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Os parlamentares 
de Mogi das Cruzes 
sugeriram a criação de 
Hortas Comunitárias 

Foram registradas 
194 admissões em 
Guararema, número 
um pouco abaixo dos 
desligamentos, que 
totalizam 202

Bi Gêmeos e Zé Luiz 
indicam projeto 
sustentável

Desligamentos 
foram superiores à 
admissões em abril

Vacina de dose única 
chega neste mês no 
Brasil
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Guararema inicia 
cadastro de vacinação 
de pessoas de 18 a 29 
anos com comorbidades

IMUNIZAÇÃO 

VACINÔMETRO
GUARAREMA
MOGI DAS CRUZES

37,49% 11.299 habitantes1º DOSE 7.581
1º DOSE 94.106 450.785 habitantes20,87%

Regras. Pessoas da mesma faixa etária com Benefício de Prestação 
Continuada, também podem se cadastrar para receber a primeira dose do 
imunizante 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Regras. O cadastro para este grupo – e para os demais liberados - continua disponível no 
Vacina.Digital, no site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br)

Blitz sanitárias serão 
intensifi cadas em Mogi 
das Cruzes e Guararema 

Aulas presenciais na rede 
municipal de Mogi das 
Cruzes serão retomadas

PANDEMIA EDUCAÇÃO03 02
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a próxima segunda-
-feira, dia 7 de ju-
nho, será iniciada a 
Fase 1 do retorno 

para as aulas presenciais 
em Mogi das Cruzes. A ação 
começará com os alunos da 
Educação Infantil- que re-
tornariam no dia 31 de 
março- sendo feita de for-
ma gradual e não obrigató-
ria.

De acordo com a Prefei-
tura Municipal de Mogi das 
Cruzes, a decisão levou em 
conta os apontamentos fei-
tos pelo Conselho Municipal 
de Educação, assim como o 
diálogo com o colegiado e os 
representantes da sociedade 
civil.

“Entre as medidas de se-
gurança adotadas pela pas-
ta, está a disponibilização 
de materiais de proteção e 
higiene para os profissionais, 
como faceshields, máscaras e 
álcool em gel; a distribuição 
de kits de proteção individual 
aos alunos e a criação da Bri-
gada da Pandemia dentro das 
escolas”, explica a administra-
ção municipal.

As escolas que devem re-
tornar o atendimento presen-
cial nesta segunda-feira, dia 
7, são: CEIM Profª Haydée 
Brasil de Carvalho; CEMPRE 
Ver. Ivan Nunes Siqueira; EM 
Prof. Adolfo Cardoso; EM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Aulas presenciais 
serão retomadas 
em Mogi das 
Cruzes a partir 
desta segunda-
feira (7)
Pandemia. Proposta da Prefeitura 
Municipal é retomar as aulas 
presenciais de forma gradual e não 
obrigatória

N

Diálogo. Decisão levou em conta os apontamentos do Conselho Municipal de Educação

Ana Luiza Moreira
ana@onovo.com.br

Profª Ana Lúcia Ferreira de 
Souza (Profª); EM Profª Ana 
Maria Barbosa Garcia; EM 
Prof. Antônio Paschoal Go-
mes de Oliveira; EM Des. Ar-
mindo Freire Mármora; EM 
Dr. Benedito Laporte Vieira 
da Motta; EM Eng. Cláudio 
Abrahão; EM Profª Etelvina 
Cáfaro Salustiano; EM Prof. 

Eulálio Gruppi; EM Profª 
Florisa Faustino Pinto; EM 
Fujitaro Nagao; EM Profª Ira-
cema Brasil de Siqueira; EM 
Profª Ivete Chuery Vieira Tor-
quato Vicco; EM Prof. Jacks 
Grinberg; EM Luiz de Olivei-
ra Machado; EM Profª Maria 
Aparecida Pinheiro Volpe; 
EM Profª Maria Coeli Bezerra 
de Melo; EM Profª Maria Co-
lomba Colella Rodrigues; EM 
Profª Maria José Tenório de 
Aquino Silva; EM Pref. Maurí-
lio De Souza Leite Filho; EM 
Dr. Milton Cruz; EM Montei-
ro Lobato; EM Profª Regina 
Célia Najar Ferreira Borelli; 
EM Dr. Sérgio Benedito Fer-

A ação começará 
com os alunos da 
Educação Infantil 
mogiana

nandes de Almeida; EM Pro-
fª Teresa Martins Pinhal; EM 
Profª Vanda Constantino da 
Costa; EM(R) Benedito Perei-
ra de Paula; e EM(R) Geralda 
Ferraz de Campos.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes também informa que 
no dia 14 de junho, dando 
continuidade para a Fase 1, 

serão retomadas as ativida-
des presenciais de cerca de 
53 unidades de educação 
municipal, estas, que aten-
dem alunos do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental, e 
que estão adequadas para 
reabertura.

Escaneie ou 
acesse onovo.
com.br/cidades

CHARGE DA SEMANA

2014

2021
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No Brasil não é permitido que um candidato a 
cargo eletivo se registre sem que pertença a uma 
legenda partidária. Logo, se presume que todo 
político ocupante de cargo eletivo esteja � liado.

Ocorre que essa é a regra geral. O Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, por exemplo, desde 
12.11.2019 até a data deste artigo (29.04.21) não 
está � liado a nenhum partido político. Mas como 
isso é possível? Existem regras pontuais em 
que a Justiça Eleitoral permite que o ocupante 
de cargo eletivo permaneça sem partido, caso 
contrário, ele incorrerá na chamada in� delidade 
partidária e perderá o cargo. Vamos a elas.

Regido pela Resolução TSE nº 22.610/2007, o 
processo de perda do cargo pela in� delidade 
partidária prevê que a decretação em decorrên-
cia de in� delidade partidária sem justa causa 
deve ser formulado pelo partido político inte-
ressado perante a Justiça Eleitoral. Isso porque a 
vaga pertence ao partido e não ao seu ocupante.

A justa causa para pedir a decretação de perda 
do cargo a que diz respeito a Resolução trata-se 
de conduta tida pelo político em desrespeito às 
diretrizes e ideologias partidárias. Por outro lado, 
considera-se justa causa para que o político so-
licite a des� liação e/ou troca de partido político: 
a incorporação ou fusão de um partido a outro; 
criação de novo partido; mudança substancial 
ou desvio reiterado do programa partidário; 
grave discriminação pessoal.

