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Sidney Antonio de Moraes

2,5 mil não voltam para 2ª dose
da vacina contra o coronavírus
Suzano, Mogi, Arujá e Ferraz informaram que parte dos moradores ainda não retornou para nova aplicação
Sábado, domingo e ontem

EM 72 HORAS, ITAQUÁ REGISTRA 40 MORTES POR COVID-19

SOLIEDARIEDADE

Campanha vai
arrecadar leite
em Itaquá. p4

Santa Isabel

194

Itaquaquecetuba

648

Poá

260

Ferraz

Guararema

75

221

Arujá

Salesópolis

1.020

43

CoronaVac

315
73

Suzano

641
Biritiba Mirim

Mogi das Cruzes

250 pessoas

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

Alto Tietê
recebe novo lote
de imunizantes
Cidades, página 3

SUZANO

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE POÁ

Poá fecha bar no fim de semana
e multa dono por aglomeração

Ação ocorreu no sábado; outros dois locais também
foram fechados, mas por falta de alvará. Cidades, página 5

Idosos de 63 a 64 anos serão vacinados amanhã e 4ª. Cidades, página 4

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Em 72 horas, Itaquaquecetuba
registrou 40 mortes por coronavírus
(Covid-19), informou na tarde de
ontem o Consórcio de Desencolvimento dos Municipios do Alto Tietê
(Condemat). Com essa atualização,
a cidade chega a 649 falecimentos
em razão da doença. O número é
um dos mais elevados registrados
em uma cidade da região em um
único dia. Cidades, página 6

Mais de 2,5 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina
contra o coronavírus (Covid-19)
ainda não retornaram para receber
a segunda dose do imunizante. Ao
todo, em Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Arujá
já somam 2.530 moradores nesta
situação. A Secretaria de Saúde de
Suzano informou, há uma semana, que 79,6% das 3.497 pessoas
com mais de 77 anos que tomaram
a primeira dose da CoronaVac já
receberam também a segunda. Ou
seja, 711 indivíduos (20,33%) ainda não completaram a imunização..
Cidades, página 3
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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

TRIBUNA

Liberdade com responsabilidade

C

hegou o momento em que a pressão para a reabertura das atividades
comerciais falou mais alto do que a
planilha do governo estadual de São
Paulo. As medidas mais restritivas impostas
há algumas semanas, com a Fase Crítica do
Plano São Paulo de Retomada Econômica,
trouxeram resultados práticos, como redução
de mortes e internados. No final de semana
passado, porém, bares, restaurantes e academias reabriram, com restrições.
A situação dos empreendedores é complicada, principalmente dos informais, por isso,
a cúpula do governo João Doria (PSDB) se viu
obrigada a recuar. Mas, não será essa pequena
queda de mortos e infectados nos últimos dias
que colocará a pandemia de escanteio, pelo
contrário, os cuidados devem ser ainda maiores agora, pois o sobe e desce na taxa de internação ainda é grande em um período curto.
Ontem, se estabeleceu a retomada gradativa dos cursos de ensino superior, técnicos,
profissionalizantes e livres, com capacidade permitida de 35% do número de alunos.
Aulas e atividades presenciais dos cursos de
Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fisiotera-

pia, Odontologia, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Obstetrícia, Gerontologia e Biomedicina poderão ser
retomadas com a presença de até 100% do
número de alunos matriculados.
E o que leva a crer que precisamos ter ainda mais consciência neste momento é um estudo realizado na Universidade de Stanford,
nos Estados Unidos, indicando que os locais
com maior chance de transmissão do coronavírus são restaurantes, bares e academias.
Ou seja, a liberdade vai exigir ainda mais responsabilidade.
Ontem, o médico Zeno Morrone Júnior
assumiu a Secretaria Municipal de Saúde em
Mogi, no lugar do doutor Henrique Naufel.
Se no ano passado Naufel assumiu a Pasta
em momento delicado, no início da pandemia, agora, a situação de Morrone não é das
mais propícias.
O cenário é crítico e exige foco, principalmente quando se entra em uma batalha que
já começou. A população também não pode
relaxar e cair em ilusão. Apesar da aparente
melhora nos últimos dias, a Covid-19 segue
ceifando lares de forma impiedosa.

•••

FÁBIO MIRANDA

 Verificação Cirúrgica I

No processo contínuo de estratégias de
melhorias na adoção de protocolos seguros, o Hospital Santa Maria de Suzano
realizou durante toda a semana passada treinamento para reforçar as medidas previstas na Lista de Verificação de
Cirurgia Segura desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As
ações reduzem a ocorrência de incidentes e eventos adversos, possibilitando o
aumento da segurança.
 Verificação Cirúrgica II

Todas as áreas pertinentes foram envolvidas, assim como as mais variadas
etapas, respeitando as Metas Internacionais de Segurança do Paciente - termos de consentimento cirúrgico e anestésico, demarcação cirúrgica, checagem
de materiais e equipamentos e verificação rigorosa dos profissionais multidisciplinares (cirurgiões, anestesiologista,
profissionais de enfermagem e neonatologista).
 Doação de alimentos

ARTIGO

O Vôlei Mania Suzano recebeu 7 toneladas de produtos de limpeza da Gtex Bra-

Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

Desconfiança
Nas últimas décadas, a
questão da Segurança Pública passou a ser considerada
um problema de grande importância para a sociedade
brasileira - ganhou enorme
visibilidade e tornou-se presente nos debates tanto de
especialistas como do público em geral. Tal discussão
ganhou enorme destaque em
virtude do crescimento das
taxas de criminalidade, da
disseminada sensação de insegurança e do aumento da
violência em geral.
Tem contribuído para esse
quadro a falta de uma política
pública de segurança consistente e efetiva, que vá além de
uma perspectiva apenas repressiva, mesmo porque os
dados apontam uma visível
ineficácia da ação policial na
coibição da violência criminal.

É justamente em períodos
como o que vivemos que algumas instituições assumem
importância decisiva aos olhos
da população. Esse é o caso
das instituições jurídicas e
policiais e, portanto, elas precisam muito gozar de credibilidade perante a sociedade.
Muitos são os fatores que
desgastam a imagem das instituições judiciárias e policiais.
No caso da Justiça, a morosidade e o desfecho de muitos
casos animam a desconfiança.
Já as instituições policiais sofrem com as constantes notícias de envolvimento de seus
membros em diversas ações
violentas e ilegais.
A pesquisa Periferia, Racismo e Violência, feita pelo Instituto Datafavela em parceria
com a Central Única das Favelas (Cufa) mostra que meta-

de das pessoas que vivem nas
periferias dizem sentir medo
ao ver a polícia. Já nas classes
mais altas, esse número cai
para 23%. A frase “a polícia
é perigosa para pessoas como
eu” é verdadeira para 54% dos
negros, enquanto para brancos a afirmação só faz sentido
para 17%. E apenas 5% dos
brasileiros acreditam que a
polícia não é racista.
O estudo mostrou também
que quatro em cada dez periféricos já foram vítimas de
algum tipo de violência policial. Mas os homens negros
de baixa renda continuam
mais expostos às abordagens.
Precisamos urgente recuperar
a credibilidade dessas instituições. Nenhuma política
de segurança pode ter êxito
quando instituições diretamente ligadas a essas políticas
são vistas com desconfiança.

editor@jornaldat.com.br

sil e distribuiu nas cidades de Mogi das
Cruzes, Itaquaquecetuba, Guarulhos,
Suzano e para o distrito de São Miguel
Paulista na Zona Leste de São Paulo.
As entregas foram finalizadas ontem.
Os produtos foram entregues para os
Fundos Sociais de Solidariedade nas
cidades do Alto Tietê.
 ‘Baby, me leva!’

