TRADIÇÃO NA F1 E INDY

» IMAGENS EMOCIONANTES! 
O goleiro Alisson marcou gol 
importantíssimo de cabeça aos 50’ 
do 2º tempo, mantendo Liverpool 
na briga por vaga na Champions. 
Comemorou muito e apontou para 
os céus, em homenagem ao pai 
que morreu aos 57 anos. Assim 
como o atacante Ricardinho, do 
Grêmio, autor do gol da vitória 
contra o Inter na fi nal, atravessou 
o gramado do Beira-Rio de joelhos 
após o apito fi nal em homenagens 
ao pai e avô, vítimas do Covid.

» MARTÍRIO CORINTIANO. 
Com dívida bilionária, eliminado 
no Paulista e Sulamericana, 
o Timão está se tornando 
coadjuvante no futebol paulista. 
Para piorar, o time iniciou a 
semana sem técnico, já que após 
a derrota frente ao Palmeiras 
a diretoria demitiu Mancini. 
E mesmo quando um novo 
técnico chegar, será difícil sair do 
calvário a curto prazo.

ON

OFF

Lesões preocupam Tricolor 
contra Verdão no Morumbi

Desfalque? Benítez sentiu contusão e é dúvida de Crespo para final

Paulistão.  Após o 0 a 0, rivais voltam a se enfrentar domingo, 16h, com os 
principais atletas do São Paulo sofrendo problemas físicos

CESAR GRECO

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

O empate sem gols 
fora de casa mesmo 
com desfalques importantes 
aumentou a expectativa 
pelo fi m do jejum de títulos. 
A prioridade é recuperar os 
lesionados para a decisão no 
Morumbi. Nos bastidores, 
cresce pressão para contratar 
centroavante urgente.

Eliminado no 
Paulista e Sula e 
sem técnico, o Timão vive dias 
de incerteza e desconfi ança 
total da torcida. Mesmo 
se o sonho de ter Renato 
Gaúcho virar realidade, a 
curto prazo pelo elenco fraco, 
as perspectivas não são das 
melhores.

Temporada muito 
instável e periga 
cair na fase de grupos da 
Liberta, assim como ocorreu 
no Paulistão. Precisa vencer o 
Barcelona fora e torcer contra 
o Boca. Diniz inicia trabalho 
sob desconfi ança pelos altos 
e baixos na carreira.

Mesmo com empate 
em casa na fi nal do 
Paulista e derrota na Liberta, 
Verdão segue confi ante para 
o 2º jogo da fi nal no Morumbi. 
Defesa segura, sem dar 
espaços ao adversário, mas 
faltou criatividade e chegada no 
ataque. Torcida segue confi ante 
em mais títulos!

SÃO PAULO CORINTHIANS SANTOS PALMEIRAS

Boa fase, em paz com a torcida. Em processo de evolução, com boas perspectivas. Instável, com altos e baixos. Má fase, técnico na corda bamba.

Rafael Donizete

Rodrigo Ribeiro

O tradicional GP de Monaco

Bola pesada a todo vapor

LEIA EM NOSSO SITE

LEIA ONOV.OOO/VUC58K

LEIA ONOV.OOO/B8UZOKK

Após empate sem gols na partida de 
ida das � nais do Paulistão, quem vai 
ter trabalho - e pode ser “decisivo” 
- é o departamento médico do São 
Paulo para recuperar os principais 
jogadores que estão contundidos 
a tempo de estarem em campo do-
mingo, 16h, no Morumbi. 

Daniel Alves e Benítez sentiram 
dores e foram substituídos, enquanto 
Luciano e Eder nem foram relaciona-
dos. Dos quatro contundidos, que são 
as principais opções ofensivas do téc-
nico Crespo, Luciano tem mais chan-
ces de atuar na � nalíssima contra o 
Palmeiras. “Ainda não sei quanto tem-

po precisa o Dani, mas acredito que o 
Luciano pode jogar, e vamos ver com 
o Eder (parado há 15 dias)”, destacou 
o treinador, em entrevista coletiva no 
Allianz Parque.

O agora lateral Daniel Alves sofreu 
lesão no joelho direito logo no início 
da partida e foi substituído por Igor Vi-
nícius. Já Benítez teve problema mus-
cular e não voltou para a etapa � nal, 
substituído por Igor Gomes. 

Preocupado com a falta de agres-
sividade no ataque, Crespo de� nirá 
o time titular no treino deste sábado 
com foco total em quebrar o jejum de 
16 anos sem título estadual.

Neto, ex-jogador e 
apresentador do “Os 
Donos da Bola” (Band), 
sobre a má fase, dentro e 
fora dos gramados, que 
causou à demissão 
de Mancini após 
duas eliminações 
seguidas do 
Timão
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O treinador certo 
para dirigir o 
Corinthians é Jesus 

Frase da Semana.


