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140 mil pessoas já acertaram as
contas com Imposto de Renda
Prazo final para que o contribuinte entregue a declaração à Receita Federal foi prorrogado para até o fim deste mês

PREFEITOS SE ENCONTRAM COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO
DIVULGAÇÃO

Prefeitos do Alto Tietê participaram ontem de agenda com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em
Guarulhos, informou o Condemat.
Durante o encontro foram apresentados projetos arquitetônicos
padronizados para implantação e
ampliação de unidades educacionais.
A ação faz parte do Plano de Ações
Articuladas (PAR), e tem como objetivo a melhoria na educação nos
municípios. Cidades, página 3

Mais de 140 mil moradores do
G5 - conjunto das cinco cidades
mais populosas do Alto Tietê - já
declararam o Imposto de Renda.
Com o prazo de entrega prorrogado
para 31 de maio, faltando pouco
menos de um mês para o encerramento do período, cerca de 60%
do total previsto dos contribuintes para este já prestaram contas
com a Receita Federal. De acordo
com o órgão 232.946 declarações
foram emitidas pelo G5 no ano
passado e a estimativa para 2021 é
de que um número semelhante de
pessoas, com variação de até 2%.
Cidades, página 5

VACINAÇÃO

Coronavírus

Estado envia
mais doses
para Saúde. p5

UTIs têm
ocupação de
76% na região
Na reunião foram apresentados projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Estrada dos Fernandes

Cidades, página 6

SUZANO

Estado deve autorizar as
obras na estrada amanhã
Recuperação da via faz parte do Programa Vicinais e
terá investimento de R$ 13 milhões . Cidades, página 4
NA ARGENTINA

Palmeira enfrenta o Defensa Y
Justicia pela Libertadores. p9

Começa a vacinação para quem tem de 60 a 62 anos. Cidades, página 4

MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO

Região
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Covidário

rasil e Índia se transformaram em
ambientes perfeitos para a proliferação da Covid-19 e novas variantes
da doença. O alerta, desta vez, fica
principalmente para a população, uma das
principais responsáveis por esse desagradável e letal quadro.
A Medicina aprendeu muito durante a pandemia e hoje conhece melhor o comportamento
e as consequências do coronavírus. E, depois
de mais um ano de aprendizado forçado, os
médicos têm a convicção de que as barreiras
não imunológicas são fundamentais para o
controle da Covid-19. Essas barreiras são conhecidas por todos, mas parte da população
as ignora: uso de máscara e distanciamento
físico. Não se trata de distanciamento social,
pois também já aprendemos a conviver com
as pessoas respeitando a distância física. E é
assim que deve ser, uma vez que não respeitando essas medidas, dependemos da imunidade de toda a população, algo distante de
ocorrer. O tempo será muito longo para se ter
uma resposta imunológica consistente o suficiente para abrir mão do uso de máscara e
distanciamento físico. Enquanto isso, milha-

res de pessoas morrem por dia no país. Ou
seja, se não respeitarmos as regras básicas,
continuaremos a ser, por tempo indeterminado, um antro de variantes do coronavírus.
As variantes que surgiram no Brasil são
mais infecciosas e contagiosas do que a inicial, mas não mais letais do que as que ainda
poderão surgir. Grande parte das infecções
é de indivíduos assintomáticos, com longo
período de contaminação a outras pessoas.
Isso não significa, necessariamente, parar o
país. Seguindo o raciocínio, fechar parques
e praias não faz sentido, desde que haja colaboração da população no sentido de evitar
aglomeração. Apenas 0,1% dos contágios são
registrados em ambientes abertos. O mais
preocupante é o não uso de máscara e distanciamento, o que inclui eventos, festas e
restaurantes, quando as pessoas acreditam
que ficar sem o equipamento de proteção
por pouco tempo não trará consequências.
O Brasil se transformou em um covidário.
A variante P1 já está contaminando e, certamente, outras mais agressivas surgirão. Já
sabemos a tendência da doença. Qual será
a nossa?