O projeto Baby, me leva!, promovido pelo
PlayPet com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atualmente
conta com 71 cães para adoção. Destes, 67 estão sob a tutela da Organização
Não Governamental (ONG) Adorável Vira-Lata e quatro foram resgatados pelo
Setor de Bem-Estar Animal..
 Conselho de Saúde

A Secretaria de Saúde de Guararema
deu início à capacitação dos conselheiros de Saúde. Por meio do Ciclo de Debates de Conselheiros Municipais, os
selecionados para integrar o grupo estão sendo orientados sobre as funções,
responsabilidades e atribuições do Conselho Municipal de Saúde Durante abril
e maio, quatro encontros serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Números foram passados ontem pelas prefeituras de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Arujá

Mais de 2,5 mil moradores não
retornam para segunda dose
Thamires Marcelino

Mais de 2,5 mil pessoas
que tomaram a primeira dose
da vacina contra o coronavírus (Covid-19) ainda não
retornaram para receber a
segunda aplicação do imunizante. Ao todo, em Mogi
das Cruzes, Suzano, Ferraz
de Vasconcelos e Arujá já
somam 2.530 moradores
nesta situação, que não estão
inteiramente imunizados.
Somente em Mogi, 1.400
pessoas não retornaram para
a aplicação da segunda dose
da vacina, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
“Por conta da oscilação do
sistema, é possível que alguns dados ainda estejam
pendentes de atualização
e, portanto, não reflitam a
realidade”, ressaltou a Pasta,
na manhã de ontem.
Já a Secretaria de Saúde
de Suzano, informou, há
uma semana, que 79,6%
das 3.497 pessoas com mais
de 77 anos que tomaram a

primeira dose da CoronaVac já receberam também
a segunda. Ou seja, 711
indivíduos (20,3%) ainda não
completaram a imunização.
A Pasta esclareceu que reforça
a cada pessoa a respeito da
necessidade de tomar duas
vezes, inclusive solicitando
atenção à data marcada no
comprovante de vacinação
sobre quando deve retornar.
A administração municipal
também está reforçando
essa informação por meio
de divulgação online nas
redes sociais.
As demais pessoas dos
grupos prioritários que receberam a primeira dose
do imunizante Oxford/AstraZeneca na cidade ainda
estão dentro do prazo para
tomar a segunda, que é de,
pelo menos, 90 dias.
Apesar das 128 pessoas que
ainda não haviam tomado a
segunda dose há uma semana
em Arujá, a secretaria tenta,
em um primeiro momento,
fazer a busca ativa. No entanto,

Emanuel Aquilera

Dados das prefeituras são relativos à vacina CoronaVac do Instituto Butuantan

caso não os localize, aguarda
o retorno dessas pessoas para
a tomada da segunda dose.
Havendo a dose disponível,
eles são vacinados, senão é

CoronaVac

feita a remarcação quando
da chegada de novas doses
destinadas à segunda aplicação.
Por fim, em Ferraz, a Prefeitura acredita que as 291

pessoas estão desatentas
quanto ao prazo da aplicação
da segunda dose, ou que
talvez algumas pensem que
a segunda aplicação basta

para estar imunizado.
Assim que a vacina é aplicada, as células de defesa
presentes em cada organismo
encontram e respondem a
essas partículas inativas do
coronavírus, dando início à
produção de anticorpos. No
entanto, além do processo
demandar um certo tempo
até que o organismo fique
protegido contra o coronavírus, a segunda dose é
indispensável.
O reforço ajusta a quantidade de anticorpos necessários
para uma resposta eficiente
contra uma possível infecção
contra o coronavírus. Por
este motivo, o esquema de
vacinação é composto por
duas doses, do mesmo laboratório, com intervalos.
Questionada, Itaquaquecetuba informou que todas
as pessoas que tomaram a
primeira dose ainda estão
dentro do prazo para tomar
a segunda. Poá não respondeu aos questionamentos da
reportagem

Alto Tietê

Região recebe novo lote de Consórcio lança projeto de
vacina contra a Covid-19
incentivo à coleta seletiva
Os municípios da região
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat) receberam ontem um novo lote
de vacinas contra a Covid-19.
A remessa, a ser retirada pelos
municípios no Grupo de
Vigilância Epidemiológica
(GVE) de Mogi das Cruzes,
conta com 43.240 doses.
Do total de imunizantes,
17.590 são CoronaVac, destinados à aplicação de segunda
dose para idosos de 68 anos.
O restante, 25.650 doses, são
AstraZeneca, para aplicação
de primeira dose para idosos
de 63 anos.
Este é o décimo oitavo
lote de imunizantes recebido
pelos municípios, totalizando
625.213 doses de vacinas
disponibilizadas para a região
desde o dia 20 de janeiro.

dias 1 e 2 de abril, ou anterior
a essas datas. Amanhã, será
realizada vacinação de primeira
dose para trabalhadores da
Educação e pessoas com 64
anos ou mais.
Em todas as situações, é
obrigatório realizar antecipadamente o agendamento por
meio do site www.cliquevacina.
com.br . Até o final da tarde
de ontem, ainda era possível
efetuar agendamento para
aplicação de primeira dose
para quem tem 65 anos ou

mais e também para segunda
dose. Nos próximos dias, a
Secretaria de Saúde deverá
liberar novos agendamentos
para pessoas com 64 anos
ou mais.
Para garantir a aplicação, é
preciso comparecer ao local
escolhido portando documento
com foto, comprovante de
endereço e comprovante do
agendamento, que pode ser
impresso ou na tela do celular.
Quem tiver alguma dúvida
pode entrar em contato pelo
Divulgação/PMMC

Agendamento
Mogi das Cruzes prossegue
hoje com aplicação de segunda
dose para quem tomou a vacina
Coronavac/Butantan entre os

A remessa conta com 43.240 doses do imunizante

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê lança na próxima
quinta-feira, por meio da
Câmara Técnica de Gestão
Ambiental, um projeto regional
de incentivo à coleta seletiva,
com ações de cunho social e
ambiental. O projeto Recicla
Cidades, em parceria com a
ONG Espaço Urbano e apoio
da empresa TetraPak, tem como
objetivo melhorar e ampliar os
serviços da coleta seletiva nos
municípios a partir da adoção
de ações de conscientização
e educação ambiental junto
à população, assim como a
capacitação e formalização
de catadores de materiais
recicláveis. Nos municípios
de Guararema e Salesópolis
o projeto já existe.
O desenvolvimento do
projeto conta com sete fases,
sendo que as duas primeiras
são dedicadas ao mapeamento
e diagnóstico dos municípios,
com identificação das dificuldades, demandas, recursos e
talentos disponíveis. Os dados

Divulgação

Objetivo é melhorar e ampliar os serviços da coleta

serão apresentados durante dos materiais recicláveis.
De acordo com o secretálançamento do projeto, e
subsidiarão as ações em cada rio executivo do Condemat,
município.
Adriano Leite, a iniciativa
As etapas seguintes consis- atende aos requisitos do Plano
tem no oferecimento do curso Nacional de Resíduos Sólidos.
de capacitação de agentes “O incentivo à coleta seletiva e
ambientais e, posteriormente, a formalização dos catadores
a formalização de cooperativa é benéfico para a sociedade
com estes agentes, que promo- como um todo, promovendo
verão ações de sensibilização a saúde pública, respeito ao
junto à comunidade com meio ambiente, geração de
oficinas, entrega de materiais emprego, fonte de renda e
informativos, campanhas de sustentabilidade, além de
educação ambiental, palestras garantir economia aos cofres
e encontros e atuarão na coleta públicos municipais”, disse.
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SUZANO

Na sexta-feira será a vez dos idosos de 68 anos receberam a segunda dose em um dos três polos de vacinação

Idosos de 64 e 63 anos recebem
imunização amanhã e quarta
A campanha de imunização contra o coronavírus
(Covid-19) em Suzano avança
nesta semana com a contemplação dos idosos de 64 e 63
anos, amanhã e quinta-feira,
respectivamente. Já a segunda
etapa das pessoas com 68
anos de idade também ocorre
dentro dos próximos dias,
com a aplicação do reforço da
vacina CoronaVac/Butantan
programada para sexta-feira.
O atendimento nos três
dias de campanha será das
8 às 17 horas, nos três polos
de imunização da cidade,
sendo o Centro de Artes e
Esportes Unificado (CEU)
Alberto de Souza Candido
(rua Teruo Nishikawa, 570
– Jardim Gardênia Azul), a
Escola Municipal Odário
Ferreira da Silva (rua Valdir
Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras)
e a Arena Suzano (avenida
Senador Roberto Simonsen,
90 – Jardim Imperador), com
a oferta do sistema drive thru
neste último endereço.

