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Alto Tietê se 
destaca no 
Enduro Equestre

Conexão 
Esportiva 
estreia 
podcast na 
Sala IDC

Maria 
Eduarda 
comemora 
17 anos
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Guararema e Mogi fazem 
operação especial para 
imunização contra Covid-19

GUARAREMA PROMOVE NESTE SÁBADO O 2º DIA D DA VACINAÇÃO; MOGI 
INICIOU UMA MEGAOPERAÇÃO PARA IMUNIZAR CERCA DE 20 MIL PESSOAS, 
DE SEXTA-FEIRA (18) A SÁBADO (19), SERÃO 36H DE VACINAÇÃO 05
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Estradas Vicinais” Mogi tem 0.29% 

de mortes por 
habitantes devido 
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Boulos visita Mogi das 
Cruzes e se reúne com 
lideranças
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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

19.06.2021 A 25.06.2021 
ANO 15 | EDIÇÃO 719

GUARAREMA
MOGI DAS CRUZES

41.95% 30.136 habitantes1º DOSE 12.645

1º DOSE 124.989 450.785 habitantes27.72%
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ogi das Cruzes re-
cebeu visitas nesta 
semana. Na terça-

-feira (15/06), o Cônsul-
-Geral de Israel em São 
Paulo, Alon Lavi, conheceu 
a cidade e se reuniu com o 
Executivo mogiano. Já na 
quinta-feira (17), o profes-
sor e político filiado ao 
PSL, Guilherme Boulos 
teve uma agenda cheia no 
município e visitou diver-
sos espaços. 

O prefeito Caio Cunha, a 
vice Priscila Yamagami Kähler 
e a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Simone Mar-
genet Cunha, receberam no ga-
binete, na terça-feira (15/06), a 
visita de Alon Lavi. A reunião 
de trabalho teve como objetivo 
aproximar Mogi das Cruzes de 
Israel e foi considerada pro-
veitosa por ambas as partes. 
A visita marca o início de um 
relacionamento que poderá 
render parcerias positivas para 
a cidade em diversas áreas no 
futuro, uma vez que Israel é um 
país com tecnologia avançada 
em vários segmentos.

O cônsul-geral falou sobre a 
validade da reunião: “Nós que-
remos conhecer mais o Brasil 
e buscamos sempre visitar re-
giões fora do município de São 
Paulo. Mogi das Cruzes é uma 
cidade importante no Alto Tie-
tê e, além disso, tem um prefei-

DIVULGAÇÃOPREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Guilherme 
Boulos e Cônsul 
de Israel visitam 
Mogi das Cruzes 
nesta semana
Negócios. A reunião de Caio Cunha 
com Alon Lavi teve como objetivo 
aproximar Mogi das Cruzes de Israel e foi 
considerada proveitosa por ambas 
as partes

M

Reuniões. Boulos visitou a cidade a convite de Rodrigo Valverde e teve a agenda cheia durante a visita 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

to forte, jovem e que nós acre-
ditamos que pode ser um bom 
parceiro. Para mim foi um pra-
zer visitar a terra do caqui”, dis-
se Alon Lavi, bem-humorado.

O prefeito Caio Cunha res-
saltou o valor da visita: “É mui-
to importante receber uma 
autoridade de Israel na nossa 
cidade. Todos sabem da mi-

nha admiração e do carinho 
que tenho por esta nação tão 
especial. Abrimos uma porta 
de diálogo para parcerias futu-
ras, mas o mais importante na 
visita de hoje foi o tempo agra-
dável que tivemos para con-
versar sobre a cultura de Israel 
e conhecer o próprio cônsul”, 
observou.

Já a visita de Guilherme 
Boulos, professor, ativista e 
político que no ano passado 
concorreu ao cargo de prefeito 
de São Paulo, foi intermediada 
pelo advogado e ex-vereador 
de Mogi das Cruzes, Rodrigo 
Valverde.

O político chegou cedo na 

Boulos se reuniu 
com lideranças 
de movimentos 
sociais da cidade

região na última quinta-feira 
(17) e participou de cerca de 
11 reuniões no dia. Pela ma-
nhã, o professor foi recebido 
pela diretoria do Sindicato de 
Policiais Civis, para discutir 
medidas em apoio a classe 
num possível plano de gover-
no, caso Boulos se candidate a 
algum cargo político no futuro.

Pela tarde, junto a Valver-
de, o ativista andou pelas ruas 
de Jundiapeba e visitou mora-
dores de uma ocupação que 
há no lugar. Além disso, ele 
também visitou os residentes 
da Vila São Francisco, onde 
há uma ocupação conhe-
cida como “Os iluminados”.

Escaneie ou 
acesse onovo.
com.br/cidades

IMAGEM DA SEMANA

Megaoperação para vacinação contra a 
Covid-19 em Mogi das Cruzes

Vacinação. Megaoperação em Mogi das Cruzes teve início na quarta-
feira (16) e tem previsão de vacinar 20 pessoas até este sábado (19)
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Mogi das Cruzes tem 0.29% de mortes por 
habitantes devido à Covid-19
Dados. O cálculo foi feito com base no número de habitantes estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em 2020

De acordo com os dados 
liberados pela Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes na 
sexta-feira, dia 18, a cidade já 
teve 31.674 casos positivos de 
Covid-19, destes, 2.462 ainda 
estão ativos e o total de 1.308 
pessoas morreram por causa 
da doença.

Levando em conta a po-
pulação da cidade, que foi 
estimada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) - no ano de 2020- e 
corresponde a 450.785 mil ci-
dadãos, a taxa de mortes por 
habitantes em Mogi das Cru-
zes é de 0.29%.

Já em Guararema, os dados 
da última sexta-feira, dia 18, 
que foram divulgados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
mostram que a cidade já re-
gistrou 3.337 casos de corona-

Cultura 

Números. IBGE estima que Mogi das Cruzes tenha 
450.785 habitantes

ANA LUIZA MOREIRA
editor@onovo.com.br

vírus, sendo que atualmente 
sete pessoas estão internadas 
e 87 faleceram pela doença.

Com os dados levantados, 
também considerando as es-
timativas do IBGE no ano de 
2020, o município tem o total 
de 30.136 moradores, o que 
configura a ele uma taxa de 
0.28% de óbitos por habitan-
tes.

