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Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Região tem queda nos crimes
de roubo e furto de veículos
Levantamento foi divulgado na tarde de ontem pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo
DIVULGAÇÃO

SUZANO

Vacinação para
65 anos ocorre
hoje. p5
Itaquá

LEITOS DE
UTI COVID
NO SANTA
MARCELINA
SEGUEM 100%
OCUPADOS

Pontos de ônibus

Suzano faz a
revitalização
dos abrigos
Enquanto os crimes de furto de veículos caíram 5% no Alto Tietê, os casos de roubo diminuíram 10%

Cidades, página 4

Educação

Aulas presenciais retornam
nesta segunda-feira em Ferraz
LAURA RAMOS/SECOM FERRAZ

TRANSIÇÃO

MARIANA ACIOLI

Números também valem para
Enfermagem. Cidades, página 3

O primeiro trimestre de 2021 no
G5 - conjunto das cinco cidades mais
populosas do Alto Tietê - foi de queda nos índices de roubo e furto de
veículos e estabilidade em homicídios e roubos, em comparativo com
o mesmo período do ano passado. O
número de furtos gerais, por outro
lado, cresceu 17%. Ao todo, foram
cometidos 460 roubos de automóveis contra 510 no ano passado, uma
redução de 10%. No furto de veículos a queda foi menos acentuada, o
G5 fechou o primeiro trimestre com
647 casos contra 681 no mesmo período de 2020, a queda foi de 5%.
Cidades, página 6

Bares e restaurantes já podem receber clientes. Cidades, página 3

Medida vale para as escolas da rede municipal, no
entanto o retorno não é obrigatório. Cidades, página 4
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Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

EDITORIAL

Há saída

um momento tão difícil pelo qual
passa o país, com a crise provocada pela pandemia da Covid-19,
que afetou negativamente quase
todos os setores - do produtivo, das vendas e de serviços -, a declaração da direção
do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp), regional do Alto Tietê, feita
nesta semana é, no mínimo, alentadora. De
acordo com a entidade, após um período de
estabilidade econômica registrado no final
de 2020 e no primeiro trimestre deste ano,
é possível vislumbrar a retomada, ainda que
lenta, do setor produtivo neste trimestre.
Os dados que embasam a visão otimista
do Ciesp, vêm sendo alimentados, de grão
em grão, pelas 2.032 empresas instaladas na
região, das quais 583 em solo mogiano, que,
por sua vez, elevam o moral dos 69 mil trabalhadores em atividade regular atualmente.
Para o diretor do centro, José Francisco Caseiro, as perspectivas são animadoras. “O destaque é a diversidade de setores, com atuação
em vários segmentos, o que tem possibilitado,
nos períodos de crise, um melhor equilíbrio
nos resultados do setor”, avaliou o dirigente.

Por outro lado, o setor comercial está encontrando mais espaço para participar de decisões que contribuam no enfrentamento da
crise. Exemplo disso é a formação do Comitê
Integrador e Participativo de Enfrentamento
às Consequências do Covid-19 (Cipec), órgão formado por 15 entidades classistas da
região, que tem trabalho junto ao setor público para encontrar alternativas de saída da
pandemia. Contribuindo no esforço coletivo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes criou o
Auxílio Empreendedor, programa de aporte
financeiro para pequenas empresas impactadas pela crise sanitária. Em apenas dois dias
de cadastro aberto para selecionar as beneficiadas, 71 candidatas formalizaram o pedido.
Além do otimismo para enfrentar a crise,
há bons indícios de ações conjuntas entre
os setores privado e público, que têm contribuído para a recuperação da economia.
Não se sabe ainda quanto tempo vai durar
a pandemia e nem quantos meses serão necessários para que a vacinação contra a Covid-19 cubra a maioria da população brasileira. O que se sabe é que atitudes corretas
estão sendo tomadas. Que elas perdurem.

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Descobrimento e Tiradentes
Dia 21 de abril se comemora Tiradentes e no dia 22 o
descobrimento do Brasil. Na
verdade, nos tempos atuais
ninguém comemora nada e
poucos se lembram dessas
datas, mas apenas curtem o
feriado. No passado todas as
escolas comemoravam com
o canto do Hino Nacional
Brasileiro e os alunos uniformizados. O tempo passou e
os alunos das escolas públicas não usam uniformes. O
civismo tem desaparecido
a cada dia.
O que fazer diante de tantos desatinos? A educação
e os ensinos estão em decadência em nosso país. É
preciso pensar na elevação
desta Pátria e na sua independência. Celebrar o 21
de abril e o descobrimento
é de extrema necessidade.

Não apenas por serem datas históricas importantes,
mas para que haja cidadania
e patriotismo. Quando não
se defende a Pátria surgirão
invasores para tomar o país.
Reflitam sobre o que vem
ocorrendo em algumas outras
nações. A China está comprando tudo que pode em
todos os países. Implantou
bases militares na Argentina e na Venezuela e alguns
governadores impatrióticos
estão vendendo empresas
e terras brasileiras. A independência de cada nação
é necessária, respeitando a
globalização que nos tempos atuais se faz necessária.
Todas as nações europeias e
asiáticas desejam dominar
a Amazônia. A Europa está
em decadência porque não
dispõe de recursos naturais

como o Brasil.
Entretanto, o brasileiro não
valoriza tudo que esta nação
gloriosa oferece. O povo brasileiro, em sua grande maioria,
não é patriótico como deveria ser e amar a sua terra acima de tudo. Caso a grande
maioria se dedicasse à nação
e os políticos deixassem de
olhar somente nas suas árvores e passassem a pensar na
floresta, o Brasil estaria entre os três países mais ricos
do planeta. E você brasileiro
o que pensa e o que deseja
para os seus filhos e netos?
O Brasil não se tornará independente se não houver
patriotismo, cidadania e civismo. Brasileiro, orgulhe-se
desta terra abençoada.
Olavo Arruda Câmara é advogado,
professor, mestre e doutor em Direito
e Política.
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FÁBIO MIRANDA

 Cadastro

de caçambas

As empresas de serviços de coleta
de resíduos sólidos de construção
civil, que atuam no município de Poá
por meio da utilização de caçambas
estacionárias, precisam fazer o credenciamento e cadastramento junto
à administração municipal, segundo
o decreto 7.764 de março de 2021.
A prefeita Marcia Bin (PSDB) regulamentou a lei que visa a regularização das empresas com o objetivo
de combater o descarte irregular de
entulhos e realizar a gestão de resíduos sólidos da construção civil no
município.

editor@jornaldat.com.br

 Poupatempo

Desde ontem, o Poupatempo disponibiliza, por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital, horários para quem
precisa realizar atendimento presencial. A reabertura dos postos começa hoje, com serviços que não estão
disponíveis nas plataformas digitais,
como emissão de RG, transferência
interestadual e mudança na característica de veículos, por exemplo.
Para a reabertura, serão seguidos
protocolos sanitários de prevenção
à Covid-19
 Doação

 Amiga

de alimentos

das mulheres

A Secretaria Municipal de Políticas
para Mulheres de Itaquaquecetuba
criou o selo especial “Empresa que
valoriza a Mulher”. Uma forma para
incentivar a contratação das mulheres vítimas de violência doméstica. O
objetivo é que as empresas da cidade
deem oportunidade para que estas
vítimas possam ser mantenedoras,
ou seja, tenham condições de ter o
próprio sustento e não precisem depender de terceiros.

A campanha “Plante o Bem: cultive
sua solidariedade”, promovida pelo
Viveiro Municipal Tomoe Uemura, em
celebração ao “Dia da Terra”, arrecadou mais de 300 quilos de mantimentos, entre alimentos e ração na
quinta-feira. Os itens, recebidos em
troca de mudinhas de plantas cultivadas no próprio equipamento municipal, serão destinados ao projeto
“Suzano Contra a Fome” e a entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal.