Wanderley Costa/Secop Suzano

Atendimento vai ocorrer entre as 8 e 17 horas

Amanhã será contemplada
a primeira dose da vacina
para idosos de 64 anos. Para
receber a aplicação será preciso
apresentar 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/), do
governo do Estado.
Na quinta-feira, será a vez
dos idosos de 63 anos receberem a primeira dose. Por
fim, na sexta-feira, a segunda
dose da CoronaVac/Butantan

chega aos idosos de 68 anos
de idade que já receberam
este imunizante na primeira
etapa de vacinação. O atendimento estará disponível nos
três polos de imunização e
no mesmo horário. Para
garantir a aplicação, será
preciso apresentar documento
com foto, CPF e o cartão
de vacinação adquirido na
primeira etapa.
De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Pedro Ishi, o cronograma é
estruturado visando o melhor
acolhimento ao público prioritário. “Nossa expectativa é
de que o atendimento diário
aumente conforme a evolução
da campanha, em ordem
decrescente. Reforçamos a
importância do respeito às
datas, para que tudo ocorra
de maneira ordeira, sem
aglomerações. Não podemos
abrir mão do distanciamento
social. A pandemia ainda está
aí e os protocolos sanitários
são obrigatórios na cidade”,
disse.

Cadastro a profissionais
de Saúde está aberto
A Secretaria Municipal
de Saúde, por meio da
Vigilância Epidemiológica,
dispõe de um formulário
online voltado aos profissionais da área que ainda
não receberam a primeira
dose da vacina contra o
novo coronavírus (Covid-19). O cadastramento
deverá guiar a Pasta na
identificação e mensuração
da demanda deste grupo,
viabilizando a imunização,
conforme a disponibilidade
de doses. Os suzanenses
que se enquadram neste
grupo podem se cadastrar no link http://bit.ly/
Cad_VacinaSaude.
“O cadastro não garante
a vacinação. O grande
objetivo do formulário
é identificar esse grupo

de profissionais da Saúde
que ainda não tomaram
a primeira dose. Com
isso, ganhamos força para
pleitear o envio de mais
imunizantes. Aos poucos,
conforme a disponibilidade de doses, as equipes
deverão realizar o convite
a esses que ainda não
foram contemplados”,
explicou o secretário de
Saúde, Pedro Ishi.
O questionário exige
que o profissional de
Saúde informe dados
pessoais, informações
para contato, comprovante de residência em
Suzano, profissão, local
de trabalho, comprovação
do conselho de classe
atualizado e número de
registro.

Serviços Urbanos

Garden Shopping

Trânsito

Nova Poá recebe mutirão
de limpeza desde sábado

Campanha em Itaquá
vai arrecadar leite

Ruas e avenidas
de Ferraz terão
mão única a
partir de hoje

A Secretaria de Meio Am- também com a colabora- que pode ser aproveitada por
biente, Recursos Naturais ção de voluntários, como toda a família”, disse.
e Serviços Urbanos de Poá, servidores de outras pastas,
O projeto “Poá Mais Limpa”
iniciou um mutirão de limpeza secretários municipais e é realizado durante toda
e zeladoria no Bosque do membros da comunidade. a semana e já beneficiou
bairro Nova Poá, no último “Todos podem participar e diversos bairros da cidade.
sábado. A ação, que faz parte fazer a diferença na cidade Denúncias de descarte irregular
do projeto Poá Mais Limpa, onde vive. Este espaço é de lixos e entulhos podem
tem o objetivo de reorganizar muito bacana, tem pista de ser feitas na Secretaria de
o município e levar mais caminhada, parquinho, qua- Meio Ambiente, Recursos
segurança e qualidade de dra, mesa com jogos, enfim, Naturais e Serviços Urbanos
vida aos poaenses. Neste uma área de lazer completa pelo telefone 4636-6408.
primeiro dia os serviços
Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
alcançaram 50% do local.
De acordo com a Pasta,
o espaço recebeu capinação, roçagem e limpeza e
o trabalho deve continuar
esta semana. “Havia muita
sujeira no local. Pedimos a
conscientização da população
que ainda joga lixo nas ruas.
Precisamos da colaboração
dos munícipes para manter
a cidade limpa e adequada
para garantir uma maior
qualidade de vida a todos os
moradores”, reforçou a chefe
da Pasta, Claudete Canada.
A secretária explicou ainda
que os trabalhos contam Espaço já recebeu capinação, roçagem e limpeza

Com o apoio de 15 madrinhas, o Itaquá Garden
Shopping em parceria com
a Ícone Network, Comunix
Comunicação Integrada e
Óticas Diniz vai lançar hoje
a campanha Alimento da
Vida, que pretende arrecadar
caixinhas de leite integral até
o 30 de maio. A ação busca
apoiar instituições filantrópicas e crianças que vivem
em vulnerabilidade social.
As doações podem ser feitas
na entrada 1, a loja 1.002, da
Ícone Network.
A campanha irá beneficiar
crianças atendidas pelo Hospital
Santa Marcelina de, Casa da
Criança, Igreja Católica através
das pastorais da Criança e do
Idoso, da Paróquia Santos
Apóstolos, que tem como
Pároco Solidário o padre
Leandro Machado Silvestre,
o Movimento Evangelizai
Itaquá, Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
(Apae) de Itaquaá, a Sociedade de Amparo ao Menor
Paulo de Tarso, de Poá e o
Ministério Curando Vidas,

de Mogi das Cruzes.
“Muitas dessas instituições
estão com estoques baixíssimos e os pedidos por doações
só aumentam nessa época
difícil de pandemia. Vamos
nos unir em apoio à vida.
Então, quem não pode doar
uma caixa de leite, doe 1
litro, será de grande ajuda,
vai alimentar alguém e nós
vamos agradecer”, explicou
a idealizadora Cida Mora.
“Nossas campanhas de caráter solidário costumam gerar
resultados bastante positivos,
já que recebemos um alto
fluxo de público diariamente,
dentro das medidas de proteção
sanitárias de saúde”, afirmou
o coordenador de Marketing
do Itaquá Garden Shopping,
Filipe Medeiros.
Entre as madrinhas estão
Amélia Domeni, Débora Lapique, Fernanda Bianca, Gisele
Santos, Ingrid Babicsak, Jessica
Lapique, Kelly Alves, Maildes
Holanda, Maria D’Avila, Maria
Helena, Nadir Godoi, Nena
Mar, Sentileusa Moraes, Valéria
Marchione e Veneza Babicsak.

A partir de hoje, a avenida Rui Barbosa, no bairro
Romanópolis, em Ferraz de
Vasconcelos, passará a ser
mão única no sentido bairro.
A alteração também vale para
a rua Gothard Kaesemodel
Júnior, que será mão única
no sentido centro a partir
de quinta-feira.
Com o objetivo de melhorar a viabilidade local,
neste início de mudança
não haverá autuação dos
agentes de trânsito. O intuito
será orientar sobre as novas
regras de circulação.
Agora a avenida Rui Barbosa
será mão única entre a rua
Deputado Queiroz Teles até a
Floriano Peixoto. A mudança
segue também para a Marechal Deodoro da Fonseca, no
trecho da Rui Barbosa e da
Gothard Kaesemodel Júnior.
O próximo ponto a receber
a alteração será a Rua Deputado Queiroz Teles, trecho
entre Rua Pedro Foschini.
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Além do fechamento do espaço, o proprietário do estabelecimento foi multado pela Prefeitura em R$ 4,5 mil

Bar com 250 pessoas é fechado
em Poá durante fim de semana
Divulgação/Prefeitura de Poá

Thamires Marcelino

Três das cinco cidades
mais populosas da região
registraram 18 autuações
por desrespeito às restrições
contra a pandemia de coronavírus (Covid-19) no primeiro
final de semana na segunda
etapa da fase de transição do
Plano São Paulo. Em Poá,
por exemplo, um bar foi
encontrado com mais de 250
pessoas; a ação da equipe da
Prefeitura esvaziou o local e
multou o estabelecimento em
R$ 4,5 mil.
Ao todo, no primeiro final
de semana em que restaurantes e bares retornaram com
o atendimento ao público,
três estabelecimentos da
região central foram fechados e multados, sendo que
um deles contava com alta
aglomeração.
Na noite do sábado anterior,
de acordo com o Departamento
de Fiscalização de Poá, no
momento do flagrante, as
equipes dispersaram centenas