Para trazer os presentes da-
dos, a redação do O Novo rea-
lizou cálculos de porcentagem, 
mesmo método que é utilizado 
para expressar os números de 
leitos ocupados em todos o 

Brasil, assim como a quantida-
de de pessoas vacinadas con-
tra a Covid-19.

Estado- Até a quinta-feira, 
dia 17, o Estado de São Pau-
lo registrou 3.525.021 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia, além de 120.524 
óbitos. Entre o total de casos, 
3.145.406 pessoas tiveram a 
doença e já estão recupera-
das, sendo que 372.100 foram 

internadas e receberam alta 
hospitalar.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no estado é de 
81,4% e na Grande São Paulo 
é de 78,3%.

Confira dados oficiais e 
atualizados sobre Covid-19 
nos sites: <coronavirus.gua-
rarema.sp.gov.br>, <www.
mogidascruzes.sp.gov.br> e 
<www.saopaulo.sp.gov.br>.

Caixola de 
Histórias em 
Guararema

Com a parceria da Se-
cretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
Guararema vai receber 
nesta terça-feira (22/06), 
às 16h, o projeto itineran-
te virtual Caixola de His-
tórias Para Ler e Ouvir, 
que envolve contação de 
histórias, produção au-
diovisual e a experiência 
de agrupar registros de 
cultura popular local e 
transformá-los em con-
teúdo gratuito e multipla-
taforma.

A ação online, gratuita 
e aberta ao público tem 
como objetivo resgatar 
histórias, lendas e causos 
das cidades por onde o 
projeto virtual passa.

A maior arma
contra a Covid é a
conscientização
Continue se cuidando.
A pandemia não acabou.

Em caso de suspeita, ligue 4798-7383

O total de 1.308 
pessoas morreram 
por causa da 
doença
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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
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Guararema e Mogi fazem 
operação especial para vacinação

Com a chegada de imuni-
zantes contra a Covid-19. 
Mogi das Cruzes e Guarare-
ma se preparam para vaci-
nar um grande número de 
pessoas.

Guararema promove neste 
sábado o 2º Dia D da Vacina-
ção, que terá como foco a imu-
nização de pessoas entre 50 e 
59 anos, sem comorbidades, 
enquanto na Central de Vaci-
nação do Coronavírus, a Cevac, 
ocorre a aplicação da segunda 
dose em idosos, das 8h30 às 15 
horas.

O município recebeu 775   
doses da vacina, e contará com 
a estrutura da Cevac, onde será 
mantido o esquema de vacina-
ção e com um posto de vacina-
ção no estacionamento do Pau 
D’Alho (Recanto do Américo), 
com atendimento no sistema 

Guararema. 
2º Dia D da 
Vacinação é 
hoje (19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMAPREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

drive-thru e para pedestres 
agendados.

Já Mogi das Cruzes iniciou 
na última quarta-feira (16) uma 
megaoperação para imunizar 

Com megaoperação, 
Mogi das Cruzes tem 
36 horas seguidas 
de vacinação

cerca de 20 mil pessoas até sá-
bado (19) contra a Covid-19. 
De sexta-feira (18) a sábado 
(19), serão 36h seguidas de va-
cinação, com atendimentos du-
rante toda noite e madrugada. 
Na cidade, a operação contem-
plará as pessoas com 50 anos 
ou mais.

Nas duas cidades é neces-
sário realizar o agendamento 
on-line para o recebimento 
do imunizante. 

Não vos enganeis: De Deus não se zomba; pois 
aquilo que o homem semear, isso também ceifará 
- Gálatas 6-7

Como a lei natural, a espiritual está destinada a 
cumprir aquilo para qual foi criada por Deus.   A 
ignorância do homem não impede a sua operação 
e nem as suas consequências. Se alguém desco-
nhece a lei da gravidade e salta de uma janela 
no quinto andar de um prédio, mesmo assim vai 
cair e espatifar-se lá embaixo. Isso é um processo 
natural da lei. Este seria um caso que poderíamos 
dizer de destruição por falta de conhecimento.

Precisamos estar atentos ao que nos cerca, preci-
samos ter conhecimento e entendimento de que 
estaremos sempre colhendo aquilo que semea-
mos. Não podemos nos fazer de desentendidos 
achando que vamos colher coisas boas quando o 
que semeamos foi ruim. Para que tenhamos me-
lhor entendimento disso, quero dar um exemplo 
bem prático no nosso dia a dia: existem dois tipos 
de sementes que semeamos, a semente do bem e 
a semente do mal.   Uma encontra-se no armazém 
de Deus e a outra no armazém de Satanás.  Não 
existem sementes neutras ou chochas. Estamos 
sempre semeando e consequentemente estamos 
sempre colhendo também.

Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso 
Senhor e Salvador aprendemos a semear as se-
mentes do armazém de Deus. Mas ainda teremos 
algumas colheitas de sementes de Satanás que 
semeamos no passado. Infelizmente não pode-
mos eliminar as sementes que já foram semeadas, 
mas podemos administrar a sua colheita para 
que venhamos a sofrer menos consequências. 
O perdão é uma ferramenta muito útil para ser 
utilizada nesta colheita, ele minimiza os efeitos 
danosos de uma colheita ruim. O amor também 
é uma ferramenta muito útil nesta colheita, ele 
ameniza a dor e simpli� ca o armazenamento dos 
resultados da colheita.  Mas para isso é necessário 
muito domínio próprio e isso somente o Espírito 
Santo pode lhe dar a porção necessária, para você 
dominar totalmente a situação.

Se você semeou muitas sementes ruins e está 
preocupado com a colheita, venha falar comigo, 
que posso te orientar a colher com cuidados 
especiais que te conduzem a sofrer menos. Eu 
aguardo a sua visita aqui na Rua Américo Gonçal-
ves Ferreira nº 440- neste domingo às 19h.

Daniel Ruziska

De Deus não se zomba

daniel@agapecorretora.com.br

Hércules  Campagnoli 
será recapeada

INFRAESTRUTURA

No dia 14, o prefeito de Guararema, Zé Luiz, 
e o deputado estadual André do Prado, estive-
ram no Palácio dos Bandeirantes para o lança-
mento da 2ª fase do programa “Novas Estradas 
Vicinais”.

Durante o evento, foi con� rmado o reca-
peamento da Estrada Hércules Campagnoli do 
trecho inicial da Igreja D’Ajuda, em Guararema, 
até a divisa com o município de Santa Branca. A 
obra totaliza 4,8 quilômetros de extensão e terá 
o investimento de R$ 4.372.186,28 milhões.