Como o cargo pertence ao partido, o ocupante 
do cargo que incorreu em in� delidade deve 
deixar o cargo para que seja nomeado outro 
político da legenda. Já para os casos em que os 
ocupantes de cargos eletivos comprovem que 
há justa causa para deixar o partido, como no 
caso de perseguição e discriminação pessoal, o 
agente político detém o direito de manter-se no 
mandato.

Natasha Santos

(In) Fidelidade Partidária

Instagram: @na.santoss

Guararema oferece 55 vagas de 
emprego nesta semana

Nasce uma criança, planta-
se uma árvore

O SAT está mediando 55 oportunidades pro� ssionais com 
diferentes graus de escolaridade. Os interessados devem se 
candidatar às vagas pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432. 
Quem ainda não possui cadastro ou está desatualizado pode 
comparecer presencialmente até o SAT ou acessar o link: www.
bit.ly/cadastro-balcao-de-emprego.

A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 
apresentou, nesta semana, o projeto “Nasce 
uma criança, planta-se uma árvore”. Trata-se de 
uma proposta em que, a cada bebê nascido e 
registrado nos cartórios de Mogi das Cruzes, uma 
árvore ornamental ou frutífera, nativas da região, 
seja plantada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA DIEGO BARBIERI

Mogi e Guararema intensifi cam blitz 
sanitária neste fi nal de semana

As blitz sanitárias para con-
ter o avanço da pandemia da 
Covid-19 serão intensi� cadas 
em Mogi das Cruzes e Guara-
rema neste � nal de semana.

Em Guararema, as barrei-
ras nos principais pontos de 
acesso à cidade serão man-
tidas. Nas abordagens aos 
carros que chegam ao muni-
cípio, os agentes da Prefeitu-
ra informam que os parques, 
pontos turísticos, espaços 
públicos e comércios da cida-
de estão sendo monitorados. 
Além disso, a temperatura de 
todos que chegam é aferida. 

Segurança. Em Guararema, além de conter a pandemia, a medida objetiva orientar turistas sobre as 
medidas adotadas na cidade

Além de conter a pandemia, 
a medida objetiva orien-
tar os turistas sobre as me-
didas adotadas na cidade.
Em Mogi das Cruzes, o traba-
lho teve início na quinta-feira 
(03), no primeiro dia do feria-
do prolongado, e permanece-
rá até domingo. A � scalização 
fará o acompanhamento e o 
patrulhamento em locais com 
risco de ocorrência de aglome-
rações e dos chamados panca-
dões. Entre os pontos estão o 
Parque Olímpico, a Vila Nova 
Mogilar, as regiões do Cen-
tro Cívico e do Parque Monte 
Líbano, os distritos de Jun-
diapeba e de Cezar de Souza.

Denuncie. A população pode denunciar 
aglomerações pelo telefone 153, da 
Central Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), que atende 24h

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

JÚLIA ANDRADE
julia@onovo.com.br
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5 DE JUNHO I DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

CUIDANDO DE GUARAREMA PARA AS GERAÇÕES
DE HOJE E DE AMANHÃ

Lançamento do Programa
de Adoção de Animais
“Bora ser Feliz” Retomada da

Coleta Seletiva
porta a porta

Lançamento
do Programa

de Conservação
Ambiental

Criação do Refúgio de Vida Silvestre
do Bicudinho-do-brejo-paulista,
pássaro extremamente raro  
encontrado em nosso município

Incremento do Programa
Municipal de Compostagem

Escola da Natureza: 
Educação Ambiental
constante

A Prefeitura de Guararema tem investido em diferentes projetos que cuidam da fauna, flora, matas e rios da 
nossa cidade. E, como resultado, este ano a cidade alcançou a melhor marca de sua história no Programa 
Município VerdeAzul (PMVA), atingindo a 10ª colocação entre as 645 cidades do Estado de São Paulo. Esta é 
a melhor posição entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Vale do Paraíba.



O NOVO 5EDIÇÃO 717 — SÁBADO | 05.06.2021 A 11.06.2021

Cidades

Guararema tem saldo negativo 
de admissões em abril

De acordo com os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), em abril de 2021, 
foram registradas 194 ad-
missões em Guararema, 
número um pouco abaixo 
dos desligamentos, que to-
talizam 202, com isso, no 
último mês contabilizado, 
a cidade apresenta o saldo 
de -8.

Em complemento aos nú-
meros de abril, o Caged tam-
bém liberou os dados da soma 
de admissões e demissões 
referentes a maio de 2020 até 
abril de 2021, que em Guarare-
ma são: 2.727 admissões, 2.535 
desligamentos e, por � m, o sal-
do de 192.

Já em relação a Mogi das 
Cruzes, os números são bem 
mais expressivos, sendo que 

Foram registradas 
194 admissões 
em Guararema

GOVERNO FEDERAL

ocorreram 3.734 admissões e 
3.064 desligamentos, com um 
saldo de 670. Além disso, as 
admissões e demissões conta-
bilizadas de maio de 2020 até 

Os números obtidos 
são utilizados pelo 
Programa de Seguro-
Desemprego

abril de 2021 são as seguintes: 
41.712 e 36.778, respectiva-
mente, com saldo de 4.934.

Os números do Caged são 
utilizados pelo Programa de 
Seguro-Desemprego para con-
ferir os dados referentes aos 
vínculos trabalhistas, e tam-
bém servem para a elaboração 
de estudos, pesquisas e proje-
tos ligados ao mercado de tra-
balho.

Mateus 18:20 nos diz: Porque, onde estiverem dois 
ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio 
deles.

Olhando para o cenário cristão mundial de hoje, 
vemos muitas diferenças espirituais nas pessoas. 
Como se já não bastassem as divergências de tem-
peramentos, de caráter, de personalidade, também 
temos os desiquilíbrios por conta da pandemia do 
Covid-19.

Por que as pessoas estão em desarmonia espiritual? 
Na maioria das vezes por não seguirem um padrão 
espiritual determinado. Ou por se orientarem pelos 
seus próprios padrões e pensamentos, aquilo que 
acham correto na sua maneira de agir.