AGENDAMENTO REABERTO
Millena Matos/AIPMI
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TRIBUNA

Itaquaquecetuba ainda conta com 320 doses de vacina contra a Covid-19
destinadas aos servidores da Educação com 47 anos ou mais da rede estadual,
municipal e privada, e por isso o agendamento da vacinação foi reaberto. É
necessário fazer o cadastro pelo site do governo estadual Vacina Já Educação
(vacinaja.educacao.sp.gov.br), depois realizar o agendamento pelo site
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaquaquecetuba (steam360.
com.br/VacinaItaqua) para escolher entre a segunda ou terça-feira.
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Parques municipais também serão reabertos e vão funcionar das 6 às 18 horas nas cidades do Alto Tietê

Academias, bares e restaurantes
retornam com atendimento local
Thamires Marcelino

Alto Tietê inicia hoje
uma nova etapa da Fase
de Transição, que deve
se encerrar na próxima
sexta-feira e permitirá o
funcionamento de bares,
restaurantes e atividades
religiosas, com atendimento
presencial, além das academias e parques municipais.
Seguindo as determinações
do governo estadual, a fase
de transição está entre as
fases vermelha e laranja e
foi implantada no último
domingo.
O motivo, de acordo com
o governador paulista, João
Doria (PSDB), é a retomada gradativa da economia,
uma vez que houve uma
leve queda nas ocupações
de leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e
Enfermaria por pacientes com
coronavírus (Covid-19) na
região e na Grande São Paulo.
Durante a próxima semana,
a contar a partir de hoje, o

Mogi News/Arquivo

A fase de transição
está entre as fases
vermelha e laranja
e foi implantada no
último domingo.

horário de funcionamento
de restaurantes e similares,
salões de beleza, barbearias
e atividades culturais será
das 11 às 19 horas.
Em relação às academias
da região, por determinação
estadual, elas poderão funcionar das 7 às 11 horas e
das 15 às 19 horas. Ou seja,
está permitido o atendimento
presencial durante 8 horas,
entre as 6 e 19 horas. Os
parques municipais como
o Centenário da Imigração
Japonesa, em Mogi das
Cruzes, e o Max Feffer,
em Suzano, passam hoje

Atendimento será condicionado a 25% da capacidade total dos estabelecimentos

a receber visitantes entre
as 6 e as 18 horas.
Ainda de acordo com as
informações do governo

Vagas de UTI

do Estado de São Paulo,
continua valendo a operação dos estabelecimentos
comerciais e a realização

de cerimônias e cultos
religiosos com restrições.
Isso, desde que todos sigam rigorosamente todos

os protocolos de higiene
e distanciamento social
necessários para conter a
disseminação da Covid-19.
A próxima atualização
a ser divulgada por João
Doria está prevista para
ocorrer a partir do dia 1º
do próximo mês. Os municípios, individualmente,
têm a permissão para criarem decretos próprios para
nortear o funcionamento
das atividades caso classifiquem como necessárias
regras mais rígidas.
Este é o caso de Mogi
das Cruzes, que em vez de
seguir à risca todas as datas
do Estado, decidiu iniciar
a fase de transição no domingo anterior e encerrar
ontem, quando realizou uma
nova avaliação. A Prefeitura
também divulgou um novo
decreto municipal como já
era previsto, ao contrário
das outras cidades que
estão cumprindo as datas
e regras exclusivamente
estaduais.

Evento literário

Ocupação de leitos Covid no Secretaria de Cultura vai
Santa Marcelina segue 100% promover 1ª feira de Mogi
Luiz Kurpel*

O Hospital Santa Marcelina
de Itaquaquecetuba marcou
ocupação máxima pelo segundo dia consecutivo de
seus leitos de internação para
pacientes com coronavírus
(Covid-19). Operando com
taxa de 100% nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs)
e Enfermaria, a unidade de
Saúde é a única das cinco, sob
responsabilidade do governo
do Estado, a apresentar lotação
no Alto Tietê.
Nem mesmo os recém-chegados leitos de UTI aplacaram
a demanda por internação em
Itaquá. Na terça-feira passada
o hospital recebeu dez novos
leitos e dobrou sua capacidade
para 20 unidades, 48 horas
depois da chegada as novas
vagas já se encontravam ocupadas e permaneceram assim
nesta sexta-feira.
Para ampliar o sistema da
segunda cidade mais populosa
do Alto Tietê, o governo do
estado também inaugurou

um hospital de campanha em
parceria com a Prefeitura, mas
até a mais recente atualização
da Secretaria itaquaquecebense
de Saúde, não foram registradas
internações. “Os pacientes
serão regulados conforme o
fluxo dos equipamentos de
saúde, mas até o momento,
não houve necessidade pois
não entraram em uma situação
grave a ponto de necessitar
do ingresso no hospital de
campanha”, disse em nota.
A Enfermaria do Santa

Marcelina também segue lotada, o hospital trabalha com
28 pacientes em reabilitação
nessa ala hospitalar. Pela rede
municipal, no entanto, os
índices são menores. Dos
35 leitos de Enfermaria 14
estavam ocupados e dos 11
de Emergência apenas um
encontrava-se indisponível.
Em relação às mortes por
Covid, a região confirmou
mais 23 óbitos. No total são
3.431 falecimentos pela doença.
*Texto supervisionado pelo editor.
Emanuel Aquilera

Enfermaria também segue com capacidade máxima

A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo vai promover neste ano a 1ª edição
da Feira Literária de Mogi
das Cruzes (Flimc). O evento,
que está neste momento
em fase de elaboração, visa
reunir a exposição e venda
de livros, aliadas à espetáculos artísticos e encontros
com autores. Em função do
coronavírus (Covid-19) o
planejamento é para que
ela ocorra de forma remota.
A proposta é que o evento
seja aberto no dia 17 de
setembro e se estenda até
3 de outubro. A Flimc terá
abrangência nacional, deve
ser realizada em caráter
anual e se empenhará na
promoção da mais ampla
diversidade de escrita e
na garantia do acesso dos
vários públicos, buscando
junto dos livreiros valores
acessíveis de exemplares e
serviços.
Após a elaboração do
projeto básico, que é o estágio atual do processo, a

Divulgação/PMMC

Em razão da pandemia, evento será via online

previsão é que, entre maio
e junho, comecem a ser
abertos editais, convites e
chamamentos, para aqueles
que tiverem interesse em
participar do evento.
A Flimc emerge do encontro
de anseios da classe artística
pela difusão da produção local,
com o propósito da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, de tornar Mogi das
Cruzes uma cidade leitora e
um referencial na aplicação

prática de políticas públicas
efetivas que garantam os
direitos culturais e ampliem
os horizontes da população.
Ela também tem como
propósito promover a leitura,
garantir a emancipação criativa e econômica de artistas,
intelectuais e profissionais
do universo do livro e da
leitura e enaltecer a produção
artística e cultural de Mogi
das Cruzes, do Alto Tietê e
da Grande São Paulo.
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Iniciativa vai ocorrer obedecendo algumas regras de restrições, como a diminuição da capacidade de alunos

Aulas presenciais em Ferraz
começam nesta segunda-feira
As aulas presenciais em
Ferraz de Vasconcelos voltarão nesta segunda-feira. A
rede municipal desenvolverá
suas atividades de forma
reduzida, cumprindo todos
os protocolos para garantir
a segurança e saúde não só
dos alunos, mas também dos
professores e funcionários.
Cabe destacar que neste momento, o envio da criança à
escola não será obrigatório,
apenas a manutenção do
vínculo com a unidade por
meio do ensino remoto.
Inicialmente, é importante
esclarecer que a ocupação
dos espaços das escolas não
excederá 20% em razão da
pandemia de coronavírus
(Covid-19). Por isso, e para
assegurar o distanciamento social, as turmas foram
divididas em grupos. Isso
significa que cada coletivo
de crianças terá horários
diferentes para comparecer
às aulas. Sobre isso, os pais
ou responsáveis devem se
informar na própria escola.

Ainda é válido frisar que,
de acordo com a Secretaria
Municipal de Educação,
todas as escolas estão preparadas e equipadas para
atender estes estudantes.
Isso inclui mais de cem mil
máscaras de proteção facial
de tecido e mais de 70 mil
descartáveis para distribuição, termômetros, totens de
álcool em gel, sendo que a
Prefeitura adquiriu mais de
três mil litros, demarcações
para distanciamento, além de
todas as rotinas necessárias
para evitar o contágio pela
doença, mas ainda para dar
continuidade à aprendizagem.
A titular da Educação
municipal, Cecília Cruz,
explicou o quanto as crianças,
principalmente as mais novas,
podem perder com a falta da
escola. “Crianças do primeiro
ano, por exemplo, perdem
muito em aprendizagem,
considerando que pelo menos
60% dos estudantes desta
faixa etária caem muito em
rendimento fora da escola,

Laura Ramos/Secom Ferraz

quiserem conferir a aplicação
dos protocolos sanitários. “A
insegurança é muito natural
neste momento, considerando todos os acontecimentos
do último ano por conta da
Covid-19. Mas é importante
dizer que esta insegurança
deve ser mitigada com o
tempo, e que as escolas estão
abertas para que todos os
pais que tiverem interesse,
visitem o espaço e sintam
mais segurança em enviar
seus filhos à escola”, disse
Priscila.