Já a Guarda Civil
Municipal (GCM)
de Ferraz de
Vasconcelos autuou
15 estabelecimentos

de pessoas em um bar localizado na região central
da cidade. Ainda na região
central, um bar e uma adega,
recém-inaugurados sem o
alvará de funcionamento,
foram interditados e multados.
“Além da ausência do
documento, também não
estavam cumprindo os protocolos sanitários. Para cada
um deles a falta de alvará
acarretou em multa no valor
de R$ 326 e R$ 1,5 mil por
desrespeito ao funcionamento
sem autorização em meio
à pandemia.”, explicou a
Prefeitura. Os dois estabelecimentos também foram
flagrados com aglomeração

Além do bar, outros dois comércios foram fechados em Poá no fim de semana

de pessoas.
Já a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz
de Vasconcelos autuou 15

estabelecimentos durante
o último fim de semana. As
ações ocorreram em parceria
com o departamento de

Profissão

Fiscalização de Posturas da
Prefeitura, bem como com
a Vigilância Sanitária da
cidade. Os casos atendidos

foram por meio de denúncias
e durante patrulhamento
preventivo pelo município.
Uma das ocorrências que
ocorreu em uma tabacaria,
que funcionava de forma
clandestina na rua Carlos
Gomes, no centro. Por descumprimento das legislações
vigentes relacionadas à Covid-19, o local foi multado e
interditado. Uma adega no
Jardim Malda também foi
multada e interditada pelo
mesmo motivo.
Por fim, Mogi das Cruzes recebeu 407 chamados
pela Central de Integrada
de Emergências Públicas
(Ciemp) e registrou duas
autuações pelo desrespeito
às normas do enfrentamento
à pandemia de Covid-19
no último final de semana.
Ambas as autuações ocorreram nos bairros Mogilar
e na Chácara Guanabara.
Já no Rodeio e no Jardim
Santa Tereza, foram feitas
autuações por realização de
pancadão.

Suzano

Suzano é uma das portas de entrada Santa Maria amplia o
ao mercado de trabalho no Alto Tietê setor de internação
Cada vez mais cedo, os
jovens começam a procurar
aperfeiçoamentos profissionais
para encontrar um espaço
no mercado de trabalho. A
Suzano, referência global na
fabricação de bioprodutos
desenvolvidos a partir do
cultivo de eucalipto, tem
sido uma das portas de entrada para jovens talentos
no interior de São Paulo,
onde estão localizadas as
Unidades Industriais Suzano
(Alto Tietê), Jacareí (Vale do
Paraíba), Limeira (Região de
Campinas) e a Unidade de
Negócios Florestal.
“A Suzano acredita em gente
que inspira e transforma, por
isso oferece oportunidades para
que os jovens possam se tornar
protagonistas da sua própria
carreira. Temos contribuído
para o desenvolvimento das
habilidades desses jovens.
Dessa forma fortalecemos
nosso compromisso com a
diversidade”, contou Mauro
Mochida Peixoto, gerente de
Gente e Gestão da Suzano.

Dentre as ações realizadas
para o engajamento dos
jovens está o Programa Formare, iniciativa voltada para
a qualificação profissional
de jovens em situação de
vulnerabilidade social, residentes em comunidades
localizadas no entorno das
unidades da empresa. O
processo de seleção, que é
anual, está em andamento
e a nova turma está prevista
para iniciar suas atividades

em junho.
Desenvolvido desde 2005,
pelo Programa Voluntariar
em parceria com a Fundação Iochpe, o Formare
oferece formação completa
de Operador de Processo de
Produção, integrando partes
teóricas e práticas. Durante o programa, os alunos
aprendem sobre Cidadania,
Saúde e Segurança, além
das disciplinas de formação
técnica e operacional. Além
Wanderley Costa/Secop Suzano

Projeto ajuda na formação de jovens da região

disso, os jovens vivenciam
aspectos importantes de
relacionamento e postura
profissional, atuando com
diversas áreas e diferentes pessoas, fortalecendo
atitudes comportamentais
para formação de cidadãos
e profissionais de sucesso.
O Formare já formou 37
turmas e cerca de 690 jovens,
destes, 47% foram contratados como colaboradores,
prestadores de serviço e
estagiários, atuando nas
áreas de Celulose, Papel,
Logística, Florestal, entre
outros setores.
Outra porta de entrada
na empresa é o Programa
Plante o Futuro, focado em
estágios técnicos nas áreas
Operacionais de todas as
unidades da Suzano no Brasil,
que ocorre todos os anos,
e no interior do Estado de
São Paulo fechou com 32
vagas com início previsto
para maio. A próxima etapa
de seleção do programa está
prevista para agosto.

O Hospital Santa Maria
de Suzano ampliou o setor
de internações com a abertura de mais oito leitos. As
novas instalações possuem
uma ampla estrutura para
atendimento, com espaço
diferenciado a fim de acentuar a humanização e o
acolhimento aos pacientes.
A instalação segue as mais
rígidas normas em vigor,
atendendo às exigências
das autoridades de saúde.
A estrutura diferenciada
tem conceito de hotelaria
moderno e atual. As novas
instalações ficam no segundo andar da instituição
de saúde e fazem parte da
primeira etapa das obras
de ampliação, que preveem
também a expansão do número de leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
Adulto e Centro Cirúrgico,
para entrega em 2022.
Acompanhando essa
fase de crescimento com
investimentos constantes,
o hospital tem firmado
parcerias estratégicas com

A estrutura
diferenciada
tem conceito de
hotelaria moderno
e atual. As novas
instalações ficam no
segundo andar

grandes operadoras de saúde,
permitindo assim o acesso à
toda estrutura, beneficiando
milhares de conveniados.
O Hospital Santa Maria
de Suzano atende 24 horas
por dia os planos da NotreDame Intermédica, CASSI
(Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco
do Brasil), Postal Saúde
Correios, Fundação Itaú,
Bradesco Saúde, Bradesco
Seguros, SulAmérica, Central
Nacional Unimed, Gama
Saúde e muito mais.
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Números apresentados ontem pelo Condemat é um dos mais elevados do Alto Tietê para uma única cidade

Itaquaquecetuba registra 40
mortes por Covid em 72 horas
Luiz Kurpel*

Em 72 horas, Itaquaquecetuba registrou 40 mortes
por coronavírus (Covid-19),
informou na tarde de ontem
o Consórcio de Desencolvimento dos Municipios do Alto
Tietê (Condemat). Com essa
atualização, a cidade chega a
649 falecimentos em razão
da doença. O número é um
dos mais elevados registrados
em uma cidade da região
em um único dia, o que fez
Itaquá ultrapassar Suzano
em número de mortos. Em
toda a região são 3.490 falecimentos desde março do
ano passado.
Além de Itaquá, foram
registradas mortes em Arujá
(1), Ferraz de Vasconcelos
(2), Guararema (1), Mogi
das Cruzes (6), Poá (2), Salesópolis (1) e Suzano (6)
Se o número de mortes

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.490

Santa Isabel

194

Itaquaquecetuba

648

Poá

260

Ferraz

Guararema

75

221

Arujá

Salesópolis

1.020

43

315
73

Suzano

641
Biritiba Mirim

Mogi das Cruzes

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

está alto, o de ocupação em
leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) segue a
mesma tendência.

Com quase uma semana
registrando ocupação de
100% nos leitos de internação do Hospital Santa

Marcelina, Itaquá ainda vive o
pior momento da pandemia.
Só ontem, 40 pessoas foram
incluídas na lista de óbitos

pelo coronavírus (Covid-19).
O Hospital Santa Marcelina
é a única unidade regional
que apresenta ocupação de
100% em leitos de Terapia
Intensiva (UTI) e Enfermaria
no Alto Tietê.Em meio ao
caos, o recém inaugurado
hospital de campanha com
30 leitos disponíveis ainda não registrou pacientes
internados.
Na linha de frente do combate
ao vírus, o Santa Marcelina
atravessou o primeiro ano da
pandemia com apenas dez
leitos de UTI, foi na semana
passada que o hospital dobrou
suas unidades, totalizando
20. Além disso, 28 leitos
de Enfermaria funcionam
no local, todos ocupados.
O reforço, no entanto, não
foi suficiente para aplacar
a demanda. Em parceria
com o governo do Estado, a
Prefeitura de Itaquá também

inaugurou na semana passada
um hospital de campanha
em seu Ginásio Municipal.
Mas, mesmo que os recentes
índices apontem para o caos,
a nova unidade de Saúde
ainda não registrou nenhum
internado em seu quinto dia
de operação.
“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 a Prefeitura
sobre a ausência de internações.
Dos 60 leitos garantidos, no
momento, estão em funcionamento metade. Ainda que
desocupados, a promessa é
de que o hospital provisório
atenda todo o Alto Tietê
durante três meses.
*Texto supervisionado pelo editor.