“É mais uma importante conquista para o de-
senvolvimento de Guararema”, a� rma o prefeito.

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

ANA LUIZA MOREIRA
ana@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Cadastro. Em Mogi, você pode acessar www.cliquevacina.com.br e para Guararema o 
cadastro é no guararema.sp.gov.br, no Vacina.Digital.

Manutenção. Obra terá 4,8 km de extensão e 
o investimento de R$ 4.3 milhões

NOTIFICAÇÃO
Pelo presente na data de 18 de junho de 2021, fica notificado o Sr. MAICO 
EDER DA MOTA responsável pela empresa MOTA & CASTILHA AREIA E 
PEDRA situado na Rua Dr. Falcão nº 345 D’ajuda – Guararema/ SP – onde 
contrariou os dispositivos da Lei Municipal 2636/2009 e Lei Federal 12.651/12 
Código Florestal, sendo lavrada a notificação nº 17905 pela Fiscalização de 
Obras e Posturas, da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento e Serviços Públicos de Guararema, para atendimento e 
regularização do mesmo em um prazo de 15 (quinze) dias a contar da presente 
publicação.
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy
Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E, quando você errar 
o caminho, recomece. Pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita." Augusto Cury

Coleção de Inverno 
na Lídia Kids

Num universo 
de diversão e 
alegria, a pequena 
Kukiê é delicada e 
exigente com seus 
looks. Em Mogi, a 
marca é vendida 
na Lídia Kids, no 
Mogi Shopping. 
Confira a coleção 
de Inverno da Kukiê, 
repleta de fofura e 
exclusividade, para 
as meninas que 
gostam de conforto.
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Essa moça bonita da foto é a Rafaela Coelho, em sua estilosa loja de calçados 
femininos, a RCO.concept, na rua Cel. Souza Franco, 752. Recomendo às 
mulheres que apreciam o que é bonito. Há sapatos, sandálias, bolsas, óculos, 
tudo com muito estilo, chique e, o que é melhor, com bons preços.

Olha, euzinho, em sel� e, 
na Arrumando a Casa, 
após o tratamento 
facial, com leve botox, 
na Clínica GW, de 
Giuliana Wurthmann. 
Estou me preparando 
para celebrar os 71 anos, 
no Mirante do Paraíba, 
no dia 9 de julho, em 
companhia de amigos 
que estou convidando.

A comida árabe apresenta forte personalidade, 
a qual re� ete ainda hoje na culinária mundial 
os seus ingredientes, técnicas e sabores. Em 
Mogi das Cruzes, todo esse sabor inusitado 
pode ser apreciado no Al Mahata, sob o 
comando da brasileira, a mogiana Rosane Leão 
Abu Taha, o palestino Qades Khaled Abu Taha 
(nascido no Iraque) – que são casados – e a 
libanesa Donya Mostafa Baltaji. Acesse www.
almahata.com.br e con� ra.

A loja de calçados femininos 
RCO.concept, de Rafaela Coelho, 
no centro de Mogi das Cruzes

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Celebrando a vida 
no Mirante

Al Mahata, 
o sabor da 
culinária 
árabe 
em Mogi

Na encantadora e charmosa 
Campos do Jordão

Sweet Caroline, fundadora 
& confi seur

Ana Cláudia e Niltinho Montemor 
desfrutam a bela e charmosa Campos 
do Jordão, neste � nal de semana, 
celebrando o love. Enjoy queridos 
amigos! O friozinho da Serra da 
Mantiqueira é mesmo apaixonante. 
Retornem renovados à terrinha.

Em busca de 
fugir do óbvio 
e do comum, 
Ana Carolina 
Leone criou a 
Sweet Caroline 
com a missão 
de promover 
experiências 
inesquecíveis para 
os mais exigentes 
paladares. A 
marca nasceu em Curitiba (PR), em 2012. O 
brigadeiro do mais puro chocolate belga é o 
produto mais pedido pelos clientes. Acesse 
sweetcaroline.com.br e con� ra.
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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

Maria Eduarda 
comemora 17 anos!

Fernanda Murawjew

A doce Maria Eduarda 
comemorou mais um ano de 
vida ao lado de seus familiares 
e amigos! A aniversariante 
estava radiante e recebeu seus 
convidados com toda a maestria 
que lhe é peculiar. Felicidades 
milhões, Duda!

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

CENTRO

ITAPEMA

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

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

(11) 4695-2000

2          1          2

2          1          2

R$1.800,00

R$1.750,00

+ CONDOMÍNIO + IPTU

+ IPTU

DORMITÓRIOS

DORMITÓRIOS

SUÍTE

SUÍTE VAGAS

VAGAS

Tom, Débora, Davi, Wesley, Mariana, Irene, 
Bernardo e Duda

Duda com seus primos Carmen, Adriano e Andrielly

Duda com a querida Verinha, a Gaby e 
seu irmão João Pedro

O casal Wagner e Marcy, juntos com 
Emanuel e Duda

A aniversariante Duda e 
sua amiga Isabella

A aniversariante com seu 
paizão, Sr. Pedro

Os tios Rosália, Théo 
e Sebastião compareceram 
à festa e desejaram tudo 
de bom para a Duda.

Duda recebe o carinho do 
casal Marcos e Thaile e os 
desejos de muita saúde e 
paz na vida.

(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. 
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Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E, quando você errar 
o caminho, recomece. Pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita." Augusto Cury

Coleção de Inverno 
na Lídia Kids

Num universo 
de diversão e 
alegria, a pequena 
Kukiê é delicada e 
exigente com seus 
looks. Em Mogi, a 
marca é vendida 
na Lídia Kids, no 
Mogi Shopping. 
Confira a coleção 
de Inverno da Kukiê, 
repleta de fofura e 
exclusividade, para 
as meninas que 
gostam de conforto.
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Essa moça bonita da foto é a Rafaela Coelho, em sua estilosa loja de calçados 
femininos, a RCO.concept, na rua Cel. Souza Franco, 752. Recomendo às 
mulheres que apreciam o que é bonito. Há sapatos, sandálias, bolsas, óculos, 
tudo com muito estilo, chique e, o que é melhor, com bons preços.