Vacinação

Em um primeiro momento, o envio dos estudantes às escolas será facultativo

afinal sabemos que ensino
remoto não é a mesma coisa
que o presencial”, disse.
Também para uma volta
gradual e segura, a Pasta tem
promovido, em parceria com

a própria prefeita Priscila
Gambale (PSD), vistorias em
todas as escolas municipais.
O objetivo das visitas é verificar de perto a preparação
das unidades.

A chefe do Executivo ferrazense falou sobre a insegurança, que neste momento é
normal, mas ressaltou que
as escolas estão de portas
abertas para os pais que

No último dia 12, a Prefeitura de Ferraz deu início à
imunização dos profissionais
da educação com 47 anos
ou mais. Foram imunizados
professores, merendeiras,
funcionários da limpeza,
secretaria etc. Agora, a municipalidade aguarda um
novo lote e novas orientações
do governo do Estado para
retomar a vacinação deste
grupo assim que possível.

Transporte

Suzano

Ferraz

Pontos de ônibus passam
por reformas em Suzano

Câmara reabre segunda

Pista de skate
começa a ser
construída
na segunda

A Secretaria Municipal de
Transportes e Mobilidade
Urbana deu início no começo
de abril à revitalização dos
pontos de ônibus. Em duas
semanas de operações, 20
abrigos do centro já foram
atendidos e a expectativa é
que, ao longo dos próximos
meses, os serviços sejam
levados aos demais bairros.
Nesta primeira fase estão
sendo atendidas as vias da
região central. Até ontem
foram beneficiadas as ruas
Baruel, Benjamin Constant,
Prudente de Morais e as
avenidas Brasil e Marques
Figueira. Os agentes municipais realizam os reparos
necessários nos locais, assim
como pintura e limpeza. Caso
seja necessário, eles também
reforçam a sinalização.
Até março a pasta tinha
concentrado esforços nas
sinalizações viárias, agora os
trabalhos de revitalização dos
pontos de ônibus serão uma
tarefa contínua ao longo do
ano. Após a conclusão dos

serviços na região central, as
benfeitorias serão ampliadas
para atender os bairros de
todos os pontos do município.
De acordo com o secretário
municipal de Transportes e
Mobilidade Urbana, Claudinei
Valdemar Galo, os locais que
estão sendo revitalizados são
importantes porque recebem
um fluxo constante de passageiros, portanto os reparos
são tratados como urgência
pela pasta para proteger os

cidadãos do Sol e da chuva.
“Estas medidas são essenciais
para levar mais conforto e
segurança aos usuários de
transporte público. Estamos
mobilizando esforços para
garantir as devidas manutenções para os abrigos e
a ideia é que esse serviço
se prolongue para também
cobrir outros bairros de
Suzano. Trabalhamos em
prol do bem-estar de todos
os suzanenses”, afirmou.
Irineu Junior/Secop Suzano

Abrigos do centro foram os primeiros a receber ação

A Câmara de Suzano reabrirá
para atendimento ao público
a partir de segunda-feira, com
limitação de 25% da capacidade
de atendimento. As sessões,
bem como audiências públicas,
também voltarão a receber o
público desta forma.
O documento define que
o acesso se dará de modo
restrito, tudo a atender as
orientações sanitárias, e ficará
limitado a 25% da capacidade
de atendimento por gabinete. Os vereadores atenderão,
quando possível, o público
que tenha realizado prévio
agendamento, sendo uma
pessoa por vez em cada gabinete. Cada vereador será
responsável por observar
esta restrição.
É vedado o ingresso de
pessoas com suspeitas ou
cientes de contaminação pelo
coronavírus (Covid-19). O
uso de máscara de proteção
é obrigatório.
Os trabalhos realizados
no local continuam sendo
transmitidos ao vivo, de forma
online, pelo canal do YouTube
do Legislativo: www.youtube.
com/c/TVCâmaraDeSuzano.

O ato da mesa mantém a
restrição de acesso de pessoas
com idade igual ou superior a
60 anos, sejam elas funcionárias ou visitantes. No caso dos
servidores públicos, quando
possível, deverão exercer suas
atividades em home-office.
O documento mantém a
possibilidade de afastamento
de funcionários que fazem
parte do grupo de risco da
Covid-19, que são os portadores de doenças respiratórias
crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras
afecções que deprimam o
sistema imunológico, bem
como gestantes e com filhos
menores de um ano. Os demais funcionários, a critério
de suas diretorias, poderão
realizar suas atividades em
home-office, em sistema de
rodízio, desde que atuem de
forma presencial três dias por
semana.
Já os que receberam a segunda dose da vacina contra
a Covid-19, desde que tenha
passado o período de 15 dias
após a vacinação, devem trazer
o comprovante e retornar às
atividades presenciais.

O Parque Municipal Nosso
Recanto, em Ferraz de Vasconcelos, começa a ganhar
uma pista de skate a partir
de segunda-feira. A informação é do secretário de Meio
Ambiente e Proteção Animal,
Cláudio Squizato.
A pista consiste em uma
mini rampa de 7,50 metros por
3,50 com o “Half Pipe” com
1,70 de altura, dois obstáculos
do tipo “Quarter” de 45, uma
savana dupla, além de tabelas
de basquete.
A obra será construída numa
antiga quadra de futebol, ao
lado do novo Lago dos Patos.
O orçamento ficou em torno
de R$ 100 mil, verba oriunda
de uma emenda parlamentar
solicitada por Squizato.
A prefeita Priscila Gambale
(PSD) esteve no local e falou
sobre as melhorias. “Teremos
um lugar para receber as famílias, onde poderão brincar,
praticar esportes e estarem
juntos quando a pandemia
passar”, comentou Priscila.
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Primeira etapa da campanha vai até 10 de maio, priorizando crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas

Quase 28 mil pessoas já estão
vacinadas contra a gripe no G5
Thamires Marcelino

Nesta primeira etapa da
vacinação contra a gripe, as
cidades mais populosas da
região já imunizaram, juntas,
quase 28 mil pessoas. Ao
todo, segundo as informações de Mogi das Cruzes,
Itaquaquecetuba, Suzano,
Ferraz de Vasconcelos e
Poá, 27.670 munícipes já
estão protegidos contra a
Influenza neste ano.
Até a manhã de ontem, a
Secretaria de Saúde de Suzano
já havia aplicado 9.383 doses da vacina contra o vírus
Influenza, causador da gripe.
A imunização ocorre em dias
úteis, das 8 às 15 horas, em
todos os 24 postos da cidade.
Por enquanto, não há data
programada para realização
do Dia D.
“Atualmente, a campanha
está em sua primeira etapa,
que segue até 10 de maio
e abrange crianças de seis
meses a 6 anos, gestantes,
puérperas, povos indígenas e

Mariana Acioli/Arquivo

vacinou 4.886 moradores
do público-alvo.
No entanto, hoje não haverá
vacinação no município. O
mesmo ocorre em Poá, cidade
onde as doses são aplicadas
de segunda a sexta-feira, das
9 às 15 horas, em todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs). Até a tarde de ontem,
2.851 pessoas já haviam sido
imunizadas nesta primeira
etapa na cidade.
Por outro lado, o público-alvo de imunização contra
a gripe volta hoje a receber
as doses contra a influenza
em Mogi, das 8 às 16 horas.
Conforme explicou a Secretaria Municipal de Saúde,
a vacina será aplicada em
Municípios ainda estudam a realização de um Dia D, no final da primeira etapa, para ampliar a cobertura
oito postos de saúde, sem a
necessidade de agendamento
trabalhadores da saúde”, es- entre 9 de junho e 9 de de Segurança, funcionários a Secretaria Municipal de prévio. São eles: Alto Ipiranclareceu ontem a Prefeitura. julho, quando serão va- do sistema prisional, popu- Saúde deve propor um Dia ga, Jardim Camila, Jardim
A próxima fase ocorrerá de cinados indivíduos com lação privada de liberdade D na troca da primeira para Universo, Vila Suíssa, Vila
11 de maio a 8 de junho e comorbidades, pessoas com e adolescentes sob medidas a segunda etapa da vacina- Natal, Santa Tereza, Nova
será destinada a idosos e deficiência, trabalhadores de socioeducativas.
ção. Também sem uma data Jundiapeba e Ponte Grande.
Já em Itaquá, 7.476 pes- marcada para o mutirão de Na cidade, 3.074 mogianos
professores.
transporte coletivo rodoviário,
A terceira e última etapa portuários, integrantes das soas já tomaram a vacina imunização contra a gripe, já estão vacinados contra a
está prevista para o período Forças Armadas e das Forças contra a gripe neste ano e Ferraz de Vasconcelos já Influenza.