Para nós cristãos, que deveríamos seguir os padrões 
bíblicos, normalmente é por falta de perseverança 
em estar na presença de Deus e continuar servindo 
ao Senhor em comunhão com os irmãos e com a 
Igreja, embora os tempos sejam difíceis. Aliás os 
tempos sempre foram difíceis para os verdadeiros 
cristãos. O que dizer de John Hus, que foi queimado 
vivo por sua fé em Cristo?

O equilíbrio espiritual é um fruto da fé em Deus 
e em tudo o que vamos fazer, e nos faz caminhar 
� rme apesar dos embaraços diários. Nesses últimos 
tempos parece que estamos andando numa corda 
bamba, com tantas situações incertas que enfrenta-
mos.

Precisamos pedir a Deus para continuar nos susten-
tando de pé. Este deve ser um momento de busca 
e fortalecimento da nossa fé e con� ança em Deus, 
pois a perspectiva daqui para frente é de sermos 
perseguidos por crermos e servirmos a Cristo.

Como está a sua fé e con� ança em Deus hoje? Você 
tem buscado a direção bíblica para se fortalecer? 
Tem participado da comunhão de oração? A Palavra 
do Senhor também diz: João 14:14 Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu o farei.

Estamos de fato fazendo o que Jesus nos ensina? 
Você tem alcançado os seus objetivos? Talvez você 
não esteja conseguindo atingir por buscar de outras 
formas. Precisamos alinhar nossas atitudes de busca 
com os ensinamentos de Jesus.

Pois em seus ensinos há amor transbordando 
mesmo para com aqueles que não pensam como 
Ele. Jesus nos deu uma lição de equilíbrio espiritual 
ao lavar os pés de todos os seus discípulos numa 
reunião especial de celebração da Pascoa.

Daniel Ruziska

Equilíbrio Espiritual

daniel@agapecorretora.com.br

Corpus Christi acontece 
sem procissões

RELIGIÃO

Na quinta-feira, dia 3, foi celebrada a Soleni-
dade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do 
Sangue de Cristo, o Corpus Christi, que na Pa-
róquia São Benedito, em Guararema, aconteceu 
por meio de três missas: às 8h, 15h e 19h, para 
os � éis terem mais opções de horário e evitarem 
aglomerações.

“Nós não tivemos os tradicionais tapetes, 
até porque isso acabaria tumultuando, as pro-
cissões também”, a� rmou o padre Valdenilson.  
Na Paróquia Nossa Senhora da Escada também 
foram realizadas apenas as missas: “não tivemos 
procissão”, explica a igreja.

Ana Luiza Moreira
ana@onovo.com.br

ANA LUIZA MOREIRA
ana@onovo.com.br

PARÓQUIA SÃO BENEDITO

Números. Os dados são do mês de abril de 2021 e foram divulgados por meio do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Pandemia. Na Paróquia Nossa Senhora da 
Escada foram realizadas apenas missas
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy
“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se 
adapta às mudanças.” Leon C. Megginson

(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. 

Live Soft com Pedy 
Silveira

O que é bom, 
recomendo! Quem 
não assistiu à Live 
Soft,com Pedy 
Silveira, pode 
conferir no IGTV. 
Pedy é um jovem 
empreendedor, com 
boas histórias. Filho 
dos amigos Nídia 
Cristóforo e José 
Renato Silveira, é 
bonito, educado, 
gentil e, ainda 
por cima, bom de 
conversa.

AR
Q

UI
VO

 P
ES

SO
AL

Ao menos uma vez por semana, almoço no Quintal do Bartô. Gosto do lugar, 
da comida e do atendimento. Em uma de minhas idas, tive a satisfação de 
rever os amigos Regina e Silvinho Zotovici, de Guararema. Não é nem preciso 
dizer que � z uma parada para colocar a prosa em dia. Valeu!

Quem aí está com 
saudade das festas 
juninas? Então não 
fique e encomende 
o seu Kit Junino do 
Instituto Pró+Vida São 
Sebastião. O valor é R$ 
35,00. A reserva deve 
ser feita até o dia 13 de 
junho. Informações: 
(11) 9 6507-0104.

O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, 
anunciou os festeiros da 409ª Festa do 
Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, na 
Solenidade de Corpus Christi, na Catedral de 
Sant´Ana, nesta quinta-feira (3). Ricardo Lima 
da Costa e Denise Rezende da Silva � carão com 
a missão de comandar a festividade religiosa em 
2022. Eles terão como capitães de mastro, o casal 
Milena da Costa Freire Rego e Eduardo Ferreira 
Rego.

No Quintal do Bartô, no Parque 
Monte Líbano, em Mogi das 
Cruzes, com amigos de long time 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Kit Junino do Instituto 
Pró+Vida 

Os novos 
festeiros 
da Festa do 
Divino de 2022

O presente do seu namorado 
está na RIG Concept 

O Caderno W celebra o Amor

Aproveite para visitar a loja ou enviar um 
Whats (11) 99178-1051 e conferir todas 
as novidades da coleção Outono Inverno, 
que inclusive já contêm itens de grandes 
marcas, como Lacoste, Aramis, VR, RC 
entre outras em promoção.

A edição especial 
do Caderno 
W - Dia dos 
Namorados 
já está sendo 
folheada, tanto 
no papel como 
digitalmente. 
Ficou muito 
bonito! As fotos 
de Marcos 
Vieira revelam 
pares amigos, 
que, vamos e venhamos, ganharam 
massagem no ego. Escolhi o casal Joana 
e Carlos Fonçatti, para representar os 
casais que enfeitam o CW.
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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

Solenidade de 
Corpus Christi
A Paróquia São Benedito realizou 
a Solenidade de Corpus Christi 
no último dia 03. Após a missa, 
houve uma carreata com o 
Pároco Valdenilson e os fiéis.

Carreata de Corpus Christi 
com o Pároco Valdenilson

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

Bênção no Mirante de Guararema Bênção na Santa Casa de Misericórdia 
de Guararema

A guerreira Carmen dos Santos 
fez aniversário dia 4. Muita paz!

Karina Mendes comemorou mais um 
aniversário dia 2, ao lado da fofa Heloísa.

A bela Natália Sousa comemorou mais um 
ano dia 1, com gratidão e paixão pela vida!

Josidene Bennaton Usier fez aniversário 
dia 2. Na foto, o esposo Luis Gustavo e um 
de seus fi lhos, Luis Felipe.