Olha, euzinho, em sel� e, 
na Arrumando a Casa, 
após o tratamento 
facial, com leve botox, 
na Clínica GW, de 
Giuliana Wurthmann. 
Estou me preparando 
para celebrar os 71 anos, 
no Mirante do Paraíba, 
no dia 9 de julho, em 
companhia de amigos 
que estou convidando.

A comida árabe apresenta forte personalidade, 
a qual re� ete ainda hoje na culinária mundial 
os seus ingredientes, técnicas e sabores. Em 
Mogi das Cruzes, todo esse sabor inusitado 
pode ser apreciado no Al Mahata, sob o 
comando da brasileira, a mogiana Rosane Leão 
Abu Taha, o palestino Qades Khaled Abu Taha 
(nascido no Iraque) – que são casados – e a 
libanesa Donya Mostafa Baltaji. Acesse www.
almahata.com.br e con� ra.

A loja de calçados femininos 
RCO.concept, de Rafaela Coelho, 
no centro de Mogi das Cruzes

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Celebrando a vida 
no Mirante

Al Mahata, 
o sabor da 
culinária 
árabe 
em Mogi

Na encantadora e charmosa 
Campos do Jordão

Sweet Caroline, fundadora 
& confi seur

Ana Cláudia e Niltinho Montemor 
desfrutam a bela e charmosa Campos 
do Jordão, neste � nal de semana, 
celebrando o love. Enjoy queridos 
amigos! O friozinho da Serra da 
Mantiqueira é mesmo apaixonante. 
Retornem renovados à terrinha.

Em busca de 
fugir do óbvio 
e do comum, 
Ana Carolina 
Leone criou a 
Sweet Caroline 
com a missão 
de promover 
experiências 
inesquecíveis para 
os mais exigentes 
paladares. A 
marca nasceu em Curitiba (PR), em 2012. O 
brigadeiro do mais puro chocolate belga é o 
produto mais pedido pelos clientes. Acesse 
sweetcaroline.com.br e con� ra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Escolas de Mogi retomam 
aulas presenciais
Prevenção. Para os trabalhadores dessas escolas- que tinham entre 18 a 47 
anos- houve o adiantamento da 1ª dose da vacina contra o coronavírus

Segurança. As escolas adotam protocolos para impedir a propagação 
da Covid-19

Na segunda-feira, dia 
14, foram retomadas 
as aulas presenciais 
de 47 escolas munici-
pais de Mogi das Cru-
zes, estas, que seguem 
adequadas aos proto-
colos sanitários para 
impedir a propagação 
da Covid-19, adotando 
medidas como o uso de 
faceshields, máscaras e 
álcool em gel por parte 
de todos os profissio-
nais. Além disso, para 
esses trabalhadores- 
de 18 a 47 anos- houve 
o adiantamento da 1ª 
dose da vacina contra o 
coronavírus.

Essas instituições fazem 
parte da Fase Um do ca-
lendário de retorno letivo 
presencial da cidade, que 
desde o dia 7 de junho, tem 
liberado a volta de turmas 
do Ensino Infantil e Funda-
mental da Rede Municipal.

Para desenvolver este 
plano de retomada, o poder 
executivo de Mogi das Cru-
zes explica que levou em 
consideração a resolução 
dos aspectos administrati-
vos apontados pelo Conse-
lho Municipal de Educação, 
conforme o andamento dos 
trabalhos da Coordenado-
ria de Gestão de Recursos 
Humanos (CGRH), para a 
contratação de professores 
temporários e estagiários, 
e também o diálogo com o 
colegiado e representantes 
da sociedade civil, a respei-
to do retorno presencial.

“Dentro do nosso plane-
jamento, identi� camos que 
algumas crianças e famílias 
têm necessidades emergen-
ciais, di� culdades nas áreas 
alimentar e nutricional e 
também na cognitiva com 
o retrocesso de aprendi-
zagem; além de questões 
socioemocionais, como a 
ansiedade, depressão, iso-
lamento e, principalmente, 
questões ligadas a violência 
infantil. É muito importante 
que elas tenham acesso aos 
equipamentos escolares e 
as famílias também estão 
demandando isso”, disse o 
secretário de Educação, An-

Ana Luiza Moreira
ana@onovo.com.br dré Stábile.

Segundo a Prefeitu-
ra, o cronograma terá 
continuidade após o 
recesso escolar- previs-
to para ocorrer entre 7 
e 16 de julho de 2021-, 
depois de mais reuniões 
sobre o assunto com os 
educadores e o Gabi-
nete Articulador para o 
Enfrentamento dos Efei-

tos da Pandemia sobre 
a Educação, que possui 
representantes dos po-
deres Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário.

A Educação ressalta 
que o retorno é gradual, 
opcional e que as au-
las também continuam 
sendo realizadas no for-
mato remoto.  
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Cadastro. Acesse www.cliquevacina.com.
br e clique no botão "pré-cadastro"

Nesta sexta-feira (18/6), o 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio, anunciou que as puérpe-
ras (pós parto/lactantes) já po-
dem realizar no Clique Vacina o 
pré-cadastro para vacinação.

Há um mês, os vereadores, 
Bi Gêmeos (PSD) e Malu Fer-
nandes (SDD) � zeram um ape-
lo ao Governo do Estado de São 
Paulo para que fossem incluídas 
todas as mães lactantes no gru-
po prioritário do cronograma de 
imunização contra a Covid-19.

“A vacinação das mães lac-
tantes, além de protegê-las, tam-
bém é uma forma de imunizar 
os seus bebês, ou seja, ‘vacina 

Lactantes já podem se cadastrar 
para receber a vacina em Mogi

COVID-19

A Eletrobras é atualmente a maior empresa de 
geração de energia elétrica no Brasil, gerando o 
equivalente a cerca de 1/3 do total da capacidade 
do país. O seu tipo de economia é o que cha-
mamos de capital misto, o que signi� ca que ela 
possui como acionistas a União, Fundos Públi-
cos e acionistas do Setor Privado. Ainda que a 
economia seja mista, a maior parte de seu capital 
é oriundo de verbas da União e, portanto, esta é 
sua controladora.

Entretanto, com o cenário crítico da economia do 
país, e sob o fundamento de que a sua privati-
zação protegeria a empresa da corrupção e que 
poderia injetar maior quantidade de recursos 
� nanceiros privados, foi editada a Medida 
Provisória nº 1031/2021, de modo a promover 
a desestatização da Eletrobras e aumentar seu 
capital social, diluir o controle acionário da União 
e conceder ao BNDES a responsabilidade pela 
execução e acompanhamento do processo.