Mudanças

Com novo titular, Saúde amplia estratégia contra Covid
André Diniz

Gabriel Bispo/PMMC

O prefeito de Mogi das
Cruzes, Caio Cunha (Pode),
anunciou ontem o nome
de Zeno Morrone Júnior
como secretário municipal
de Saúde. O anúncio foi feito
em uma transmissão ao vivo
pelas redes sociais, na qual
o chefe do poder Executivo
também apresentou a nova
estratégia do município de
enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus (Covid-19)
O novo secretário vem para
substituir o médico Henri- Morrone (esq.) diz que todos devem fazer a sua parte no enfrentamento à Covid
que Naufel, que estava no
cargo desde março de 2020 quanto a experiência com Covid-19, temos que todos Biografia
e foi mantido na transição administração de equipamen- fazer nossas partes”, explicou.
Zeno Morrone Junior é
de governo após as eleições tos de Saúde, além de uma
A apresentação foi acom- mogiano e tem 65 anos.
municipais de novembro do vida dedicada à profissão e panhada pela vice-prefeita, É médico especialista em
ano passado. Naufel saiu de- ao ensino.
Priscila Yamagami (Pode), Cirurgia, Medicina do Trapois do Ministério Público
Em sua apresentação durante além de três representantes balho, Medicina Legal e
do Estado de São Paulo a live, Morrone agradeceu ao da Câmara: o presidente da Administração Hospitalar.
(MP-SP) recomendar seu chefe do Executivo municipal Casa de Leis, Otto Rezende
Morrone já coordenou
desligamento após apurações pela oportunidade de servir (PSD); o presidente da Co- unidades da Rede Básica
preliminares apontarem irre- à população e ressaltou que missão Permanente de Saúde, de Saúde, foi diretor da
gularidades no processo de estará aberto a ouvir críticas José Francimário Vieira de Vigilância Sanitária do Alto
vacinação contra a Covid-19 e melhorar diariamente sua Macedo (PL), o Farofa; e o Tietê e diretor técnico do
de servidores públicos da atuação com os servidores líder do governo na Câmara, Hospital das Clínicas Luzia
Secretaria de Saúde.
públicos da Pasta. “Deixo Marcos Furlan (DEM). Todos de Pinho Melo. Também
Durante a apresentação, o aqui um apelo à população colocaram-se à disposição para foi professor na USP, UMC,
prefeito mogiano reforçou que - cuidem-se nas medidas auxiliar no melhor possível UBC e Faculdade do Clube
a escolha do novo titular da sanitárias nesta pandemia. a execução das iniciativas e Náutico Mogiano. Ele ainPasta foi baseada em critérios Não podemos apenas fi- políticas públicas da área da da foi o chefe do Núcleo de
técnicos, envolvendo tanto car pensando no papel dos Saúde no novo comando da Perícias Médico Legais de
os fundamentos médicos governos no combate ao secretaria.
Mogi das Cruzes.

Plano apresentado é
baseado em três eixos
Além da apresentação
do secretário, a Prefeitura
anunciou a nova estratégia
da administração para o
enfrentamento da pandemia
da Civd-19. Na apresentação,
o prefeito Cunha e a vice
Priscila ressaltaram que a
nova estratégia é fruto dos
diálogos com os comitês de
enfrentamento da pandemia.
A principal novidade é
a instalação de um serviço
de acompanhamento pós-Covid, que entrará em
funcionamento a partir de
amanhã, com a utilização
do Núcleo de Avaliação
Física (NAF), no Mogilar, e
da Unica, em Jundiapeba,
que fará a recuperação de
pacientes que apresentaram
sequelas após a contaminação.
As instalações dessas
centrais funcionarão em
caráter temporário, até que
seja concluído o Centro
Integrado de Assistência à
Saúde (Cias). “O governo
do Estado já dispõe de um
serviço como este, mas Mogi

será a primeira na região a
contar com atendimento
próprio”, ressaltou o secretário
de Gabinete, Lucas Porto.
Outro ponto da nova
estratégia é a reativação do
Disque-Covid, com atendimento pelo telefone 47985160 para o saneamento de
dúvidas e orientações para
casos leves e contactantes.
Também está prevista a ampliação de cinco para seis
unidades de referência para
o primeiro atendimento à
doença.
Com o intuito de qualificar
o atendimento, será aplicado
um novo tipo de exame - o
Swab/Antígeno - que permite
detectar o vírus com maior
precisão, tendo resultado
em até 20 minutos. Para
tratar dos novos dados de
acompanhamento, o Centro
de Monitoramento contará
com uma equipe de 23
colaboradores, atualizando
dados de casos suspeitos,
busca ativa de contactantes
e ofertas de testagem. (A.D.)
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BC coloca em consulta pública até 5/6 normas sobre riscos sociais e ambientais
O Banco Central informou ontem por meio de nota, que colocou em consulta pública uma proposta normativa que estabelece as
regras para a divulgação de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições do Sistema Financeiro
Nacional (SFN). A proposta é uma das entregas regulatórias acordadas no âmbito do pilar “Sustentabilidade” da Agenda BC# e será
implementada no Brasil em duas fases”, informou o BC. A consulta pública ficará aberta até o dia 5 de junho na página do BC na
internet. A consulta pública está disponível no seguinte endereço na internet: http://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?1

CORONAVAC

Para mirar prefeitos e governadores

Ministro falou sobre atrasos na entrega de novos lotes; sem entrar em
detalhes, disse que irá divulgar nota técnica sobre a aplicação neste cenário

Governistas acionarão
órgãos de controle

Queiroga cita falta
de 2ª dose da vacina
Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem
que há preocupação sobre
a falta da 2ª dose da vacina
CoronaVac. Em audiência
pública no Senado, ele citou
atrasos na entrega de novos
lotes do imunizante envasado
pelo Instituto Butantan. Sem
entrar em detalhes, o ministro
disse que irá divulgar nota
técnica sobre a aplicação da
vacina neste cenário.
No fim de março, o governo federal passou a orientar
que não era mais preciso
reservar metade dos lotes
da CoronaVac para garantir
a segunda dose. No último
dia 13, a Saúde disse que
mais de 1,5 milhão de pessoas não retornaram para
receber o complemento da
vacinação dentro do prazo.
“Agora, em fase de retardo do
insumo, há dificuldade com
essa segunda dose”, disse o
ministro. Segundo Queiroga,
nova entrega da Coronavac
só deve ocorrer em 10 dias.
O ministro citou decisão da
Justiça para garantir o estoque

JOSEMAR GONÇALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palácio do Planalto se pelo Senado.
articula para acionar órgãos
Há um acordo para a eleição
de controle e abastecer a CPI do senador Omar Aziz (PSDda Covid no Senado com -AM) na presidência e do
informações sobre o repasse senador Randolfe Rodrigues
de verbas federais a Estados (Rede-AP), na vice-presidência
e municípios. Senadores da do colegiado. Com a contraala governista, Marcos do Val riedade do Planalto, o senador
(Podemos-ES) e Eduardo Gi- Renan Calheiros (MDB-AL)
rão (Podemos-CE) preparam deve ser o relator da comissão.
requerimentos solicitando
Requerimentos como os
informações a órgãos como preparados por Do Val e Girão
Ministério Público Federal, podem ser apresentados por
Polícia Federal, Tribunal de qualquer membro da CPI,
Contas da União e Ministé- mas precisam de aprovação
rio da Saúde. O objetivo é da maioria dos integrantes
identificar possíveis fraudes antes de serem enviados. O
e desvios, além de mapear as governo, porém, é minoria
investigações em andamento. no grupo. Dos 11 senadores,
A estratégia é discutida como quatro são alinhados ao Palácio
forma de colocar prefeitos e do Planalto, dois atuam na
governadores também na mira oposição e outros cinco são
da CPI, desviando o foco do considerados independentes,
governo federal. A comissão com posições que mudam de
será instalada hoje às 10 horas, acordo com seus interesses.
conforme convocação feita (E.C.)
Divulgação