O renomado fotógrafo de Mogi e região 
Evandro Maia celebrou seu aniversário dia 
02. Que Deus continue te abençoando.

O príncipe Emanuel no seu 
Mesversário, dia 1 com os pais!
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Pedy é um jovem 
empreendedor, com 
boas histórias. Filho 
dos amigos Nídia 
Cristóforo e José 
Renato Silveira, é 
bonito, educado, 
gentil e, ainda 
por cima, bom de 
conversa.

AR
Q

UI
VO

 P
ES

SO
AL

Ao menos uma vez por semana, almoço no Quintal do Bartô. Gosto do lugar, 
da comida e do atendimento. Em uma de minhas idas, tive a satisfação de 
rever os amigos Regina e Silvinho Zotovici, de Guararema. Não é nem preciso 
dizer que � z uma parada para colocar a prosa em dia. Valeu!

Quem aí está com 
saudade das festas 
juninas? Então não 
fique e encomende 
o seu Kit Junino do 
Instituto Pró+Vida São 
Sebastião. O valor é R$ 
35,00. A reserva deve 
ser feita até o dia 13 de 
junho. Informações: 
(11) 9 6507-0104.

O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, 
anunciou os festeiros da 409ª Festa do 
Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, na 
Solenidade de Corpus Christi, na Catedral de 
Sant´Ana, nesta quinta-feira (3). Ricardo Lima 
da Costa e Denise Rezende da Silva � carão com 
a missão de comandar a festividade religiosa em 
2022. Eles terão como capitães de mastro, o casal 
Milena da Costa Freire Rego e Eduardo Ferreira 
Rego.

No Quintal do Bartô, no Parque 
Monte Líbano, em Mogi das 
Cruzes, com amigos de long time 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Kit Junino do Instituto 
Pró+Vida 

Os novos 
festeiros 
da Festa do 
Divino de 2022

O presente do seu namorado 
está na RIG Concept 

O Caderno W celebra o Amor

Aproveite para visitar a loja ou enviar um 
Whats (11) 99178-1051 e conferir todas 
as novidades da coleção Outono Inverno, 
que inclusive já contêm itens de grandes 
marcas, como Lacoste, Aramis, VR, RC 
entre outras em promoção.

A edição especial 
do Caderno 
W - Dia dos 
Namorados 
já está sendo 
folheada, tanto 
no papel como 
digitalmente. 
Ficou muito 
bonito! As fotos 
de Marcos 
Vieira revelam 
pares amigos, 
que, vamos e venhamos, ganharam 
massagem no ego. Escolhi o casal Joana 
e Carlos Fonçatti, para representar os 
casais que enfeitam o CW.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Guararema cadastra 
pessoas com 18 anos 
Regras. O cadastro para vacinação contra a Covid-19 é para pessoas de 18 a 
29 anos com comorbidades ou com Benefício de Prestação Continuada 

Lote. A cidade recebeu nesta sexta-feira, 04, 380 novas doses da vacina 
AstraZeneca contra o coronavírus

A Secretaria Municipal 
de Saúde  de Guararema 
recebeu nesta sexta-fei-
ra (04/06), 380 novas do-
ses da vacina AstraZene-
ca contra o coronavírus 
e liberou o cadastramen-
to para moradores de 18 
a 29 anos com comorbi-
dades, além de pessoas 
contempladas com o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) desta 
faixa etária.

A Pasta reforça a obri-
gatoriedade da comprova-
ção da comorbidade por 
parte dos vacinados. No 
momento da vacinação, 
após agendamento, os mo-
radores precisam apresen-
tar a documentação que 
comprove a comorbidade, 
caso contrário, a aplicação 
do imunizante não ocorre-
rá.

O cadastro para este 
grupo – e para os demais 
liberados - continua dispo-
nível no Vacina.Digital, no 
site da Prefeitura de Gua-
rarema (guararema.sp.gov.
br), no banner da página 
inicial ou no link “Cadas-
tramento Para Vacinação 
da Covid-19”.

A secretária de Saúde 
de Guararema, Adriana 
Martins, reforça a impor-
tância do cadastramento 
para a imunização “A va-
cinação está avançando. 
É muito importante que 
as pessoas se cadastrem 
para receber o imunizante 
e mantenham os cuidados 
para prevenção da Co-
vid-19”.

Para estes grupos anun-
ciados, é preciso apresen-
tar no momento da imuni-
zação, um comprovante da 
comorbidade, como exa-
mes, receitas, relatório mé-
dico ou prescrição médica, 
além de apresentar confir-
mação do BPC.

É necessário também, 
levar um documento com 
foto contendo o núme-
ro do CPF (original e có-
pia), o Cartão Nacional de 
Saúde (original e cópia) e 
comprovante de residên-
cia atualizado (original e 

por Redação
redacao@onovo.com.br cópia).

Vale ressaltar que 
em coletiva de impren-
sa realizada nesta se-
mana pelo Governo de 
São Paulo, o governa-
dor João Doria afirmou 
que toda a população 
vacinável do estado 
será imunizada contra 
Covid-19 até o dia 31 
de outubro.

Acompanhamento
Vacina Digital
A Prefeitura de Gua-

rarema reforça que os 
cadastrados no Vacina.
Digital, podem acom-
panhar o agendamento 
da vacinação e outras 
informações importan-
tes acessando o site da 
Prefeitura.

Mesmo com o novo 

sistema, em que o mu-
nícipe recebe um SMS 
após a realização da 

confirmação do agenda-
mento, é fundamental 
verificar constantemen-

te pelo site se há atuali-
zações sobre o cadastro 
realizado. 
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Dados. Foram feitas 34,1 milhões declarações

Na última segunda-feira, dia 
31 de maio, foi encerrado o prazo 
para a entrega da documentação 
preenchida pelos contribuintes do 
Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca, ano de 2021.

De acordo com o supervisor do 
Programa do IR, José Carlos Fonse-
ca, no último dia, foram entregues 
mais de 1,627 milhão de declara-
ções. “Estes 92 dias que tivemos 
para a entrega da declaração do 
Imposto de Renda de 2021 pelas 
pessoas físicas ocorreram sem so-
bressaltos”, enfatiza Fonseca.