Mas na prática, o que ocorre? Bom, a Eletrobras é 
uma empresa pública que está sob o controle do 
Estado e que tem como intuito auxiliar no desen-
volvimento do país. Ao torna-la uma empresa pri-
vada, ela se torna uma empresa que visa o lucro e 
não o desenvolvimento público. Isso pode gerar 
grandes impactos nas contas de energias, uma 
vez que os acionistas irão tentar recompor seus 
investimentos através do repasse aos usuários. 
Essa era uma situação que, ao menos em tese, 
não era para ocorrer enquanto estatal, posto que 
se tratava de um serviço público fornecido pelo 
ente público, cujo objetivo é tutelar interesses 
coletivos e não o lucro.

Natasha Santos

MP – Privatização 
da Eletrobras

Instagram: @na.santoss

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA - SP
Contrato nº 18/2021
Data do Ajuste: 10/06/2021
Contratado: Mario Henrique Barreto Rossi Rodrigues - ME
Objeto: Prestação de serviços de solução integrada de tecnologia com 
serviços de rotinas automatizadas para backup em nuvem.
Prazo: 12 (doze) meses – 10/06/2021 a 09/06/2022
Valor Mensal: R$ 440,00
Modalidade: Dispensa de Licitação

www.cmguararema.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo máximo de 04 
(quatro) dias úteis, a contar da data desta publicação, comparecer à Diretoria de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guararema, situada na Praça 
Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, Guararema/SP, no horário das 
9h30min às 11h00min e das 15h00min às 16h30min, para apresentar a 
documentação necessária (Capítulo X – Item 3 do Edital nº 01/2017) ao 
provimento do emprego mencionado:

Obs: É necessária a apresentação dos documentos originais e cópias.

Prefeitura Municipal de Guararema, 18 de Junho de 2021.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

EMPREGO
Auxiliar de Alimentação e
Serviços Gerais

NOME
Alessandra Keila Correia
Romero

CLASSIFICAÇÃO
17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Aos Diretores, Associados. Mem-
bros, interessados da Associação
Cultural Comunitária Nossa Sen-
hora da Escada.

A Associação Cultural Comunitária 
Nossa Senhora Da Escada, CNPJ 
01.755.668/0001-01, através de 
sua Diretoria, devidamente repre-
sentada por seu Presidente Sr. José 
Carlos Rosa de Siqueira Junior, 
CONVOCA através do presente 
edital, todos os membros, para As-
sembleia Geral extraordinária, que 
será realizada Av. Dr Adhemar de 
Barros, n° 501 – sala 04 – Itapema 
– Guararema/ SP, às 09:30 horas, 
do dia 22 de Junho de 2021, com a 
seguinte ordem do dia:

1.Eleição da nova diretoria
2.Atualização do Estatuto
 
A Assembléia Geral instalar-se-á 
em primeira convocação às 09:30 
hs, com a presença da maioria dos 
associados.O mesmo edital estará 
fi xado no mural da entidade.
 
Guararema/SP, 19 de junho de 2021

José Carlos Rosa de Siqueira Junior 
PRESIDENTE  

Caio Cesar Nantes de Almeida 
SECRETÁRIO

em dose dupla’.”, come-
morou a vereadora.

“Permitir a inclu-
são das lactantes no 
Plano de Vacinação é 

incentivar este impor-
tante vínculo, que traz 
uma série de benefícios 
para a mãe e o bebê.”, 
a� rmou Bi Gêmeos.
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Os primeiros testes 
da nova vacina contra 

Covid-19

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

a última quarta-feira, dia 16, o Gover-
no do Estado de São Paulo anunciou 
a abertura do pré-cadastro de volun-

tários interessados em participar dos estudos 
clínicos da Butanvac, vacina do Instituto Butan-
tan que atua contra Covid-19, e começará a ser 
testada em humanos nas próximas semanas.

É explicitado que os ensaios clínicos não serão 
conduzidos pelo Butantan, mas por institui-
ções parceiras, uma 
medida que garan-
te a idoneidade e a 
con� abilidade dos 
resultados. “Os inte-
ressados, maiores de 
18 anos, em partici-
par do pré-cadastro 
devem acessar o site 
do IB e preencher um formulário. Quem cum-
prir esta etapa será posteriormente avisado dos 
próximos passos do estudo e sobre como se ca-
dastrar nos centros de pesquisa, que farão o re-
crutamento dos voluntários”, informa o Instituto.

Por sermos de um país grande e que infeliz-
mente não fomenta a ciência, um dos maio-
res problemas que enfrentávamos nesta pan-
demia era não conseguir doses o su� ciente 
para imunizar toda a população, no entanto, 
a situação vai mudando gradualmente e com 
a chegada da Butanvac, pode en� m acabar.

Para fazer o pré-cadastro, os interessados devem 
acessar a página <butanvac.butantan.gov.br>.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Os ensaios 
clínicos não 
serão conduzidos 
pelo Butantan

N

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Polícia. CSI auxilia na prisão de indivíduo que transitava com 
carro furtado » https://onovo.com.br/policia-guararema/
csi-auxilia-na-prisao-de0individuo-que-transitava-com-carro-
furtado

Cidades. Vereadores aprovam apelo para renovação do 
convênio da atividade delegada em Mogi das Cruzes » https://
onovo.com.br/mogi-das-cruzes/vereadores-aprovam-apelo-
para-renovacao-do-convenio-da-atividade-delegada-em-mogi-
das-cruzes

Ciência e Saúde. Guararema reforça a imunização contra 
Covid-19 neste sábado (19) » https://onovo.com.br/
guararema/guararema-reforca-a-imunizacao-contra-covid-
19-neste-sabado-19

Marcio Alvino destina emenda de R$ 150 mil para a 
APAE de Mogi das Cruzes

Junto com o deputado @marcioalvino, trabalhando 
por Mogi!