Segundo Marcelo Queiroga, nova entrega da Coronavac só deve ocorrer em 10

da vacina complementar em
João Pessoa (PB). “Só que, se
todos judicializarem, não
tem doses para todo mundo.
Não é a judicialização que
vai resolver esse problema”,
declarou.
O ministério tem cobrado
que municípios se organizem
para garantir que o intervalo
entre as aplicações das vacinas
da Covid-19 seja respeitado.
Segundo levantamento da

Confederação Nacional de
Municípios (CNM), divulgado no último dia 16, cerca
de 1.426 municípios não
reservaram a segunda dose
da vacina. A entidade recebeu cerca de 3 mil respostas
sobre o tema.
Queiroga também disse aos
senadores que mudanças feitas
por prefeitos e governadores
na ordem de prioridades
da vacinação atrapalham a

campanha nacional contra a
Covid-19. O ministro pediu
respeito à lista elaborada
pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI). “Ocorre
que na ‘bipartite’ (reunião
entre Estados e municípios),
às vezes se muda orientação
para incluir um grupo ou
outro. Isso termina por alterar
a harmonia do nosso programa. Atrapalha o processo de
vacinação”, disse o ministro.

O objetivo é identificar possíveis fraudes e desvios
Divulgação

Restrições

Ministério Público
quer avaliação semanal
O Ministério Público Federal judicializado diante da “insufi(MPF) entrou com uma ação ciência das políticas adotadas”,
na Justiça Federal de Brasília mesmo após as notificações.
para tentar obrigar União e “Seja pela abertura de alguns
Agência Nacional de Vigilância trechos sem qualquer rigor
Sanitária (Anvisa) a avaliarem sanitário, seja pela violação de
semanalmente a necessidade direitos fundamentais previstos
de restrições à circulação de pelo direito migratório - o que
pessoas que entram e saem impacta também na eficiência
do país. A ideia é que seja do combate à disseminação do
feita uma análise conjunta coronavírus”, diz um trecho
para imposição de eventuais da petição.
bloqueios em rodovias, portos
Levando em contra variane aeroportos.
tes surgidas em outros países,
Procuradores já haviam usando critérios sanitários e
emitido uma recomendação observando normas de direito
para reforço do controle do migratório, o governo federal
tráfego interno e nas fronteiras. limite, caso julgue necessário, a
Segundo a ação, o caso foi circulação nas fronteiras. (E.C.)

Análise é para imposição de eventuais bloqueios
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A medida supera a ação do governo Biden para compartilhar quatro milhões de doses com o México e o Canadá

EUA vão doar 60 milhões de
doses da vacina AstraZeneca
Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos anunciaram que vão doar todo o seu
estoque de vacinas da AstraZeneca assim que o imunizante
for aprovado nas análises de
segurança federais, afirmou a
Casa Branca. Segundo o governo, são estimadas 60 milhões
de doses para exportação nos
próximos meses.
A medida supera a ação do
governo Joe Biden no mês passado para compartilhar cerca
de quatro milhões de doses
da vacina com o México e o
Canadá. A vacina AstraZeneca
é amplamente utilizada em
todo o mundo, mas ainda não
foi autorizada pela agência
reguladora norte-americana
(FDA, na sigla em inglês).
“Dado o forte portfólio de
vacinas que os Estados Unidos já possuem e que foram
autorizadas pelo FDA, e dado
que a vacina AstraZeneca não
está autorizada para uso nos
Estados Unidos, não precisamos
usar a vacina AstraZeneca aqui

durante os próximos meses”,
disse o coordenador da Covid
da Casa Branca, Jeff Zients
“Portanto, os Estados Unidos
estão procurando opções
para compartilhar as doses
do AstraZeneca com outros
países à medida que forem
disponibilizadas”, declarou
Zients.
Na Índia, o governo ordenou que Twitter, Facebook e
Instagram bloqueiem cerca de
100 postagens que criticam
sua forma de lidar com a
explosão da Covid-19 no país.
A medida gerou acusações de
censura na democracia mais
populosa do mundo.
As autoridades disseram que
a determinação foi projetada
para lidar com o que chamou
de tentativas de espalhar desinformação relacionada ao
coronavírus e criar pânico ao
postar imagens de cadáveres
fora do contexto. O Twitter,
que recebeu muitos dos pedidos de remoção, bloqueou as
postagens na Índia, embora
elas permanecessem visíveis

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A vacina é amplamente utilizada em todo o mundo, mas ainda não foi autorizada

fora do país.
E a crise da Covid-19 na
Índia segue preocupando o
restante do mundo. O secretário
de Defesa do Reino Unido,
Ben Wallace, se comprometeu
a ajudar o país, ex-colônia

britânica. Em entrevista à
Sky News, ele afirmou que
vai enviar ao compressores
e ventiladores de oxigênio à
nação asiática.
“A pressão sobre os hospitais na
Índia está ficando insuportável

e vamos fazer nossa parte para
garantir que nossos amigos na
Índia recebam todo o apoio
que puderem”, declarou. “Se
necessário, colocaremos aviões
militares juntos ou fretaremos
outros aviões. Faremos tudo

o que pudermos para aliviar
o sofrimento deles.”
Para o chefe da Organização
Mundial da Saúde, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a
situação na Índia é “além de
partir o coração”. De acordo
com ele, a OMS está enviando
ajuda extra e suprimentos para
ajudar a combater o novo surto
catastrófico do país.
As autoridades do norte da
Itália anunciaram que identificaram dois casos da variante
indiana do coronavírus em um
pai e uma filha que voltaram
recentemente do país. A notícia
segue relatos de outro caso na
região central da Toscana no
mês passado. No domingo
passado, o ministro da Saúde
italiano, Roberto Speranza,
anunciou uma nova proibição
de entrada na Itália para as
pessoas que tenham estado
na Índia nos últimos 14 dias.
Portugal não reportou ontem
nenhuma morte por Covid-19
nas últimas 24 horas, sendo
a primeira vez desde 3 de
agosto de 2020.