Os dados da Receita Fede-
ral também ressaltam que até ás 
23h59, da segunda-feira, dia 31, 
foram feitas 34,1 milhões declara-
ções de Imposto de Renda, sendo 
94% pelo Programa IRPF, 4% por 
meio de tablets/celulares e 1% 
através do e-CAC.

No Alto Tietê, de acordo com a 
Receita Federal, levando em con-
sideração apenas as cidades mais 
populosas da região- Mogi das 
Cruzes, Itaquaquecetuba, Suza-
no, Ferraz de Vasconcelos e Poá- 
254.772 cidadãos acertaram as 

contas com a Receita Federal neste 
ano, número que supera em 9,3% o 
valor obtido em 2020.

É informado pelo Ministério da 
Economia que, após o prazo esta-
belecido, a Receita Federal cobra 
uma multa por atraso na entrega 
da declaração. O valor mínimo des-
ta penalidade é de R$ 165,75, mas 
pode chegar a até 20% do valor do 
imposto.

O prazo do envio foi prorro-
gado por causa da pandemia de 
Covid-19, no entanto, o cronogra-
ma de pagamento das restituições 
foi mantido, “foram priorizados 
pagamentos a contribuintes com 
mais de 60 anos, pessoas com de� -
ciência ou moléstia grave, pessoas 
que obtêm a maior parte da renda 
a partir do magistério e, por � m, 
contribuintes que não fazem par-
te desse grupo, mas que foram os 
primeiros a entregar a DIRF 2021. 
Neste grupo inicial, mais de 3,446 
milhões de contribuintes recebe-
ram suas restituições”, � nalizou o 
supervisor do Programa do IR, José 
Carlos Fonseca.

1,6 mi de declarações são 
entregues no dia fi nal do IR

ECONOMIA

Vereadores Bi Gêmeos e 
Zé Luiz indicam projeto 
sustentável

Na sessão ordiná-
ria da última quarta-
-feira (02), na Câmara 
Municipal de Mogi 
das Cruzes, os verea-
dores Milton Lins, o 
Bi Gêmeos (PSD) e 
Zé Luiz (PSDB) su-
geriram a criação de 
Hortas Comunitá-
rias pelo Município.
O texto apresenta-
do cita que além da 
produção de alimen-
tos para o consumo 
próprio, a Horta Co-
munitária promove a 
inclusão social, segu-
rança alimentar, au-
mento da capacidade 
de in� ltração no solo, 
conservação da biodi-
versidade, bem como, 
a diminuição do efeito 
estufa e da poluição.

O projeto prevê 
que áreas públicas 
não utilizadas, sejam 
aproveitadas para 
incentivar o plantio 
de alimentos, capa-
citando moradores 
para que se respon-
sabilizem pela co-
lheita, organização, 
distribuição e doa-
ção dos alimentos. 
“Tenho pautado mi-
nhas indicações e 

proposituras para au-
xiliar os objetivos do 
desenvolvimento sus-
tentável. A instalação 
de Hortas Comuni-
tárias pode ser usada 
como uma ferramen-
ta de sensibilização 
para educação am-
biental junto à comu-
nidade local”, reforçou 
o vereador Zé Luiz.

Bi Gêmeos também 
indicou um projeto 
que trata sobre o in-
centivo de construções 
que preservem, prote-
jam e recuperem áreas 
verdes através de des-
contos no IPTU, para 
propriedades que in-
vistam em sistemas de 
captação com reuso de 
água de chuva, de ener-
gia solar, telhados e/ou 
paredes verdes, entre 
outras medidas eco-
logicamente corretas.
“Considerando que ati-
tudes como essas con-
tribuem para a preser-
vação de um ambiente 
equilibrado para as 
futuras gerações e com 
mais qualidade de vida, 
é que apresentamos 
essa indicação como 
anteprojeto”, a� rmou 
Bi Gêmeos.

DIEGO BARBIERI
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O status da vacinação 
contra Covid-19 

no Brasil

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

oi divulgado na última sexta-feira, 
dia 4, que a primeira dose da vacina 
contra Covid-19 já chegou a 29,8% 

da população vacinável no Brasil, ou seja, fo-
ram imunizados 47,6 milhões de brasileiros, 
dos 160 milhões com per� l vacinável descri-
to pelo Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

De acordo com o Ministério da Saúde, 22,7 mi-
lhões de cidadãos já 
receberam a segunda 
dose do imunizante, 
número que represen-
ta 14,2% da população 
vacinável no Brasil.

Ao todo, o país tem 
mais de 70,3 milhões 
de doses aplicadas, sendo que mais de 100 mi-
lhões das vacinas contra Covid-19 foram dis-
tribuídas para os estados e o Distrito Federal 
desde janeiro deste ano, do montante, 52 mi-
lhões foram vacinas da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz; 47,1 milhões da Coronavac/Butantan, 
e 3,5 milhões da vacina da P� zer/BioNTech.

Esta não é a primeira- e provavelmente não será a 
última- vez que falamos sobre a vacinação contra 
o coronavírus neste espaço editorial. Com as no-
tícias que surgiram nas últimas semanas, � camos 
mais empolgados para retomar os velhos hábitos, 
como abraços, festas e outras atividades de lazer 
ainda em 2022. Que todas essas nossas expectati-
vas se concretizem!

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Ao todo, o país 
tem mais de 70,3 
milhões de doses 
aplicadas

F

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Saúde. Vacinação contra Covid-19 será ampliada para pessoas 
de 30 a 39 anos que possuem comorbidades » https://onovo.
com.br/ciencia-e-saude/vacinacao-contra-covid-19-sera-
ampliada-para-pessoas-de-30-a-39-anos-que-possuem-
comorbidades

Inclusão. Malu Fernandes e Marcos Furlan pedem prioridade 
na vacinação de pais de portadores de TEA » https://onovo.
com.br/mogi-das-cruzes/malu-fernandes-e-marcos-furlan-pedem-
prioridade-na-vacinacao-de-pais-de-portadores-de-tea

Cidades. Equipamentos de fiscalização eletrônica iniciam 
autuações em Mogi das Cruzes » https://onovo.com.br/mogi-
das-cruzes/equipamentos-de-fiscalizacao-eletronica-
iniciam-autuacoes-em-mogi-das-cruzes

Aulas presenciais são retomadas nas escolas 
municipais de Guararema

As crianças estavam felizes por voltar a escola, espero que 
continuem com as aulas presenciais. É essencial o contato 
aluno professor para uma aprendizagem adequada.