Contra Covid-19

Saúde e infraestrutura

Vacinação em Suzano segue Suzano recebe emenda de
com moradores de 65 anos R$ 1,5 mi de deputados
A Prefeitura de Suzano
“Cada vez mais, conforme a
vai continuar com a cam- vacinação avança para públipanha de vacinação contra cos mais jovens, a tendência
coronavírus (Covid-19) hoje, é de aumento no registro
quando os idosos de 65 anos de aplicações por dia. Por
serão contemplados com a ora, encerramos a segunda
primeira dose. Os trabalhos dose da CoronaVac/Butantan.
serão realizados das 8 às 17 Foram dois dias intensos de
horas nos três polos de imuni- atendimento aos idosos de
zação, divididos entre centro 69 a 74 anos de idade. Agora,
e regiões norte e sul, além do no sábado, retomamos a prisistema drive-thru no Parque meira dose. Desta vez serão
Municipal Max Feffer. Ontem, contempladas as pessoas de
a cidade alcançou a marca de 65 anos ou mais, que ainda
16 mil pessoas vacinadas com não realizaram a primeira
a 2ª dose, ao avançar com a etapa”, explicou o secretário
aplicação no público de 69 de Saúde, Pedro Ishi.
O chefe da Pasta acompaa 71 anos.
Segundo a Secretaria Mu- nhou os trabalhos ao lado do
nicipal de Saúde, mais de prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).
2,5 mil idosos participaram “Estamos em mais um dia de
da segunda etapa, chegando atividades. Seguimos no final
assim a 16.505 pessoas com a de semana com mais trabalho,
imunização completa, o que lembrando que neste dia 24
representa 53% dos suzanenses de abril será ofertada apenas a
que já tomaram a primeira dose. primeira dose. Pedimos para
A campanha nesta sexta-feira, que todos fiquem atentos
mais uma vez, recebeu um ao cronograma divulgado
público expressivo. Apesar pela Prefeitura de Suzano”,
da movimentação, nenhuma reforçou Ashiuchi.
intercorrência foi verificada.
Para receber a primeira

dose da vacina, o idoso deverá
comparecer a um dos polos de
imunização, com atendimento
no Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) Alberto de
Souza Candido (rua Teruo
Nishikawa, 570 – Jardim
Gardênia Azul), na Escola
Municipal Odário Ferreira
da Silva (rua Valdir Dicieri,
305 – Jardim Belém/Distrito
de Palmeiras) e na Arena
Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim
Imperador), com a oferta do
sistema drive-thru neste último
endereço. A ação será das 8
às 17 horas.
Na vacinação serão exigidos documento original com
foto, CPF, comprovante de
endereço de Suzano e uma
filipeta oficial devidamente
preenchida com letra legível.
A ficha pode ser acessada e
impressa por meio do link
http://bit.ly/FichaCovidSuzano.
Além disso, também é preciso
efetuar o pré-cadastro no
site “Vacina Já” (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/).

O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi (PL), se
reuniu ontem com o deputado estadual André do Prado
(PL). O encontro, realizado
na Prefeitura foi motivado
pela emenda parlamentar de
R$ 1,15 milhão destinada à
cidade para as áreas da Saúde
e de Infraestrutura. O aporte tem apoio do deputado
federal Marcio Alvino (PL).
De acordo com André
do Prado, o investimento
aplicado em Suzano busca
prestar suporte à Saúde, que
tanto precisa nesse momento
de pandemia. “O Brasil e o
mundo vivem um dos piores
cenários pandêmicos da
história. Por isso, emendas
para a Saúde são de extrema importância e sabemos
que, aqui na cidade, cada
centavo será investido de
forma correta e em prol dos
cidadãos”, destacou.
Alvino, que falou à distância com as autoridades,
lembrou do esforço do chefe
do Executivo suzanense em

retomar obras paradas e de
colocar para funcionar o que
já tinha na cidade. “Tenho uma
ligação grande com Suzano
e venho acompanhando a
atuação do prefeito Rodrigo
Ashiuchi. Parabenizo o deputado (estadual) André do
Prado pelo trabalho e pelo
investimento em Suzano”,
frisou.
Por fim, o prefeito suzanense agradeceu a sensibilidade dos deputados com

o município e garantiu que
a verba será empregada em
melhorias na infraestrutura
da cidade e na rede municipal de saúde. “Sou grato aos
deputados André do Prado
e Marcio Alvino pelo envio
da emenda, destinando a
duas áreas tão importantes.
Será um investimento para
avançar com os serviços em
Suzano. A cidade agradece o
apoio e a parceria de sempre”,
concluiu.
Paulo Pavione/Secop Suzano

Encontro estre o Prado e Ashiuchi ocorreu na Prefeitura
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Outros indicadores como Homicídio e Roubo mostraram tendência de estabilidade entre os períodos analisados

Roubo e furto de veículos têm
queda no primeiro trimestre
Luiz Kurpel*

O primeiro trimestre de
2021 no G5 – conjunto das
cinco cidades mais populosas
do Alto Tietê – foi de queda
nos índices de roubo e furto
de veículos e estabilidade em
homicídios e roubos, em comparativo com o mesmo período
do ano passado. O número
de furtos gerais, por outro
lado, cresceu 17%, conforme
atualização da Secretaria de
Estado da Segurança Pública
(SSP) na tarde de ontem.
Ao todo, foram cometidos
460 roubos de automóveis
contra 510 no ano passado,
uma redução percentual de
10%. No furto de veículos a
queda foi menos acentuada, o
G5 fechou o primeiro trimestre
com 647 casos contra 681
no mesmo período de 2020,
a queda percentual relatada
pelas delegacias das cinco
cidades foi de 5%.
Quando considerados homicídios, a região repetiu o
resultado do ano anterior.

Neste ano, 31 pessoas foram
assassinadas no G5, a maior
parte delas em Itaquá, no ano
anterior o saldo referente aos
mesmos meses foi idêntico. Com
variação pouco significativa,
a região também manteve
estabilidade nas taxas de roubo.
Entre janeiro e março deste
ano 2.096 roubos e assaltos
foram comunicados aos agentes de segurança, no mesmo
intervalo de tempo de 2020
o acumulado foi de 2.103.
Fora da curva de reduções
e quedas, o número de furtos
gerais cresceu 17%, saltando
de 2.336 ocorrências no ano
passado para 2.727.

2020
2021
Variação

Cidades

Fonte: SSP

Em Mogi as ocorrências
envolvendo roubo de veículos
aumentaram 50%. Alta também
marcou índices de homicídios
e roubos, oito pessoas foram
assassinadas nesse trimestre
contra sete no ano passado
e 23% mais roubos foram
registrados. Por outro lado,
furto manteve estabilidade e

furto de veículos caiu 31%.
Itaquá foi responsável pelo
maior número de assassinatos
no G5, foram dez casos nos
últimos três meses, um a
menos do que no ano passado. O furto geral e furto de
veículos também aumentaram
consideravelmente, 44% e

Saiba mais
1º trimestre
Ferraz 2020
2021
Itaquá 2020
2021
Mogi 2020
2021
Poá
2020
2021
Suzano 2020
2021

Homicídio
5
5
11
10
7
8
0
1
8
7

Roubo
398
388
755
694
260
321
247
265
443
428

Total

31
31
0%

2103
2096
0%

16%. Redução mesmo só no
roubo e roubo de veículos,
que diminuiu 8%.
Em Suzano a maior redução
foi em roubo de veículo com
36% menos casos, homicídio
caiu um caso, de oito para sete
e roubo geral desceu 3%. O
furto geral e furto de veículos

Roubo de Veículos
110
102
160
147
48
72
43
44
149
95
510
460
-10%

cresceram 23% e 5%, .
Ferraz de Vasconcelos fechou
o trimestre com estabilidade
no número de homicídios,
marcando cinco ocorrências
e repetindo o saldo de 2020.
Roubo de veículos e roubo
geral caíram 7 e 3% e furto de
veículos também apresentou