ZÉ LUIZ - @ZELUIZMOGI

O mercado digital e 
a pandemia

É fato que mesmo depois de 
tanto tempo a insegurança 
ainda paira sobre o mundo em 
relação ao todo, dúvidas de 
como os setores da economia 
continuarão a reagir ainda 
são uma incógnita diante das 
incertezas geradas diariamente. 
Porém uma coisa se consolidou 
a quem apostou suas � chas em 
se modernizar e investiu nos 
canais digitais como uma fonte 
de sobrevivência  e ou conti-
nuação do seu negócio, um 
estudo realizado recentemente 
pela E-bit|Nielsen, empresa 
de mensuração e análise de 
dados, aponta o crescimento 
do e-commerce para o ano de 
2021 em 26% chegando a marca 
aproximada de faturamento 
de R$ 110 bilhões em vendas 
online. Com certeza o nume-
ro espanta e traz uma grande 
provocativa e re� exão “Você já 
se modernizou hoje?”.

Bruno Renzi é Publicitário, professor 
de pós-graduação e gerente de mídia e 
Bl na Hubify

Ter um momento de descanso no 
meio do dia é essencial para um bom 
desempenho. Tire um tempinho para 
respirar, tomar um café, conversar ou até 
mesmo brincar com um doguinho como 
costumamos fazer por aqui.

Nosso chef, Rubens Hoeck foi convidado pelo 
querido amigo Marlon Rodrigues para participar 
de seu programa na rádio Metropolitana Mogi. 
Junto ao Walter os dois bateram um papo bem 
descontraído.

18 DE FEV DE 2020

20 DE JUL DE 2020

O meu desejo era que a gente 
pudesse tipificar esses casos como 

racismo. A gente sabe que se eu fosse 
um jovem branco eu não seria parado 
daquela forma"
Matheus Ribeiro.
Jovem negro acusado injustamente de furto na Zona Sul 
do Rio de Janeiro.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Estado anuncia plano 
de ampliação das 
aulas presenciais
Mudança. Novo plano do governo leva em 
consideração a capacidade de acolhimento das escolas

Na quarta-feira, dia 16, foi 
anunciado o novo plano de 
ampliação para a retoma-
da das aulas presenciais da 
Educação Básica do Estado 
de São Paulo. A ação será de-
senvolvida no 2º semestre de 
2021 e leva em consideração 
a capacidade de acolhimento 
das escolas.
“A partir de agosto, cada esco-
la deverá determinar a capa-
cidade de acolhimento total 
de alunos de acordo com a 

sua realidade, desde que se-
jam respeitados todos os pro-
tocolos de prevenção, como 
uso de máscara, álcool em gel 
e distanciamento mínimo de 
um metro entre os estudan-
tes”, a� rmou Doria.
Além disso, três milhões de 
testes de Covid-19 serão des-
tinados aos pro� ssionais da 
educação e estudantes.

Plano. 
Ação será 
desenvolvida 
no 2º semestre 
de 2021

Câmara aprova mudanças 
na lei de Improbidade 

Lei. O juiz terá liberdade para estipular as punições

Na quarta-feira, dia 16, a Câma-
ra dos Deputados aprovou um 
projeto que modi� ca a Lei de 
Improbidade Administrativa. 
Atualmente, a determinação 
tem caráter civil, ou seja, não 
se trata de punição criminal e é 
aplicada em atos que atentam 
contra os recursos � nanceiros 
públicos ou os princípios da 
administração pública, resul-
tando na maioria das vezes, em 
enriquecimento ilícito.
A mudança faz com que o 
agente público seja punido 
apenas se agir com intenção 
de cometer crime, desta forma, 
o desempenho de suas compe-

tências públicas ou a interpre-
tação da lei sem comprovação 
de ato doloso, mesmo com � m 
ilícito, afastam a responsabili-
dade do autor.
O texto determina ainda que 
“serão responsabilizados aque-
les que tenham in� uência na 
prática ilícita, seja induzindo 
ou concorrendo dolosamente 
para sua ocorrência”. Com a 
atualização, o juiz terá liberda-
de para estipular as punições, 
por meio da perda dos direitos 
políticos. Não há mais previsão 
de uma penalidade mínima.
A matéria segue para o 
Senado Federal.

» Pandemia. ”A variante 
delta está prestes a se tornar 
a variante dominante global 
por causa de sua maior 
transmissibilidade”, alertou 
a cientista-chefe da OMS, 
Soumya Swaminathan 
sobre a variante da Índia.

» Economia. O bitcoin 
recuou 7% para US$ 
35.431,15 nesta sexta-
feira (18), perdendo US$ 
2.666,53 em relação ao 
fechamento anterior. A 
moeda digital acumula 
queda de 45,4%.

» Mogi. O 4º encontro 
da Frente Legislativa 
Intermunicipal (FLM). Um 
dos destaques da discussão 
foi a implantação de uma 
praça de pedágio na Mogi-
Dutra (SP-88) e a cobrança 
de uma nova taxa do lixo 
- no novo Marco Legal do 
Saneamento Básico.
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Cidades

DIA
DA VACINAÇÃO

D
CONTRA A COVID-19

Rua Dr. Armindo, 567, 
Bairro Nogueira

(Recanto do Américo)

ESTACIONAMENTO 
DO PAU D’ALHO 
1ª DOSE PARA PESSOAS 
DE 50 A 59 ANOS
DAS 9H ÀS 17H

DOIS LOCAIS DE APLICAÇÃO:

SÁBADO
NESTE

19/6
SOMENTE COM AGENDAMENTO CONFIRMADO

CENTRAL DE VACINAÇÃO
APLICAÇÃO DE SEGUNDA 
DOSE DE ACORDO COM A
CARTEIRA DE VACINAÇÃO
DAS 8H30 ÀS 15H30

FAÇA SEU CADASTRO EM:
GUARAREMA.VACINA.DIGITAL

CADASTRE-SE TAMBÉM NO
 VACINAJA.SP.GOV.BR

Com a antecipação da campanha de imunização em todo o Estado 
de São Paulo, Guararema recebeu mais 535 doses que serão 
utilizadas neste segundo Dia D da Vacinação contra a Covid-19.

#GUARAREMACONTRACOVID19
VACINA
DIGITAL
G U A R A R E M A
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Conexão Esportiva grava 
podcast na Sala IDC
Programa. Disponível no jornal, portal, rádio, redes sociais e podcast -gratuitamente 
no Spotify e, em breve, em outras plataformas

Cristiano Ronaldo causa 
prejuízo à Coca-Cola

urante uma coletiva de imprensa, Cristiano Ronaldo 
tirou duas garrafas de Coca-Cola da mesa, pedindo 
água logo em seguida, dando a impressão de convi-

dar as pessoas a pararem com o refrigerante. Esse episódio 
coincidiu com uma queda nas ações da marca, equivalente a 
1,6%, com o valor de mercado da empresa passando de US$ 
242 bilhões (R$ 1,21 trilhão) para US$ 238 bilhões (R$ 1,19 tri-
lhão), ou seja, com US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) de prejuízo.