VANEI - @VAN_1786

O que se segue ao 
nascimento de 
um fi lho

Querida gestante, recém mãe e 
sua necessária rede de apoio: O 
que se segue ao nascimento de 
um � lho quase nunca é pleni-
tude, quase sempre é anseio e 
solidão.
 
Antes da cartilha da gestante, da 
lista do enxoval e dos presentes 
do chá de bebê, deveria vir um 
manual da realidade, com dize-
res em negrito:
 
A privação de sono pode ser 
devastadora. A solidão é quase 
certa, embora se esteja em cons-
tante companhia. Fazer tudo 
dar certo é um peso impossível, 
quando quase nada se pode con-
trolar. É normal amar seu � lho, 
mas ainda precisar de muito 
tempo para acomodar esse amor 
dentro de si mesma.
 
Tenha calma e cuide de você 
com carinho. Um dia, a neblina 
se dissipa. Um dia, você vai ser 
capaz de enxergar com clare-
za e trilhar sem medo o lindo 
caminho que se estende logo em 
frente.
 

Luciana Palma de Godoi Bastasini é 
advogada, mãe da Flora, escritora, e 
compartilha textos sobre maternidade 
no Instagram - @lugodoi

Nesta sexta-feira (04/06), recebemos 
aqui na Mega FM, a visita do grupo 
Samba A, no último programa do projeto 
Mensageiro Urbano Século XXI. O grupo 
mandou bem e tirou todo mundo da 
cama com aquele pagode e samba de 
respeito.

O programa Quinta Comigo voltará a acontecer 
todas as quintas-feira, mas com um novo 
horário. Agora o programa será das 20h às 21h, 
você não pode perder. Nós e o querido Élio te 
esperamos na próxima quinta.

ARQUIVO PESSOAL
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Enquanto eu for prefeito, o 
pedágio não será instalado 
em Mogi”
Caio Cunha.
Afirmou o prefeito de Mogi das Cruzes, 
em suas redes sociais nesta sexta-feira.
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Veto que interfere 
na transparência é 
derrubado
Votos. A derrubada dos trechos vetados foi apoiada por 
420 deputados federais, contra apenas 12 

O Congresso Nacional der-
rubou na última terça-feira 
(01/06) trechos do veto do 
presidente Jair Bolsonaro à 
Nova Lei de Licitações, que 
afetaria a transparência nas 
compras públicas. Os trechos 
vetados foram reinseridos na 
Lei, que segue para promul-
gação pelo Congresso.
“O veto do Bolsonaro faz par-
te de uma série de ataques 

do presidente à liberdade de 
imprensa”, criticou o senador 
Jean Paul Prates (PT-RN).
Entidades que atuam pela 
transparência dos gastos 
públicos a� rmam que a 
medida di� cultaria o aces-
so à informação sobre 
contratações e licitações.

Votação.
Entre os 
senadores, 
a derrubada 
do veto 
foi unânime

Alerta de emergência hídrica é 
emitido para o Estado de SP

Economia. O SNM emitiu um alerta de emergência hídrica

Durante a semana, o Sistema Na-
cional de Meteorologia (SNM) 
emitiu um alerta de emergência 
hídrica para a região que abran-
ge o Estado de São Paulo, devido 
à previsão de chuvas abaixo da 
média no período entre junho a 
setembro.
De acordo a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, na área das represas 
que compõem o Sistema Produ-
tor Alto Tietê (Spat), o volume 
de água armazenado em 31 de 
maio foi de apenas 57,9% da 
capacidade, inferior aos percen-
tuais registrados no fechamento 
do mês de maio de 2020 (77,3%) 
e de 2013 (63,5%), ano que ante-

cedeu a última crise hídrica.
Por conta disso, são sugeridas al-
gumas atitudes para a economia 
de água, entre elas, banhos de, 
no máximo, 5 minutos; fechar o 
chuveiro enquanto se ensaboa; 
fechar a torneira enquanto esco-
va os dentes (ou, melhor ainda, 
usar um copo de água); utilizar 
a máquina de lavar apenas com 
o equipamento cheio; evitar uti-
lizar a mangueira para lavagem 
de veículos; não usar a manguei-
ra para limpeza de calçada; e 
também não utilizar o vaso sani-
tário como lixeira.

» Semae. O Semae de 
Mogi das Cruzes adotou 
um único número de 
WhatsApp para prestação 
de serviços: (11) 99915-
5145. Outros canais: 
telefone 115, aplicativo 
Semae Conecta, Agência 
Virtual e e-mail.

» Dose única. O ministro 
da Saúde, Queiroga, 
informou nesta semana 
que o governo conseguiu 
antecipar com a 
farmacêutica Janssen a 
entrega de 3 milhões de 
doses da vacina para 
este mês.

» Errata. A falta de 
informações sobre o 
caso Joel e fontes erradas 
causaram a publicação de 
uma notícia errônea na 
semana passada - de que 
Joel teria falecido. Através 
de fontes o� ciais, soubemos 
que o fato não procedia, e 
que a vítima passava bem.
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Cidades

� camarademogi – � camaramogidascruzes – � www.cmmc.com.br

A CIDADANIA
NÃO PODE PARAR.

FIQUE SEGURO DA 
COVID-19: ASSISTA ÀS 
SESSÕES DA CÂMARA, AO 
VIVO, PELAS REDES SOCIAIS.
Por conta da pandemia do 
Coronavírus, as sessões da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes ainda 
não estão abertas ao público.
A novidade é que você pode 
acompanhar os trabalhos legislativos 
pelo Facebook e Youtube, além da 
transmissão pelo canal 3.2 UHF e no 
site www.cmmc.com.br, com recursos 

de closed caption e Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras).
A Câmara mantém perfi s no Facebook 
e Instagram para que o cidadão 
conheça o trabalho dos vereadores e 
as decisões por eles tomadas.
Tudo para melhorar a qualidade de 
vida da população.
SESSÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA AO VIVO:
ÀS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS A 
PARTIR DAS 14H; PELO YOUTUBE, 
FACEBOOK, SITE DA CÂMARA E 
CANAL 3.2 UHF.