Furto
292
311
490
704
779
782
229
261
546
669

Furto de veículos
105
101
156
181
181
125
65
58
174
182

2336
2727
17%

681
647
-5%

redução de 4%. Furto cresceu.
Poá fechou com aumento
de 14% no furto geral, 7%
em roubo, 2% em roubo de
veículos e um único caso de
homicídio durante o trimestre.
Redução só foi observada em
furto de veículos que caiu 11%.
*Texto supervisionado pelo editor

Divulgação

Tempo seco

Estiagem aumenta risco de queimada
A aproximação do período de estiagens e tempo
seco aumenta a necessidade de cuidados em relação
às queimadas. Só no ano
passado, de acordo com o
Corpo de Bombeiros 728
ocorrências foram registradas
no Alto Tietê, um aumento
de 25,9% no comparativo
com 2019. Entre os danos
ambientais, há a devastação,
perda da fauna e flora local
e também um causador de
grande emissão de CO2, com
sérias consequências para o
próprio planeta.
O Corpo de Bombeiros
voltou a alertar a população
para o risco de incêndios
florestais e queimadas em
áreas urbanas. As ocorrências
tornam-se frequentes nos
períodos de estiagem que
começam em abril e devem
continuar até outubro. Nesse
período, a diminuição de
chuvas gera o cenário ideal
para os incêndios que, muitas
vezes, são provocados por
ações humanas.
“As principais causas dos
incêndios florestais no Brasil são
as queimadas não controladas

Saiba mais
Veja o total de incêncidos, ano a ano, em cada cidade
Cidades
Mogi das Cruzes
Biritiba Mirim
Salesópolis
Guararema
Suzano
Poá
Itaquaquecetuba
Ferraz
Total

2017
294
107
10
3
93
17
47
76
647

2018
407
93
15
10
116
48
0
108
797

2019
232
82
8
7
82
29
100
38
578

2020
315
18
12
94
112
38
80
59
728

2021
4
0
0
5
1
0
1
1
12

Fonte: Corpo de Bombeiros

para produção de carvão,
para plantação agrícola ou
extração de árvores, queda
de balões, ponta de cigarros
em beira de rodovias e fogo
espontâneo”, explicou o 17°
Grupamento de Bombeiros
da Polícia Militar.
Até o começo de abril,
apenas 12 queimadas foram
registradas na região, mas a
atenção deverá ser redobrada
nas próximas semanas. Em
2020, 728 ocorrências foram
registradas, superando em
25,9% os 578 registros do
ano anterior. O ano de 2018
também foi bastante atípico
com 794 queimadas, o pior

saldo dos últimos cinco anos.
Em 2017 foram 647. Para
combater os focos uma operação especial é coordenada
todos os anos.
Com ações de prevenção,
monitoramento e combate
ao fogo, o Corpo de Bombeiros promove a chamada
Operação Corta Fogo, que
integra ações conjuntas da
Secretaria do Meio Ambiente,
Polícia Militar Ambiental,
Defesa Civil e Brigadas Civis
de combate a incêndios, que
atua em todo o Alto Tietê
protegendo extensas áreas
de vegetação.
Entre as oito cidades da

região observadas pelo 17°
Grupamento de Bombeiros,
Mogi é, em disparada, responsável pelo maior número
de queimadas, 315 em 2020.
Em seguida, vem Suzano que,
no ano passado, registrou
112 ocorrências. Guararema
ocupa a terceira posição
no Alto Tietê com 94 casos
e é seguida de perto por
Itaquaquecetuba com 80
registros. Biritiba Mirim,
Salesópolis Poá e Ferraz
não ultrapassaram 60 casos.

DER alerta
De olho nas rodovias
que cortam a região, o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) informou
que registrou um total de
74 ocorrências de queimadas
nos arredores de suas pistas,
em 2020. O departamento
também recomenda que
os usuários das vias não
joguem pontas de cigarros
nas margens das estradas e
que, diante de princípio de
incêndio, informem o DER
para que sejam tomadas
previdências o mais rápido
possível. (L.K.)

Acidente provocou congestionamento na região

Sem vítimas

Caminhão tomba no
Córrego dos Canudos
Thamires Marcelino

Um caminhão tombou
no início da tarde de ontem
no Córrego dos Canudos,
no cruzamento da avenida
Júlio Simões e a rua Sebastião
Bruni. O acidente chamou a
atenção de quem trafegava
pelo local, pois o veículo, por
pouco, não caiu por inteiro
no córrego. As informações
são de que o caminhão colidiu, antes de cair no córrego,
com um veículo que também
ficou danificado. O acidente
ocorreu por volta das 12h45

e, apesar da gravidade, não
houve feridos.
Apesar do gradil contornando o córrego para prevenir acidentes, ele não foi
o suficiente. O caminhão
realizava transporte de cargas, mas a informação não
foi confirmada. Por meio
de publicações nas redes
sociais, diversas pessoas
afirmaram que acidentes
como este naquele local são
frequentes e, por este motivo,
os motoristas precisam estar
mais atentos ao passar pelo
cruzamento.
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Valores são referentes ao primeiro quadrimestre do ano e incluem verbas do IPVA, ICMS, entre outros tributos

Repasse de impostos a Mogi
chega a R$ 136 milhões no ano
Divulgação/PMMC

André Diniz

No total, a região
A cidade de Mogi das recebeu
Cruzes foi a que mais rece- R$ 409.348.766,26
beu valores repassados pelo nos repasses
governo do Estado de São
Paulo em 2021, no Alto Tietê,
segundo dados divulgados
pela Secretaria de Estado
da Fazenda e Planejamento
nesta semana. Durante este
ano, foram pouco mais de
R$ 136 milhões em repasses.
No total, a região recebeu R$ 409.348.766,26
nos repasses referentes ao
Imposto sobre Operações à
Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços
(ICMS), do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos
Automotivos (IPVA), além de
repasses do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI), além de compensações
pela exploração de derivados
de petróleo enviadas aos
municípios.
Mogi das Cruzes recebeu
aproximadamente R$136,1
milhões do governo estadual

desde o início do ano até
agora, sendo deste montante
a maior fatia de repasses do
ICMS, com R$ 73,1 milhões.
A segunda maior parte foi do
IPVA, com R$ 62,1 milhões.
A segunda maior cidade a
receber recursos foi Suzano,
que teve R$ 92,3 milhões
em repasses, seguida por
Itaquaquecetuba (R$ 57,7
milhões), Arujá (R$ 36,7
milhões) e Ferraz de Vasconcelos (R$ 26,9 milhões).

Contingenciamentos
Devido às dificuldades de
arrecadação apresentadas
por alguns municípios com
tributos no início deste ano,
pelo agravamento da crise

Mulher Empreendedora e da Cultura

Entre as prefeituras do Alto Tietê, Mogi foi a que recebeu o maior valor do Estado

econômica causada pelo
coronavírus (Covid-19), a
reportagem procurou saber
com as administrações municipais se os valores estão
dentro das expectativas das
respectivas pastas responsáveis

pelo orçamento municipal,
e se houve a necessidade de
contingenciamentos de despesas nos primeiros quatro
meses do ano.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes informou que os

valores ficaram dentro das
previsões da gestão, e que
até o momento não houve
a necessidade de contingenciamentos. “O controle de
despesas é algo rotineiro e
mantém as contas equilibradas”,

concluiu em nota.
A cidade de Ferraz de Vasconcelos também informou
que os valores atenderam às
expectativas, no entanto foi
necessário realizar um ajuste
de despesas, justificado pela
crise da pandemia e pela ausência do auxílio do governo
Federal aos municípios, como
ocorreu em 2020.
Em duas cidades foram
registrados repasses para
além das expectativas das
respectivas administrações
municipais: Poá e Guararema,
que receberam respectivamente R$ 23,8 milhões e
R$ 13 milhões. Em ambas
as cidades, não houve contingenciamento de gastos.
A prefeitura de Suzano,
por sua vez, informou que
ainda está contabilizando os
dados referentes ao primeiro
quadrimestre deste ano, e
que irá apresentar todo o
levantamento na audiência
pública da Secretaria de
Planejamento e Finanças,
prevista para o mês que vem.