D

» Comunidade melhorada. 
O Facebook divulgou nesta 
quarta (16) uma nova função 
que tem como objetivo a 
moderação de comentários 
para combater a toxicidade 
dentro do aplicativo. A 
ferramenta irá restringir o envio 
de respostas nas postagens em 
intervalos de tempo maiores, 
assim desacelerando ataques 
em grupo.

» Aniversário Nintendo. 
Para comemorar seu 
aniversário de 35 anos, a 
Nintendo anunciou um 
novo console portátil com o 
tema “� e Legend of Zelda”. 
O Game & Watch, levando 
esse nome por funcionar 
também como relógio ou 
temporizador, apresentado 
durante a Nintendo Direct, 
virá com quatro jogos: “� e 
Legend of Zelda”, “Zelda 
II: � e Adventure of Link”, 
“� e Legend of Zelda: Link’s 
Awakening” e um jogo 
exclusivo que funcionará 
apenas nessa plataforma. O 
mesmo será lançado no dia 12 
de novembro.

» Barbie sustentável. A Mattel 
anunciou uma nova linha de 
bonecas Barbie. A coleção leva o 
nome “Barbie Loves the Ocean” 
por ser fabricada com o plástico 
retirado dos oceanos, atingindo 
um novo nível no quesito 
sustentabilidade. O projeto é 
em parceria com a Mattel, a 
Envision Plastics, empresa que 
tem grande envolvimento 
com reaproveitamento.

REPRODUÇÃO

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

Conteúdo. Adriano Leite comanda o programa que 
discute os acontecimentos do esporte 

O Conexão Esportiva 
lançou o primeiro epi-
sódio de seu podcast. A 
gravação do programa 
aconteceu em Guarare-
ma, na Sala IDC. O espa-
ço é disponibilizado pela 
fornecedora de � bra óp-
tica, IDC Telecom, para 
toda a região de forma 
gratuita.

“O programa segue pla-
nejamento de expansão 
para trabalhar de forma in-
tegrada em todas platafor-
mas de comunicação, re-
des sociais, de maneira que 
o internauta/ouvinte/leitor 
possa encontrar gratuita-
mente nosso conteúdo no 
veículo e/ou recurso digital 
de preferência”, a� rmou o 
apresentador Adriano Lei-
te.

O podcast vive a chama-
da “era de ouro”, e apesar de 
existir há um tempo, nos 
últimos anos tem se popu-
larizado no mundo todo. 
Nos Estados Unidos, quase 
80 milhões de pessoas con-
somem o formato semanal-

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

mente, como revelou o último 
relatório da Edison Research.

Adriano Leite destaca o 
crescimento do formato “O 
Podcast é uma tendência que 
está sendo cada vez mais uti-
lizada pela praticidade, atua-

lidade e e� ciência tanto para 
quem ouve como na produção 
de conteúdo.”

Mas com o alto número de 
alcance é necessário que a in-

ternet seja estável e entregue a 
melhor experiência ao ouvinte. 
Esse foi um grande diferencial 
encontrado na Sala IDC, que 
conta a estabilidade na inter-
net oferecida, segundo usuá-
rios do espaço.

De acordo com a IDC Te-
lecom, o espaço foi pensado 
para trazer funcionalidade, in-
cluindo uma estrutura comple-
ta e confortável para realização 
de lives, aberta apenas para os 
moradores utilizarem. “A Sala 
tem como objetivo acreditar e 
alavancar artistas, professores, 
médicos, entre diversas outras 
pessoas e pro� ssões”, concluiu 
a fornecedora. 

Para agendar um 
horário na Sala IDC, 
acesse: salaidc.
idctelecom.com.br

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

A arte da negociação. 
Como negociar algo? 
Como você pode 
embrulhar a sua 
mensagem? Confira na 
palestra do Diego Faleck:  
» onov.ooo/bdgts05

Educação. USP abre 
245 vagas para curso 
de introdução à 
programação, gratuito e 
online. Confira: » onov.
ooo/op1kf3

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
E-COMMERCE - Expe-
riência de 6 meses, de 
segunda a sábado - 08h30 
às 17h00.
ATENDENTE - 1 ano em 
carteira de trabalho, 
segunda à sexta - 08h00 
às 17h00.
TÉCNICO ELETRÔNICO - 

Técnico completo, horário 
à combinar.
ADMINISTRADOR - Supe-
rior completo, segunda à 
sexta - 08h00 às 18h00.
VENDEDOR (A) - Experiên-
cia de 6 meses, quarta à 
sábado - 08h00 às 17h00.
FORNEIRO - Experiência 
de 6 meses, quinta à 
domingo.

AJUDANTE GERAL - 
Experiência de 6 meses, 
segunda à sexta - 07h00 
às 17h00.
PINTOR - Experiência de 
1 ano, segunda à sexta - 
06h30 às 16h20.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
ANALISTA DE T.I - Supe-

rior completo, precisa de 
experiência.
ESTÁGIO EM ARQUITE-
TURA - Superior cursando, 
não precisa de experiência.
GARÇOM - É necessário 
ter experiência em Restau-
rante A La Carte.
PROFESSOR DE INGLÊS 
- Necessária experiência 
com a língua inglesa.

WEB DESIGNER 
- Obrigatório apresen-
tar um portfólio com 
sites e artes. Necessá-
rio conhecimento em 
Angular JS, GIT.
FONOAUDIÓLOGO 
- Superior completo, 
horário de três turnos 
à combinar.

PEDRO HENRIQUE
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O Mogi Basquete segue sua reestruturação para 
as próximas competições. Após a saída do técnico 
Guerrinha e do dirigente Nilo, a diretoria trabalha na 
renovação de atletas e na busca de reforços, com prio-
ridade aos novos talentos de menor custo. Já foram 
anunciados o retorno do armador Lucas Lacerda, 
que defendeu Pato Branco (PR) na última temporada, 
assim como o auxiliar Danilo Padovani na função de 
técnico e as renovações do armador Fúlvio, ala Wes-
ley Mogi, alas-pivô Douglas Santos e Fabricio Russo e 
ala-armador Guilherme Lessa. O próximo desa� o será 
o Paulista no 2º semestre e a torcida segue na expec-
tativa pela nova fase do tradicional basquete mogiano.