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 
estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:
(11) 4798-5143

mogidascruzes.sp.gov.br
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Brasil é o país mais impactado 
por infl uenciadores
Média. Só neste ano, mais de 40% dos brasileiros já compraram um produto 
anunciado por um criador de conteúdo 

Amazon aposta em divisão de 
Wi-Fi com vizinhos 

om o novo programa Amazon Sidewalk, a Amazon 
disponibilizará uma rede Wi-Fi para seus clientes que 
possuem gadgets como Ring e Echo e vivem nos Esta-

dos Unidos. Aqueles que fazem uso desses produtos serão adi-
cionados automaticamente a uma rede aberta da empresa e 
permitirá que os vizinhos compartilhem do seu sinal quando 
a rede do usuário não estiver boa. A intenção é fortalecer a co-
nectividade e evitar com que as câmeras Ring percam o sinal.

C

» Assinatura no Twitter. 
Com o objetivo de deixar a 
dependência de anúncios 
na plataforma, o Twitter 
anunciou seu serviço de 
assinaturas, o Twitter Blue. 
O mesmo custará US$ 
2,99 por mês e oferecerá 
funcionalidades exclusivas. 
Inicialmente disponível no 
Canadá e Austrália, a empresa 
pretende expandir a ideia.

»Desenvolvimento Xiaomi. 
Além de seus smartphones, 
a Xiaomi passa a investir 
em acessórios e apresenta 
seu novo sistema: a Hyper 
Charge. Este permite com 
que um usuário carregue um 
dispositivo com 4.000 mAH de 
bateria em 8 minutos.
Possuindo a possibilidade 
de carregar o aparelho em 8 
minutos, com � o, ligado a uma 
potência de 220W, e em 15 
minutos, sem � o, com 120W, 
o produto tem um marco 
impressionante em relação as 
concorrentes, como o Oppo, 
que também buscam inovar 
com essa tecnologia.

» Compras e crise. O dia 
dos namorados de 2021 tem a 
expectativa de injetar cerca de R$ 
18,3 bilhões na economia.
Uma pesquisa aponta que 
58% das pessoas entrevistadas 
pretendem comprar presentes 
e, mesmo com a pandemia, 
que afetou à todos, muitos 
compradores levam o ato 
de presentear como uma 
demonstração de carinho.

REPRODUÇÃO

AMAZON

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
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Opinion Box. 67% dos usuários do Instagram no 
Brasil seguem influenciadores

Os in� uenciadores digi-
tais vêm ganhando cada 
vez mais espaço no dia a 
dia das pessoas na inter-
net, e agora no momento 
de compra. O que anti-
gamente era quase uma 
brincadeira, de repen-
te, virou coisa séria e os 
in� uenciadores estão se 
pro� ssionalizando, to-
mando conta do lingua-
jar e ganhando rios de 
dinheiro.

De acordo com os dados 
apresentados pela Statista 
Global Consumer Survey, 
os brasileiros são os que 
mais sofrem in� uência dos 
in� uenciadores na hora de 
comprar um produto, ultra-
passando a China que, em 
2019, liderava a lista.

Para se ter uma ideia, 
mais de 40% dos brasileiros 
já compraram um produto 
anunciado por um criador 
de conteúdo só neste ano.

Uma pesquisa realizada 
pela Opinion Box, com mais 
de dois mil brasileiros, apon-
ta que os in� uenciadores di-

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

gitais seguem relevantes nas de-
cisões de compras. Mostra em 
dados o quanto o marketing de 
in� uência nas redes sociais tem 
sido assertivo.

Conforme estudo da Opi-
nion Box, 67% dos usuários do 

Instagram no Brasil seguem 
in� uenciadores; 55% disseram 
já ter comprado algo que um 
in� uenciador digital indicou 
ou usa; e 18,5% foram in� uen-

ciados por pessoas famosas na 
hora de comprar e consumir 
produtos.

Além disso, 82% dos brasi-
leiros seguem marcas no Ins-
tagram e 47% gostam de usar a 
rede para acompanhar e curtir 
fotos de empresas e marcas. 

Influenciadores digitais 
seguem relevantes nas 
decisões de compras
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VAGAS DE EMPREGO

As regras da Vida. Felipe 
Mondaini fala sobre a 
importância delas para 
podermos viver bem em 
sua palestra. Acesse: » 
onov.ooo/berfa6c

Oportunidade. Mercado 
Livre dará aulas gratuitas 
para meninas visando 
diminuir a desigualdade 
de gênero. » onov.ooo/
b1m752w

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
BALCONISTA - Médio 
completo, Segunda à sexta 
- 11h às 18h.
PIZZAIOLO - Médio Com-
pleto, Sexta à Domingo.
PROGRAMADOR - Médio 
Completo, Sexta à Sexta - 
08h00 às 18h00.
WEB DESIGN - Médio 

Completo,  Segunda à 
Sexta - 08h00 às 18h00.
E-COMMERCE - Médio 
Completo, Segunda à Sá-
bado - 08h30 às 17h00.
ATENDENTE - Ensino 
médio completo, Segunda 
à Sexta - 08h00 às 17h00.
AUXILIAR DE CONFEI-
TEIRO  - Fundamental 
completo, Segunda à 

Domingo.
TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM - EEnsino médio 
completo, escala de 12x36.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
CONSULTOR COMERCIAL 
- Ensino Médio Completo, 
não precisa de experiência.
TÉCNICO ELETRÔNICO 

- Ensino Médio Completo, 
precisa de experiência.
WEB DESIGNER (FRONT 
END) - Ensino Médio 
Completo, necessário 
conhecimento em Angular 
JS, GIT.
MONTADOR DE MÓVEIS 
- Fundamental Incompleto, 
não precisa de experiência.
PROFESSOR DE INGLÊS 

- Ensino Médio 
Completo, Necessária 
Experiência com a 
Língua.
PROFESSOR UNI-
VERSITÁRIO DE PSI-
COLOGIA - Mestrado 
Completo, Experiência 
Docente de no mínimo 
3 anos.
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Em edição recente, nosso programa repercutiu a vol-
ta por cima do esquecido 3-5-2, que voltou com força 
nessa temporada. Os 3 clubes da Capital alcançaram 
melhor desempenho com essa disposição tática, des-
pertando atenção dos especialistas que indagam: é 
modismo ou técnicos do São Paulo, do Palmeiras e 
até do Corinthians nos poucos lampejos de Mancini 
estão corretos em reeditar o famigerado esquema? O 
futebol é pródigo no efeito gangorra – vide Muricy que 
marcou época no São Paulo com Tri Brasileiro. Fato 
que sem resultados, a disposição tática vira vilã junto 
com o treinador, e sorte dos zagueiros que têm uma 
vaga a mais entre titulares!