‘Compre no Comércio Local’

Conselho quer fortalecer o
Associação Comercial de
empreendedorismo feminismo Mogi sorteará R$ 18 mil
A vice-presidente do Conselho que os negócios administrados
Durante o encontro virtual,
Para estimular a compra nas
da Mulher Empreendedora e da por mulheres foram um dos além de mostrar o trabalho lojas mogianas, a Associação
Cultura (CMEC) da Federação mais afetados pelos reflexos dos conselhos femininos e Comercial de Mogi das Cruzes
das Associações Comerciais do da pandemia de Covid-19. propor uma agenda positiva (ACMC) lança a campanha
Estado de São Paulo (Facesp), “Para auxiliar as empresárias para o setor em 2021, as par- “Compre no Comércio Local”.
Fádua Sleiman, participou neste período, vamos trabalhar ticipantes puderam apresentar Ao todo, serão sorteados
ontem de uma reunião online em duas frentes. A primeira é seu negócio. “Esse network R$ 18 mil em vales-compras
com os conselhos femininos fortalecer os pequenos negócios, é muito importante para ex- em seis rodadas ao longo do
das Associações Comerciais que representam o perfil das pandir as parcerias entre as ano. A primeira ocorrerá no
da Região com o objetivo de mulheres que empreendem, empreendedoras da região. dia 20 de maio, em celebração
fortalecer o empreendedorismo e o segundo é estimular que As mulheres naturalmente ao Dia das Mães, uma das
feminino. No Alto Tietê, 52% as empreendedoras contratem são solidárias umas com as principais datas de venda
dos negócios têm mulheres mão de obra feminina. Assim, outras, e neste momento, essa para o comércio.
A ACMC tem promovido
como proprietárias ou sócias. desenvolvemos todo o ciclo característica faz a diferença”,
A Associação Comercial de de negócios”, reforçou.
afirmou Fádua.
diversas ações para apoiar
Mogi das Cruzes (ACMC) foi
o comércio mogiano, que
Divulgação
uma das pioneiras do estado
tem sofrido os impactos da
na implantação do Conselho
pandemia de Covid-19. Com
Empresarial Feminino (Consef)
a bandeira “Compre no Coe hoje são mais de 100 espamércio Local”, a campanha
terá início na segunda-feira
lhados por diversas cidades de
São Paulo. “Neste momento
da semana que vem e seguirá
de retomada da economia é
até o dia 13 de outubro.
muito importante estimular
A cada R$ 50 em compras
os negócios administrados por
nas lojas participantes, o
mulheres, além de promover
consumidor terá direito a um
a troca de experiências, e o
cupom. Para concorrer aos
intercâmbio dos produtos e
sorteios, basta preenchê-lo
serviços”, ressaltou Fádua.
e responder a frase “Qual
De acordo com a presidente
entidade mogiana que mais
da ACMC, estudos apontam Maioria dos negócios são comandados por mulheres
incentiva a compra no comércio

Serão seis rodadas,
a primeira ocorrerá
no dia 20 de maio,
em celebração ao
Dia das Mães

de Mogi das Cruzes?”.
A cada sorteio serão dois
premiados, o primeiro, receberá R$ 2 mil e o segundo,
R$ 1 mil que poderão ser
gastos nas lojas participantes
da campanha. Os cupons
que não forem sorteados
continuarão concorrendo,
então, quanto mais comprar
nas lojas parceiras, as chances
de ganhar aumentam.
Os sorteios ocorrerão uma
vez por mês. O segundo
será marcado pelo Dia dos
Namorados e ocorrerá no
dia 24 de junho. O terceiro,
conta com a ação Venda Mais
e será no dia 29 de julho. Em
comemoração ao Dia dos

Pais, o quarto sorteio será
no dia 19 de agosto. Já no
dia 16 de setembro, ocorre o
quinto sorteio em celebração
ao Aniversário de Mogi. A
última rodada será pelo Dia
das Crianças e ocorre no dia
14 de outubro.
“Todos os anos a Associação
Comercial de Mogi realiza as
campanhas promocionais,
as ações do Dia das Mães
e do Natal, já se tornaram
tradicionais na cidade. Agora,
mais do que nunca, queremos estimular a compra nas
lojas locais. A cidade é uma
referência para o comércio da
Região. Contamos com uma
grande variedade de segmentos, produtos de qualidade e
valores atrativos”, ressaltou a
presidente da ACMC, Fádua
Sleiman.
As lojas participantes serão
identificadas com cartazes da
campanha. Para descobrir a
lista completa, acesse o site da
Associação Comercial (www.
acmc.com.br) e confira o regulamento completo da ação.
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STJ vê ‘insegurança’ e restabelece suspensão das atividades em barragem da Vale
Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu anteontem os efeitos de decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que havia suspendido as atividades da Barragem Norte Laranjeiras, da mineradora Vale S.A. A decisão
havia sido sustada em junho de 2019 pelo então presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, a pedido do município de São
Gonçalo. Ao restabelecer a decisão do TJ-MG, a Corte Especial levou em consideração novas informações trazidas pelo Ministério
Público Federal sobre os riscos relacionados ao funcionamento da barragem, especialmente em relação ao perigo de rompimento. (E.C.)

CORTE NO ORÇAMENTO

Congresso

Texto aprovado no Congresso previa R$ 53 milhões de custeio e outros
R$ 17 milhões de investimento, que acabaram vetados pelo presidente

Economia ‘corrige’
R$ 26,5 bi em gastos

Censo pode ficar para
2023, alerta sindicato
Divulgação

Estadão Conteúdo

Após o governo federal
ter reduzido ainda mais a
verba destinada à realização
do Censo Demográfico deste
ano pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
o sindicato de servidores do
órgão alerta que os preparativos estão ameaçados, o que
pode inviabilizar a coleta em
campo em 2022, ou seja, o
levantamento ficaria apenas
para 2023.
Dos R$ 2 bilhões previstos,
apenas R$ 71 milhões foram
aprovados pelo Congresso
Nacional no mês passado. No
entanto, o orçamento sancionado e publicado no Diário
Oficial da União de ontem
traz um veto do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
que reduz esse valor para
apenas R$ 53 milhões, o que
inviabiliza até os preparativos
para o levantamento ir a campo
em 2022, afirma o sindicato
nacional dos servidores do
IBGE, o Assibge.
O texto aprovado no congresso previa R$ 53 milhões
de custeio e outros R$ 17,750

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem
partido), sancionar com vetos o
Orçamento de 2021, a equipe
econômica fez uma recomposição de R$ 26,5 bilhões
em gastos obrigatórios que
haviam ficado maquiados na
peça aprovada pelo Congresso
Nacional. Os dados constam
em relatório extemporâneo
divulgado ontempelo Ministério da Economia.
Ao todo, as despesas obrigatórias tiveram um salto de
R$ 114,256 bilhões em relação
ao Orçamento aprovado, em
parte por causa das correções,
mas também pela inclusão de
R$ 87,746 bilhões em créditos
extraordinários referentes aos
gastos de combate à Covid-19.
Sem contar esses créditos,
portanto, a correção nas despesas obrigatórias ficou em
R$ 26,51 bilhões. A maior parte

do ajuste se deu na Previdência.
Os gastos do INSS subiram
R$ 16,285 bilhões e foram
estimados em R$ 707,193
bilhões ao longo de 2021,
incorporando o valor maior
do salário mínimo, hoje em
R$ 1 100.
Os gastos com abono salarial e seguro-desemprego
subiram R$ 2,572 bilhões,
para R$ 51,504 bilhões. Houve
ainda aumento de R$ 4,798
bilhões nas despesas com a
compensação pela desoneração
da folha de pagamento, para
incorporar a prorrogação do
programa até o fim deste ano
(que havia sido ignorado pelo
Congresso). Com isso, o total
da compensação ficou em
R$ 8,503 bilhões.
A despesa com subsídios e
subvenções foi corrigida em
R$ 2,855 bilhões, passando
a R$ 13,638 bilhões. (E.C.)
Divulgação

Dos R$ 2 bilhões previstos, apenas R$ 71 milhões foram aprovados pelo Congresso

milhões de investimento, que
acabaram vetados pelo presidente, ressalta o sindicato.
“A gente avalia que precisaria de pelo menos
R$ 239 milhões para manter
o censo vivo e que ele pudesse
ser executado ao menos em
2022. Desses R$ 53 milhões
aprovados, calculamos que
R$ 20 milhões já foram gastos,

então realmente o que nos
preocupa não é o censo não
realizado em 2021, mas que
ele não ocorra em 2022. Se os
recursos necessários para os
preparativos só vierem na Lei
Orçamentária Anual (LOA) de
2022, significa que ele só será
realizado em 2023”, alertou
Dalea Antunes, coordenadora
do Núcleo Chile do Assibge.