França

Coronavírus

Japão

Estudantes voltam às aulas,
apesar de alta de internação

Casos globais aumentam
há 9 semanas seguidas

Partido
governista
perde eleições
parlamentares

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde Segundo o diretorEm meio a críticas de au- primeira vez em mais de um salas de aula.
toridades de saúde e profis- mês. Quando o bloqueio
No sofisticado subúrbio de (OMS), Tedros Adhanom geral da OMS, o
sionais da educação, creches, começou, a média de novos Neuilly-sur-Seine, em Paris, Ghebreyesus, alertou para a número de mortes
escolas de educação infantil casos por semana estava em os alunos usavam máscaras gravidade do quadro da pan- cresceu pela sexta
e ensino fundamental foram 38.000.
faciais e esfregavam álcool gel demia da Covid-19, durante semana seguida
reabertas ontem na França,
Segundo afirmou Macron, nas mãos enquanto passavam entrevista coletiva da entidade.
após passarem três semanas o retorno à escola ajudaria a pela porta da frente da escola Ele notou ontem que os casos
com as atividades suspensas combater a desigualdade social, primária Achille Peretti. Um da doença aumentaram pela
por conta da pandemia de permitindo que os pais que pôster lembrou os jovens de nona semana consecutiva pelo
Covid-19.
lutam para pagar por creches ficarem a um metro de distância. mundo, com o número de antes”, afirmou Ghebreyesus.
Essa é a primeira fase da voltem a trabalhar, mas os Em seu editorial no último mortes crescendo pela sexta
Ele elogiou o fato de já haver
reabertura escolar e representa sindicatos alertaram que no- domingo, o jornal Libération semana seguida.
vacinas “seguras e eficazes”
um retorno de cerca de 6,5 vas infecções levariam a uma comparou o retorno escolar a
Ghebreyesus disse, durante contra a Covid-19, desenvolmilhões de alunos às escolas. “enxurrada” de fechamento de uma roleta russa, (E.C.)
entrevista coletiva virtual, que vidas em tempo recorde, “o
Na próxima segunda-feira,
houve “pequenos recuos” em que nos leva mais perto do
Divulgação
3, está prevista a volta às aulas
casos e mortes em vários países. fim da pandemia”.
de alunos do ensino médio.
Por outro lado, ressaltou
Nesta data, cerca de 5,7 milhões
que muitos países ainda têm EUA
de estudantes retornarão às
“transmissão intensa” do vírus,
Ao ser questionada sobre
atividades presenciais.
além de alertar especificamente a ajuda dos Estados Unidos
O retorno escolar, estimupara o quadro na Índia, que para o combate à Covid-19
lado pelo presidente francês,
está “para além de partir o na Índia, a porta-voz da Casa
Emmanuel Macron, ocorre
coração”
Branca, Jen Psaki, afirmou
no momento em que o vírus
Na coletiva, a OMS enfatizou ontem que a Casa Branca
continua circulando ativamente
a importância das vacinas, está explorando opções para
no país, com um número de
não apenas para a Covid-19. fornecer oxigênio ao país, que
pessoas na UTI maior que o
No sábado passado começou vive um recrudescimento da
da segunda onda.
a Semana da Imunização pandemia. Segundo a portaNo domingo passado, a
Global, “num momento em -voz, os dois governos estão em
média de casos semanais
que a atenção do mundo está contato para definir a melhor
caiu abaixo de 30.000 pela O retorno escolar foi estimulado pelo presidente Macron focada em vacinas como nunca estratégia de cooperação. (E.C.)

O Partido Liberal Democrata
do Japão, governista, perdeu
as três eleições parlamentares
realizadas no domingo passado,
enfraquecendo o poder político
do primeiro-ministro Yoshihide Suga antes das eleições
nacionais, marcadas para o
final do ano.
Suga disse que leva a sério
os resultados, vistos como um
reflexo do descontentamento
do eleitor com a forma como
seu governo está lidando com
a pandemia, bem como com
os escândalos envolvendo seu
partido. “Aceito humildemente
os resultados das eleições como
o julgamento do povo”, disse
Suga a repórteres ontem.
Os votos para preencher os
assentos vagos - um na câmara
baixa, mais poderosa, e dois na
câmara alta - foram as primeiras
eleições significativas desde que
Suga assumiu o cargo. As três
foram conquistadas por candidatos apoiados pelo Partido
Democrático Constitucional,
o principal da oposição. (E.C.)

portalnews.com.br
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Pressionado por maus resultados e sob protestos da torcida, argentino
Ariel Holan resolveu pedir demissão após 12 partidas à frente do Peixe

Sem técnico, Santos
enfrenta o Boca Juniors
Divulgação/Santos FC

Estadão Conteúdo

Partida foi bem equilibrada, mas Mogi levou a vantagem

Quartas do NBB

Mogi bate Unifacisa e
agora pega o Flamengo
Em uma partida eletrizante pelo Novo Basquete
Brasil (NBB), o Mogi das
Cruzes Basquete venceu a
Unifacisa por 94 a 85, no
domingo passado, no Ginásio
do Maracanãzinho, no Rio
de Janeiro. Com o triunfo,
a equipe mogiana fechou as
oitavas em 2 a 1 e irá enfrenta
o Flamengo nas quartas de
final. O primeiro confronto
da série melhor de três está
marcado para amanhã, às 17
horas, com transmissão ao
vivo pela ESPN.
A decisão contra a Unifacisa

foi equilibrada desde o começo,
com vantagem para o time
do técnico Jorge Guerra, o
Guerrinha, até o intervalo,
com parciais de 27 a 25 no
primeiro quarto e 26 a 26
no segundo. Depois do intervalo, a Unifacisa dominou
o terceiro período e fechou
com dez pontos à frente
(26 a 16). O Mogi Basquete
conseguiu uma reação incrível no último quarto, com
um inspirado ala-pivô Luís
Gruber, e fechou em 25 a 8,
consolidando a vitória e a
vaga para as quartas.

Pedido de demissão do
treinador, pressão pela derrota
na estreia da Libertadores e
ainda por cima um confronto
fora de casa contra um rival
que é o favorito da chave. É
esse o cenário que o Santos
vai ter de enfrentar no jogo
de hoje, às 21h30, diante do
Boca Juniors, no estádio La
Bombonera, pela segunda
rodada da fase de grupos
da competição. Para tornar
o clima ainda mais tenso, a
equipe da Vila Belmiro ainda
vem de um revés em casa
para o Corinthians e já vê
sua classificação às quartas
de final do Paulista ameaçada.
Surpreendida pela saída do
técnico Ariel Holán (pediu
demissão após torcedores
soltarem rojões sob forma de
protesto pela derrota para o
Corinthians), a diretoria teve

BOCA JUNIORS
SANTOS

BOCA JUNIORS
Rossi;
Bufarini,
Lopez,
Izquierdo e
Sandez;
Almendra,
Varella,
Medina e
Soldano;
Villa e
Obando.
Técnico:
Miguel Ángel Russo.

Marcelo Fernandes vai comandar time na Argentina

de agir rápido para tentar
dar algum tipo de respaldo
aos jogadores que vão atuar
na Argentina. Mesmo com
o ex-treinador se colocando
à disposição para comandar
a equipe hoje, a cúpula do
clube optou por seu total
desligamento. Agora, cabe ao
auxiliar Marcelo Fernandes,

trabalhar a parte psicológica da equipe para buscar
uma reabilitação no torneio
sul-americano.
A partida é válida pela segunda rodada, mas a situação
do Santos já é preocupante
por dois motivos: o primeiro
é por ter perdido um confronto como mandante. E

SANTOS
João Paulo;
Madson,
Kayky,
Luan Peres e
Felipe Jonatan;
Alison,
Lucas Lourenço
e Gabriel Pirani;
Lucas Braga,
Marinho e
Kaio Jorge.
Técnico:
Marcelo Fernandes.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Buenos Aires.

o outro é ter de se reabilitar
com um elenco fragilizado.
Lanterna do Grupo C, um
outro resultado negativo
pode complicar ainda mais
a classificação às oitavas de
final do campeonato. Nos
12 jogos que comandou o
Santos, Ariel Holán teve um
aproveitamento de 41,6%.

Mais Libertadores

Sul-Americana

Corinthians tenta levar a Palmeiras encara especialista
tranquilidade do Paulistão em complicar brasileiros
Relaxado no Campeonato
Paulista após a vitória no
clássico sobre o Santos, que
o deixou muito perto da
vaga nas quartas de final
da competição, o Corinthians tenta buscar a mesma
tranquilidade na Copa Sul-Americana, competição na
qual o time entra em campo
na quinta-feira, diante do
Peñarol, às 19h15, na Neo
Química Arena.
Com um ponto no Grupo
E, o time do técnico Vagner
Mancini precisa vencer o
tradicional adversário uruguaio, que lidera a chave
com três pontos ganhos.
O Corinthians só tem um,
fruto do empate com o River
Plate, no Paraguai. Na Copa
Sul-Americana, apenas o
campeão do grupo continua
na competição.
Mancini, ao contrário do
que fez na Vila Belmiro, deverá escalar o time ‘principal’
frente ao Peñarol. Este grupo
de jogadores treinou ontem
e Mancini ainda vai ter mais
duas atividades para definir
a escalação do time.
Segundo comunicado da

Divulgação/Corinthians

Clube homenageou atletas da posição no Dia do Goleiro

assessoria de imprensa do
clube, Mancini orientou um
trabalho de cruzamentos
e finalizações no primeiro
momento do treino e depois
realizou uma atividade de
posse de bola e ataque contra
defesa em espaço reduzido
do campo.
Em homenagem ao Dia
do Goleiro, celebrado ontem,
a comissão técnica reuniu
seus jogadores da posição
no elenco profissional para
uma foto. Posaram: Cássio e
os reservas Matheus Donelli,
Guilherme Pezão, Caique

França e Alan Gobetti, além
dos preparadores Luiz Fernando dos Santos e Marcelo
Carpes.
No domingo, os garotos
da base do Corinthians garantiram a vitória por 2 a
0 sobre o Santos, na Vila
Belmiro, pelo Campeonato
Paulista. Nomes como Raul,
Roni e Lucas Piton foram
fundamentais para a equipe
compensar a instabilidade
vivida nos últimos dias com
a confirmação da vaga antecipada nas quartas de final
do torneio. (E.C.)