ADRIANO LEITE

A redenção do 3-5-2

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

Não foi dessa vez que Vitor Toffanelli conseguiu emendar 
duas vitórias no K1, maior competição de kickboxing do 
mundo. Diante do japonês Kenta Hayashi, ex-campeão 
da categoria leves, ele começou melhor, encaixando 
bons golpes que renderam vantagem na pontuação, mas 
num descuido sofreu um soco que mudou a trajetória do 
combate. Como todo grande guerreiro, já avisou que não 
vai desistir e, em breve, voltará aos ringues em busca da 
reabilitação. Força garoto! 

Muito emocionante a vitória de Hélio Castroneves nas 
500 Milhas de Indianápolis. O espetacular brasileiro foi 
o grande destaque da 105ª edição depois de superar 
Álex Palou no fi m da prova. Com o triunfo diante 
de arquibancadas lotadas, o SpiderMan garantiu o 
tetracampeonato e entrou para o hall dos maiores 
vencedores das 500 Milhas. Além dele, apenas 3 pilotos 
têm 4 vitórias: Anthony Joseph Foyt, Al Unser e Rick 
Mears.

Após enfrentar os equatorianos em Porto Alegre, a Seleção 
de Tite volta a campo terça (08/06), às 21h30, contra o 
Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022 no Catar. Pelo nível dos adversários, 
os brasileiros que lideram a classifi cação não terão 
difi culdades para carimbar com antecedência vaga no 
Mundial, assim como a Copa América, tirando a polêmica 
extracampo e se a bola realmente rolar, Brasil e Argentina 
(mais uma vez!) chegam como favoritos.

VITOR SEGUE EM FRENTE

VITÓRIA ÉPICA NA INDY

BRASIL RUMO À COPA DO MUNDO

» APITO FEMININO. Pela 
primeira vez na história, uma 
mulher apitou na Libertadores. 
Edina Alves Batista, da Federação 
Paulista, foi a árbitra principal 
do jogo entre Defensa y Justicia 
e Independiente del Valle, em 
Florencio Varela (ARG). Foi 
também a primeira arbitragem 
100% feminina na competição: 
atuaram Neuza Back e Ana Paula 
Oliveira. Além das chilenas Cindy 
Nahuelcoy e Maria Belen Carvajal.

» SILÊNCIO DA CBF! Nesta 
semana ninguém da Seleção 
Brasileira falou sobre o Brasil 
receber a Copa América agora em 
junho, bem no meio da pandemia 
de coronavírus. A entidade 
silenciou e proibiu entrevista de 
integrantes da comissão técnica 
e dos jogadores convocados para 
as Eliminatórias. Censura total 
para um tema muito delicado! 
Sem contar que parte dos 
jogadores estão reticentes em 
entrar em campo!
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Mogi reestrutura Basquete
com foco no trabalho social

Novo Projeto. Autoridades apresentaram o projeto "Joga Junto Mogi"

Aposta na base.  Prefeitura anunciou projeto para valorizar formação de 
atletas com núcleos nos bairros e escolas

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

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

Empate com Flu e 
derrota para 4 de 
Julho (PI), acenderam sinal de 
alerta ao técnico Crespo, que 
classifi cou tropeço na Copa BR 
como “acidente de percurso”. 
Agora, precisa reverter em 
casa, embalar no Brasileirão e 
chegar forte na Liberta.

Duas derrotas 
frente ao Atlético-
GO já fazem o novo técnico 
Sylvinho afundar ainda mais 
na crise. Será muito difícil dar 
o troco fora pela Copa BR, 
e no Brasileirão a sequência 
é dura, ainda mais para 
um elenco limitado e sem 
reforços.

Após eliminações 
precoces 
e péssima estreia no 
Brasileirão, o Peixe foi bem na 
Copa do Brasil, dando respiro 
ao técnico Diniz, que precisa 
emendar boa sequência de 
vitórias para conquistar a 
confi ança da torcida, ansiosa 
por reforços. 

Como deixou 
escapar 3 títulos, 
Alviverde vive altos e baixos, 
com bons jogos na Liberta 
e vitória na Copa BR, porém 
decepciona em clássicos, 
como diante do Fla. Técnico 
não consegue variar repertório. 
Esperança depositada no 
retorno de Dudu.  

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.

Rodrigo Ribeiro

Rafael Donizete
O pit stop mais longo da F1 
e a vitória épica de Helinho 
no Indy

Muito equilíbrio na LNF

LEIA EM NOSSO SITE

LEIA ONOV.OOO/B8UZOKK

LEIA ONOV.OOO/VUC58K

A Prefeitura anunciou nesta sema-
na o projeto “Joga Junto Mogi”, uma 
iniciativa que será desenvolvida em 
parceria com o Mogi Basquete pre-
vendo a reestruturação da modali-
dade. Estiveram presentes o prefei-
to Caio Cunha, secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Ewerton Komat-
subara, e o novo diretor de Esportes 
da Smel, Renato Lamas. Como parte 
da redução de custos em virtude da 
crise, foram con� rmadas as saídas 
do técnico Guerrinha e do gestor 
Nilo Guimarães, ídolos da torcida 
que marcaram época levando Mogi 
a títulos importantes. 

“O esporte não é só entretenimen-
to. E apesar de termos várias modali-
dades, a principal é o basquete, que é 
paixão do mogiano. O basquete não 
pode ser só um time, tem de ter base 
e formação, inclusive com reverbe-
ração nas escolas”, a� rmou Cunha.
A Secretaria de Esporte e Lazer identi� -
cará núcleos a serem implantados nos 
bairros e escolas. Serão criadas equipes 
sub-12, sub-14, sub-15, sub-17 e sub-19 
para valorizar talentos locais e ajudar 
na recuperação do time principal.

Presidente Bolsonaro, 
sobre a polêmica 
realização da Copa 
América no Brasil, 
após cancelamento 
das sedes na 
Argentina e 
Colômbia
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No que depender 
de mim e de todos 
ministros, inclusive 
o da Saúde, já está 
acertado!”

Frase da Semana.