A verba é necessária para a
manutenção dos contratos de
trabalhadores temporários que
já preparam o levantamento
censitário e de serviços e
licitações, aponta o sindicato.
“Queremos que a direção do
IBGE consiga mais cerca de R$
200 milhões como orçamento
preparatório para que haja
censo em 2022”, disse Dale.

Dados constam em relatório extemporâneo
Divulgação

Análise

Homicídios aumentam
em seis regiões de SP
Uma análise feita pelo
Instituto Sou da Paz, e divulgada com exclusividade
pelo Estadão, mostra que a
quantidade de assassinatos
registrados em 2020 cresceu em seis das 12 grandes
regiões de São Paulo. O
aumento foi sentido em
quase metade (48,2%) das
médias e grandes cidades
paulistas. Em outras duas
grandes áreas, o indicador
permaneceu estável e em
quatro regiões os registros de
crimes de homicídio doloso
e latrocínio (roubo seguido
de morte) tiveram queda.
A análise identifica com

maior clareza as áreas mais
problemáticas do Estado, cujo
indicador geral de homicídios
em 2020 teve a primeira
alta (4,1%) após sete anos
seguidos de queda. O Sou da
Paz, por meio do Índice de
Exposição à Criminalidade
Violenta (IECV), observa os
indicadores registrados em
cidades com mais de 50 mil
habitantes, assim como nas
chamadas grandes regiões por
meio dos Departamentos de
Polícia do Interior (Deinter).
O crescimento nos registros
chama a atenção em um ano
marcado pelos efeitos da
pandemia de Covid-19. (E.C.)

Assassinatos em 2020 cresceram em seis das 12 regiões
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ÍNDIA

Acidente ocorre em meio a uma crise sem precedentes no sistema de saúde, que opera no limite da capacidade

Incêndio em hospital mata
13 pacientes com coronavírus
Estadão Conteúdo

Um incêndio matou 13
pacientes com Covid-19
em um hospital na Índia
ontem segundo o corpo de
bombeiros local. O acidente ocorre em meio a uma
crise sem precedentes no
sistema de saúde indiano,
que opera no limite de sua
capacidade de atendimento
e sofre com a falta de oxigênio medicinal.
O fogo, já controlado, atingiu a ala de UTI do hospital
Vijay Vallabh, localizado a
cerca de 70 quilômetros de
Mumbai. A investigação
sobre a origem do incêndio
aponta para uma provável
explosão no sistema de
ventilação. Segundo o CEO
do hospital, Dilip Shah,
outros pacientes que precisavam de oxigênio foram
transferidos para unidades
de saúde próximas.
Este é apenas o mais recente acidente envolvendo
pacientes com coronavírus

Divulgação

Investigação
aponta para uma
provável explosão
no sistema de
ventilação

o governo agiu como se
tivesse vencido a guerra
e suspendeu restrições”,
escreveu o pneumologista
Zarir F. Udwadia no jornal
Times of India.
A companhia Max Healthcare, que administra uma
rede de hospitais no norte e
oeste da Índia, usou o Twitter
para fazer um apelo sobre
suprimentos de emergência
em suas instalações ontem.
“SOS: temos suprimentos
na Índia. Na quarta-feira
de oxigênio para menos
passada, outros 24 internade uma hora nos hospitais
dos com Covid morreram
Max Smart e Max Hospital”,
devido a um vazamento de
escreveu a empresa.
oxigênio em um hospital
Os voos provenientes
em Nashik, outra cidade
da Índia foram proibidos
no Canadá, Grã-Bretanha,
no Estado de Maharashtra.
Emirados Árabes Unidos e
Recorde de casos
Fogo atingiu a UTI do hospital localizado a cerca de 70 quilômetros de Mumbai
Cingapura. A Grã-Bretanha
A Índia registrou 314.835
disse que encontrou mais
novos casos de Covid-19 no país, enquanto grandes mas se deve também à re- de 10 mil e pareciam sob 55 casos da variante indiana,
anteontem o maior balanço hospitais alertam que não cente celebração de grandes controle.
conhecida como B.1.617,
em 24 horas registrado até têm mais espaço para re- eventos. Especialistas em
“Os indianos baixaram a em seu último balanço
agora por uma nação. A ceber pacientes.
saúde dizem que a Índia se guarda coletiva. Em vez de semanal, elevando o total
disponibilidade de leitos e
A nova onda da Covid-19 tornou complacente durante serem bombardeados com de casos confirmados e sob
o estoque de oxigênio me- é atribuída sobretudo a uma o inverno, quando os casos mensagens que os alertassem investigação da mutação
dicinal tornaram-se escassos “dupla mutação” do vírus, diários estavam em torno para continuar vigilantes, em seu território para 132.

Covid-19

Argentina e do Brasil

Proposta

UE espera 70% dos adultos Biden: ‘As notícias
vacinados até o mês de julho foram encorajadoras’
A presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der
Leyen, afirmou ontem que
está “confiante de que a
União Europeia terá 70%
dos adultos vacinados contra
a Covid-19 já em julho”.
Em visita a uma fábrica da
Pfizer, a dirigente ainda disse
que a vacinação no bloco
está acelerando e que fará
um novo contrato com a
fabricante americana para
garantir mais 1,8 bilhões de
doses do imunizante com
entrega até 2023.
Segundo von der Leyen, a
nova compra será suficiente
para reforçar a imunização,
garantir eficácia contra
variantes e vacinar crianças
e adolescentes. “Tivemos
problemas no começo da
vacinação, como atrasos,
mas conseguimos entrar
nos eixos”, afirmou.
Além disso, a dirigente
anunciou mais uma “boa
notícia”, a de que a agência reguladora europeia
(EMA, na sigla em inglês)

Um novo contrato
deve garantir mais
1,8 bilhões de doses
do imunizante com
entrega até 2023

aprovou aumento de 20%
na capacidade para os locais

de fabricação de vacinas.
Von der Leyen ainda chamou o bloco de “campeão
de vacinação”. “Passamos a
marca de 123 milhões de
vacinações, estamos entre
o top 3 da imunização,
atrás apenas dos Estados
Unidos e da China”, indicou,
citando números absolutos
de doses aplicadas. (E.C.)
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nova compra deve vacinar crianças e adolescentes

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, afirmou
ontem no encerramento da
Cúpula do Clima, que foram registrados importantes
progressos em termos internacionais para combater
mudanças climáticas. “Metade
da economia mundial está
comprometida para conter
a alta da temperatura global
acima de 1,5 grau centígrado
(ante o registrado na revolução
industrial)”, comentou Biden.
O presidente americano
destacou que ficou muito
satisfeito com as participações de líderes mundiais na
conferência e apontou que
“ouvimos notícias encorajadoras
da Argentina e do Brasil”, sem
dar mais detalhes. Anteontem,
o presidente Jair Bolsonaro
fez um discurso moderado
no evento e ressaltou que seu
governo quer cooperar com
os trabalhos mundiais para a
preservação do meio ambiente
- e destacou que a comunidade
mundial deve ajudar o país
com recursos para colaborar no
desenvolvimento sustentável

Encerramento da
Cúpula registrou
progressos para
combater mudanças
climáticas
da Amazônia, como “a justa
remuneração pelos serviços
ambientais prestados pelos
bioma brasileiros ao planeta.”
Joe Biden destacou que
é “um imperativo moral” os
líderes globais atuarem juntos
para combater o aquecimento
global. “Agradeço aos participantes da Cúpula por atacar
esta crise antes que seja tarde
demais.”
John Kerry, enviado especial
do presidente Biden para
questões climáticas, apontou
que cientistas destacam que a
humanidade tem apenas dez
anos para reverter mudanças
climáticas drásticas no planeta. “Apenas com redução de
emissão de carbono nesta
década poderemos atingir
a neutralidade de C02 em
2050”, afirmou. (E.C.)