Depois de estrear na Copa
Libertadores com uma vitória
definida no último lance em
Lima, o Palmeiras terá hoje,
às 21h30, no Allianz Parque,
um adversário ainda mais
gabaritado. A equipe equatoriana do Independiente Del
Valle se consolidou como uma
das novas forças da América
do Sul ao ganhar a Copa
Sul-Americana em 2019 e
se notabilizar pelas vitórias
sobre clubes brasileiros
Nos últimos cinco anos
o Independiente aprontou
várias surpresas no futebol
continental. A equipe em
2016 eliminou River Plate
e Boca Juniors para chegar
à final da Libertadores. O
time ficou com o vice. Um
pouco depois, em 2019, o
clube equatoriano ganhou
a Sul-Americana em uma
campanha que contou com
a vitória sobre o Corinthians
na semifinal. O técnico era
o espanhol Miguel Ramírez,
hoje no comando do Inter.
O bom retrospecto diante
de rivais brasileiros faz o
Independiente Del Valle se
orgulhar de no ano passado

PALMEIRAS
INDEPENDIENTE
DEL VALLE
PALMEIRAS
Weverton;
Luan,
Gómez e
Renan;
Marcos Rocha,
Victor Luís,
Danilo,
Patrick De Paula e
Raphael Veiga; Luiz
Adriano e
Rony.
Técnico:
Abel Ferreira.

INDEPENDIENTE
DEL VALLE
Ramírez;
Hurtado,
Pacho, Schunke,
Segovia e
Guerrero;
Pellerano,
García e
Faravelli;
Ortiz e Brian
Montenegro.
Técnico: Renato
Paiva.

ÁRBITRO - Roberto Tobar (Chile).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Allianz Parque.

ter goleado o Flamengo por
5 a 0 no Equador pela fase
de grupos da Libertadores. Já
nesta edição, o time eliminou
o Grêmio na última fase preliminar com duas vitórias. O
resultado causou a demissão
de Renato Gaúcho.
O Independiente virou uma
potência a partir de 2006.
O clube estava na terceira
divisão do Equador, até ser
comprado por dois empresários.
Um deles é Michelle Deller,
dono de redes de shopping
centers no país. O outro é
Franklin Tello, representante

na América do Sul da rede
americana de fast-food KFC.
Curiosamente, o time
também é comandado por
um português. Renato Paiva
trocou o trabalho de mais de
dez anos nas categorias de
base do Benfica para assumir
o time equatoriano.
Para encarar o adversário, o
Palmeiras poupou os titulares
no último domingo, contra o
Mirassol. Apesar da derrota
por 2 a 0, a equipe alviverde
garante que a confiança não
está abalada. “Queremos
ganhar sempre, faz parte
do DNA do clube. Sabemos
onde queremos ir, para o que
estamos trabalhando nesta
competição”, disse o auxiliar
técnico João Martins.
O Palmeiras tem problemas na defesa para montar
a escalação. O zagueiro Alan
Empereur cumprirá suspensão
pelo vermelho recebido na
estreia, diante do Universitario,
em Lima. Renan deve ser o
substituto. Na lateral esquerda,
Matías Viña continua fora
para cumprir a punição de
três jogos pela expulsão na
final da Recopa. (E.C.)
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Entre o plantar e colher existe o regar
e esperar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: AGOSTINHA BRITO SEAL E MARLENE
MASUKO HORIGOME TAKAHASHI
Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam
por todo o ano. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Aprenda com os erros
Errado está quem
não sabe aprender
com os erros da vida.
Ora, quem é que
nunca tropeçou?
Quem nunca se
enganou? Quem
nunca escolheu o
caminho errado? Só
não erra quem não
tenta! Da vida, já
temos o não. Se nunca
tentarmos fazer nada,
estaremos sempre
nos contentando
com os nãos que
a vida nos dá, e

nunca saberemos se
podemos ter um sim.
Mas é verdade
que muitas vezes,
mesmo tentando, e
tentando muito, e de
maneiras diferentes,
continuamos a
receber nãos.

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

SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina se passa por menino e consegue se inscrever no campeonato, e Pedro
teme a reação de Gael. Santiago tenta convencer Sol a priorizar sua carreira
solo. Cobra reconhece Karina no ringue e ajuda a menina a vencer a luta.
Lobão decide colocar Diego para enfrentar Karina, e Cobra se preocupa.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lucio se emociona ao confirmar que Ana esta se recuperando. Rodrigo
avisa a Manuela que eles irao viajar. Manuela conversa com Ina sobre seu
casamento com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a cuidar dos negocios
enquanto ele estiver viajando.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna/Fiona fica desconcertada com o beijo de Téo, e decide se afastar do
rapaz. Úrsula chega à casa do namorado. Isaac aparta a briga entre Tarantino e
Erick. Kyra incentiva Luna a ficar com Téo e investigar Helena. Rafael conversa
com Renzo sobre Alexia/Josimara e são fotografados por um paparazzi.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar
na empresa. Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão.
Cristina conversa com Merival sobre o seu irmão. Cristina diz para Elivaldo
que vai tirá-lo da prisão.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá fica mexido com as palavras de Lúcifer. Ayla se assusta com o
parecer de Ló sobre Sodoma. Abrão chega para conhecer Gael, filho de
Adália. Agar fica chocada com a notícia sobre o general Bakari. Adália faz
uma revelação sobre Massá.
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Happening

ANIVERSARIANTES

DO DIA
Terça-feira
Norma Ubeda Lopes Schimith,
Diana Carvalho, Veruska Sanches
Soares , Michelle Karine, Ivonete
de Lima, Frederico Mello, Ana
Maria Coelho, Marcela Borges e
Marcos Bikudo .

Hoje destaco mulheres que estarão comemorando idade nova entre terça e quarta-feira (27 e 28
respectivamente). Como é bom comemorar idade nova. Em meio a este turbulento ano em que
estamos vivendo , gozar saúde e estar vivo é uma benção divina . Poder brindar a data então é
gratificante . independente de quantidade de pessoas já que não podemos aglomerar é salutar
cortar um bolinho e cantar um parabéns . A coluna pulveriza os flashes com as respectivas datas
das aniversariantes escolhidas para enfeitar nossa coluna social . Abril já está chegando a seu
final . Não parece mas o ano está voando , daqui a três dias entraremos em maio o mês das Mães.
Louvo a Deus por ter minha mãe ainda conosco . Por isso e com isso sempre estou valorizando a
vida e o melhor que podemos dela extrair . Não está sendo fácil e quem disse que seria ? Parabéns
a vocês e que Deus proteja a cada uma . Saúde e felicidades !!!!

Quarta-feira
André Miguel, Mario Sastre, Andrea
Jaqueline Baldarena , Alice Pereira,
Rubia Teles, Rosely Lembo de Souza
e Nara Urano .

Marcela Borges - Terça 27/04

BONS TEMPOS

Michelle Karine - Terça-feira 27/04

Rúbia Teles - Quarta-feira 28/04

Ivonete de Lima - Terça-feira 27/04

Diana Carvalho - Terça-feira 27/04

Nara Urano - Quarta-feira 28/04

A foto é de setembro de 2019
onde as amigas Cibele Vilela
Abrahão, Solange Ribeiro e
Isabel Nascimento brindavam
bons tempos e realizações . Hoje
estas oportunidades estão mais
escassas devido a pandemia .
Mas sabemos que as verdadeiras
amizades são sólidas e mesmo
com turbulências são duradouras
Bom demais resgatar clicks
onde a união e a felicidade são
instrumentos que acarinham
mesmo a distância . Para mim que
posso sempre usar esta editoria
de forma carinhosa , fica aqui
mais um singelo momento onde o
coração pode ser tocado só pelo
fato deste flash!!!!