ADRIANO LEITE

O novo Mogi Basquete

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 47939050 (Whatsapp)
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Pela 2ª vez na história, o Linense conquistou o 
título da Série A3 do Paulistão. Jogando em casa, o 
Elefante venceu Primavera por 1 a 0 pelo duelo de 
volta da decisão e carimbou o título no dia em que 
completou 94 anos. O gol foi marcado ainda no 1º 
tempo pelo centroavante Henrique. Na partida de 
ida, as duas equipes classifi cadas para Série B de 
2022 haviam empatado em 0 a 0. Pela Série A2, as 
vagas na elite fi caram com o campeão São Bernardo 
e o vice Água Santa. 

Entrevistamos ao vivo nos estúdios da Metropolitana, o 
Tennis Coach e Mestrando em Políticas Públicas pela UMC, 
Prof. João Carlos de Brito, que falou sobre o crescimento 
da modalidade no Alto Tietê através do seu projeto “Tênis 
para Todos” com idosos e jovens. Com vasta experiência 
internacional em países líderes do Tênis, João também 
contribuiu com o Esporte como co-autor de livros sobre essa 
e outras modalidades. A entrevista na íntegra está postada no 
facebook @adriano.toledo.leite

O título do Paulistão da Série A2 fi cou com o São 
Bernardo, que juntamente como o vice Água Santa estará 
na elite em 2022. Já pela A3, a grande fi nal colocou frente 
a frente Primavera e Linense, que já carimbaram vaga na 
A2 do ano que vem, e agora decidem a taça. Na partida 
de ida 0 a 0. E neste sábado (12/6), 18h, em Lins, sairá o 
campeão. No caso de nova igualdade, teremos pênaltis.

LINENSE CAMPEÃO DA A3

TÊNIS EM DESTAQUE

PODCAST DO CONEXÃO

» RECORDES DO CR7. O craque 
da seleção portuguesa foi 
fundamental na vitória sobre 
Hungria por 3 a 0, na estreia da 
Eurocopa. Com 2 gols, Cristiano 
Ronaldo bateu mais um 
recorde e chegou a 11 gols na 
competição – estava empatado 
com Platini. De quebra, CR7 
é o jogador com mais vitórias 
na competição (12 triunfos) e 
agora é o único jogador a entrar 
em campo em 5 edições da 
Euro (2004, 2008, 2012, 2016 
e 2020).

» MAIS UM PROBLEMA PRA 
CBF. Mais uma confusão com 
pessoal que dirige a CBF. Agora 
não são os jogadores no episódio 
da Copa América, mas os clubes 
decidiram peitar o comando da 
Confederação. As agremiações 
não querem liberar os jogadores 
para as Olimpíadas do Japão. 
Palmeiras e Flamengo seguem 
o PSG, que já havia anunciado 
que não vai liberar Neymar e 
Marquinhos para os jogos. 
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Alto Tietê segue forte no 
Enduro Equestre

Young Rider. Ryan, 18 anos, representa o Haras Morada do Sol

Vitória.  Cavaleiro de Salesópolis foi o destaque da prova de 120 Kms na 
1ª etapa do Campeonato Mineiro disputada no dia 12/06

ARQUIVO PESSOAL

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

Desfalques e queda 
de rendimento após 
título do Paulistão. Crespo 
busca soluções pela ausência 
das principais peças de criação 
ofensiva, mas o time oscila na 
defesa e desperdiça pontos 
importantes nesse início de 
Brasileiro, a prioridade será 
Liberta e Copa BR.

Segue o martírio 
nesse início de 
trabalho do técnico Sylvinho. 
Time não consegue evoluir 
e sofre com fragilidade do 
elenco, falhas individuais e a 
falta da Fiel nas arquibancadas 
para empurrar nas horas 
difíceis. O torcedor tem 
pesadelos com risco de cair.

Equipe em fase de 
reformulação sob 
comando do técnico Diniz. 
Chegou a esboçar evolução, 
mas tropeçou em casa no 
empate com Juventude e 
ainda perdeu para Flu. Se não 
encontrar equilíbrio entre as 
linhas, o Peixe difi cilmente 
avançará nas Copas BR e Sula. 

As derrotas em 
disputas de pênaltis, 
principalmente o vexame 
contra o CRB, deixam cicatrizes. 
Mesmo com elenco recheado, 
o técnico Abel ainda não 
alcançou maturação tática e o 
Verdão coleciona bons e maus 
momentos e precisa deslanchar 
no Brasileirão. 

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.

LEIA EM NOSSO SITE

O Alto Tietê continua sendo muito 
bem representado no universo hí-
pico nacional. No dia 12/06, o jovem 
salesopolense Ryan Matheus Melo 
de Almeida foi o vencedor da prova 
de 120 quilômetros, categoria You-
ng Rider, da 1ª etapa do Campeona-
to Mineiro de Enduro Equestre, rea-
lizada na Fazenda Olhos D’Água, na 
cidade de Caetanópolis.   

O promissor cavaleiro, que montou 
a égua puro sangue árabe Nave CRH, 
registrou o tempo de 07h31m10s, 
com uma velocidade média de 15,96 
km/h. Atualmente com 18 anos, Ryan 
monta desde os 13, representando o 

Haras Morada do Sol, comandado 
pelo criador Silvio Arroyo, que desen-
volve no criatório um relevante proje-
to de jovens aprendizes.

O conjunto salesopolense se pre-
para agora para enfrentar um desa� o 
ainda maior, o 30º Campeonato Bra-
sileiro de Enduro Equestre. Durante 
a competição, que acontecerá em se-
tembro, novamente em Caetanópolis, 
Ryan e Nave irão lutar pelo título de 
campeões brasileiros na categoria de 
160 Kms. 

Zagueiro Sergio Ramos 
ao anunciar saída do 
Real Madrid após 16 
temporadas em que 
marcou época no 
clube espanhol

ASSESSO
RIA PALM

EIRAS
É um até logo, 
porque cedo ou 
tarde eu voltarei”

Frase da Semana.

Rafael Donizete

Pedro Rebouças

Valteri Botttas de saída 
da Mercedes?

Hipismo entra na reta final 
para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio
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LEIA ONOV.OOO/B26EWI0