Pacote de
infraestrutura
é ‘bom começo’,
diz Casa Branca
A contraproposta de parlamentares republicanos ao
pacote de infraestrutura dos
Estados Unidos representa
um “bom começo” às negociações bipartidárias pelos
investimentos, afirmou ontem
a porta-voz da Casa Branca,
Jen Psaki.. Ela reconheceu
que as propostas possuem
diferenças significativas, algo
esperado no momento, uma
vez que as conversas estão em
estágio inicial.
Sem dar detalhes, a porta-voz
disse que o pacote republicano de US$ 568 bilhões, ante
US$ 2,3 trilhões em gastos
planejado pelo presidente
norte-americano, Joe Biden,
ainda está sob revisão da
Casa Branca.
Jen Psaki voltou a defender
o aumento de impostos para
pagar pelos investimentos, ao
reiterar que apenas americanos
que ganham mais de US$ 400
mil por mês seriam afetados,
o equivalente a 0,3% dos
contribuintes no país. (E.C.)
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A gratidão traz tantas coisas boas
que nem sobra espaço para nada de
ruim.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: VICTORIA CRISTINA DE MEIRELLES
Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

cultura@jornaldat.com.br

Título
Se você quer ser
feliz não pode ter
medo de viver a vida.
O nosso caminho é
feito de experiências
que nos enriquecem
e nos ensinam muito.
Sem elas nós não
saberíamos o que nos
dá verdadeira alegria.
Por isso, arrisque
mais, visite lugares
onde você nunca
esteve, converse com
pessoas com quem
não tinha falado
antes, faça coisas

que nunca imaginou
algum dia fazer.
É difícil ver pessoas
que afirmam procurar
a felicidade, mas
que nada fazem
por isso. É fácil nos
esquecermos que os
melhores sentimentos
não se entregam aos
preguiçosos.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Mili aparece e aparta a discussão dos pequenos. Marian escuta tudo e fica
irritada por não ter conseguido prejudicar Maria. Samuca e Cris contam que
estão namorando (apesar de não ser verdade). Vivi fica enciumada.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva ve Ana chorando e chama Lucio. Francisco reclama de Nanda para
Lui. Marcos nao aceita o emprego que o pai da amiga de Sofia lhe oferece.
Lucio ainda nao acredita que Ana esteja se recuperando. Sofia pede para
sair com as amigas mas Vitoria nao deixa.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael. Kyra arma para
que Renatinha fique presa no elevador da empresa. Mário vence o concurso
de gastronomia do hotel. Kyra assombra Renatinha. Edgar paquera Ermelinda.

GLOBO, 21H00

Império
Vicente ajuda João Lucas e Du. José Alfredo não consegue dormir pensando
no álbum de recortes. Cristina se preocupa com Cora. O segurança consegue
libertar Cora do armário. Maria Marta encontra Cora nos corredores da empresa.
José Alfredo fica furioso ao saber que Maria Marta levou Cora em casa.

RECORD, 21H

Gênesis
A novela não é exibida aos sábados.
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DO DIA
Sábado
Rogério Simões, Renata Schiavi,

“Amor a Fisioterapia “

Hebert Lopes, Joni M. Incheglu,
Daniela Cleveland Scarmen
Domingo
Marcelo Pizarro, Roberto de Brito,
Jussara Sampaio, Paulo Pavione,

Nome Completo Diego Guedes Moliterno
Nascimento 12/05/1986
Estado civil Casado
Esposa Carolina Taplete Moliterno
Filha Sofia Taplete Moliterno
Formação Bacharel em fisioterapia pela Faculdade
do Clube Náutico Mogiano
Especialização R.P.G (Reeducação Postural Global),Osteopatia
e Reabilitação músculo esquelética e desportiva.

Bianca Fernandes , Samuel Visa
Junior, Beatriz Neves , alexandre
Quintino da Rocha , e Licia Guedes .
Segunda-feira
Marilia Marcatto, Patricia Incheglu,
Fernanda Moraes e Larissa Fernandes

Diego Guedes Moliterno

OG - Como e quando decidiu pela Fisioterapia ?
Sempre gostei de esportes e ajudar ao próximo. Vi
na fisioterapia uma área de
atuação próximo a isso. Acho
fantástico observar a evolução dos pacientes, ver sua
melhoria dia a dia e sua felicidade de poder voltar a sua
vida ao normal.
OG - Você era natural da
vizinha cidade de Poá, conte
um pouco sobre a influência
de sua família na sua opção
pela profissão .
Minha família teve origem
quando meu avô saiu da Itália, fugindo da segunda guerra mundial, que através de
seu tio que já morava aqui
no Brasil na cidade de Poá
, o chamou para se abrigar
nessa terra, e foi assim que
minha família iniciou sua
vida no Brasil. Muito conhecido por ser o primeiro
veterinário da cidade, quando criança sempre acompanhava os atendimentos que
realizava, e eu por ficar grande parte do meu dia ao seu
lado, fui tomando gosto em
ver como atendia os clientes e sempre soube que essa
seria minha área de atuação,
atender pessoas .
OG- Se não tivesse optado
pela fisioterapia o que acha
que seguiria?
Acredito que seguiria dentro da área da saúde mas talvez como médico.
OG = Como você vê os
profissionais atuando hoje
nesta época pandemia , visto
que um fisioterapeuta é de

ceria não existe sucesso no
tratamento.

Diego com a esposa Carol e a filha Sofia

suma importância nos cuidados para pacientes vítimas
do Covid?
Vejo com muito orgulho,
cada vez mais a sociedade
percebe a grande importância
que a fisioterapia tem dentro
da equipe multidisciplinar,
mostrando com maior protagonismo sua ação durante
o COVID e o pós o COVID
auxiliando no retorno de suas
funções, tendo em vista o
grande número de sequelas
que terrível doença causa .
OG - Quando estive na UTI
vi o quanto os fisioterapeutas
são evoluídos e participam
de forma relevante nos tratamentos . A categoria deveria
ser melhor remunerada ? O
que diz sobre isso?
Sem sombra de dúvida
nós, os fisioterapeutas, me-

recemos sim uma melhor remuneração, tendo em vista o
tamanho da nossa importância frente uma equipe multidisciplinar. Estamos caminhando para isso, buscando
cada vez mais conhecimento
cientifico, mostrando o nosso valor.
OG- Cite alguns casos nos
quais os profissionais de fisioterapia tem mais dificuldades em resultados .
Os casos em que os fisioterapeutas tem mais dificuldade em obter resultados ,
são quando os pacientes não
levam a sério o tratamento,
não seguem as orientações
dadas pelo fisioterapeuta.
Sempre o bom tratamento
passa obrigatoriamente pela
compreensão e cooperação
do paciente, sem essa par-

OG- Você vislumbra ter
algum centro de reabilitação
que leve seu nome ? Ou se
não , algo que com sua expertise possa desenvolver
algum projeto social , já que
tem uma característica super
humana .
Estou dando inicio a um
projeto que sempre tive a
vontade de ter, que é uma
clinica que leve como diretriz a qualidade no atendimento e principalmente na
parte humana. Não tratar o
paciente como mais um e sim
observar ele como uma pessoa
que precisa de auxilio e dentro de nossa expertise, ajudar
ao máximo a levar essa pessoa
ao seus objetivos e aos resultados positivos. Fazendo um
trabalho honesto, oferecendo
um valor justo podemos assim ajudar o maior número
de pessoas.
OG - Quais são seus planos a nível de futuro na sua
profissão?
Procurar mais capacitação
para qualificar ainda mais os
meus atendimentos, estruturar junto ao meu sócio a nossa clínica.
OG Como você vê hoje
as faculdades e universidades que oferecem cursos no
seu segmento?
Vejo que infelizmente a
grande maioria das universidades hoje visam apenas lucro,
esquecendo da qualidade do
ensino , deixando passar os
princípios e valores que essa
linda profissão leva formando
infelizmente cada vez mais
profissionais despreparados.

• JOGO RÁPIDO
Um Filme: Batman o
Cavaleiro das trevas
Um Perfume : Bleu Channel
Uma Bebida : Cerveja
Uma Viagem : Itália terra do
meu avô Calabria
Um Prato Preferido:
Qualquer massa
acompanhado por um bom
bife aparmegiana
Um Livro : o código da Vinci
Um Local : a casa dos meus
pais
Um Ídolo : Meu avô paterno
Uma Música : o caderno
Toquinho
Um Cantor : Fred Mercury
Uma Cantora : Elis Regina
Uma Frase Deixe seus cães
passando fome, para ver até
quando eles são fiéis a você.
Uma Mensagem : Nunca
faça para o outro o que não
quer que façam com você.

O registro do casal
Diego e Carolina Taplete
Moliterno na cerimônia
de casamento .