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto
contato@blogdodg.com.br

ITBI e o STF
A competência para fisNo Brasil, a transferência
da propriedade imobiliária calizar e cobrar o ITBI é dos
ocorre alicerçada num pro- municípios, os quais fixam
cedimento bifásico: contrato regras em leis. Dentre as ree seu posterior registro.
gras, existem aquelas inerenA forma mais recomen- tes ao fato gerador, as quais
dável de contratar é a escri- contemplam, em inúmeros
tura pública, pela segurança casos, a escritura pública e
existente em decorrência da até mesmo compromissos
atuação do tabelião de notas. de venda e compra.
No entanto, a efetiva transEm recente julgado, o STF
missão da propriedade se dá declarou que a cobrança do
somente com o registro pe- ITBI só é possível com a eferante o oficial de registro de tiva transferência do imóvel.
imóveis competente: quem Diante disso, fixou a seguinnão registra não é dono!
te tese de repercussão geral:
Dois são os principais im- “O fato gerador do imposto
postos oriundos de uma tran- sobre transmissão inter visação imobiliária: o ITCMD, vos de bens imóveis (ITBI)
quando a transmissão for somente ocorre com a efetigratuita ou causa mortis, e va transferência da proprieo ITBI (Imposto de Trans- dade imobiliária, que se dá
missão de Bens Imóveis), o mediante o registro”.
qual tem como fato gerador
Após o citado julgado, dúalienações a título oneroso.
vidas pairam quanto ao tema:

devo respeitar a lei municipal
ou o STF?
Um dos pilares da atuação
dos tabeliães de notas é a segurança jurídica: quando uma
pessoa vai ao cartório de notas,
ela busca a solução para um
problema, e não uma “dor de
cabeça”. Mesmo com o julgado do STF, é certo que os
municípios continuarão interpretando o fato gerador do
imposto conforme as suas leis,
e atuar de maneira distinta,
poderá ensejar consequências danosas tanto às partes
como ao tabelião.
Por essa razão, salvo ordem
judicial expressa para os casos concretos, recomenda-se
que os cartórios de notas e
usuários sigam os preceitos
da legislação municipal competente, recolhendo-se o ITBI
nas escrituras públicas

•••

FÁBIO MIRANDA

editor@jornaldat.com.br

 LiteraturaNossa

 Museu

Com o envolvimento de 60 artistas
locais e a integração de 1.200 alunos
da rede pública estadual de Suzano
e do Alto Tietê, a Associação Cultural
Literatura no Brasil (ACLB) concluiu
as exibições virtuais do Sarau LiteraturaNossa. A ação foi realizada em
parceria com a Secretaria de Cultura
de Suzano, como contrapartida à Lei
de Emergência Cultural Aldir Blanc
(Lei nº 14.017/2020) para socorrer a
classe artística que foi amplamente
afetada pela pandemia de coronavírus (Covid-19).

A Fundação Energia e Saneamento
(FES), instituição responsável pela gestão dos Museus da Energia, participa da
primeira edição virtual do maior evento itinerante do setor de museus paulistas, o Encontro Paulista de Museus
Itinerante (EPMi) Oeste, gratuito, que
acontece nos dias 25 e 26 de maio. A
participação da Fundação será em 25
de maio, das 11h15 às 12h30, durante o painel temático “Museus e Sustentabilidade Social”. Neste dia, será
transmitido um vídeo de integrantes da
Fundação falando sobre a experiência
com o Programa de Integração Funcional e Capacitação Interna, desenvolvido nos museus de Itu, Salesópolis e São Paulo.

 Encontro

I

A Câmara de Suzano fará uma reunião hoje, às 13 horas, com os secretários de Educação, Leandro Bassini,
e de Assistência e Desenvolvimento
Social, Geraldo Garippo. O encontro
será para que os chefes das respectivas pastas apresentem aos vereadores explicações sobre o andamento
dos trabalhos. No caso da Educação,
também serão solicitadas informações sobre eventual retorno às aulas presenciais nas escolas da rede
municipal do município.

de Energia

 Vacinação

Nesta semana, a Prefeitura de Santa
Isabel dará continuidade a campanha
de vacinação contra o novo coronavírus. Hoje os profissionais da Saúde e
Educação receberão a segunda dose,
amanhã os idosos com 62 anos ou mais
serão imunizados, na quinta-feira será
a vez de quem tem 61 anos e na sexta-feira as pessoas com 60 anos ou mais.

CHARGE

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de
Notas e Protestos de Itaquaquecetuba
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GOVERNO FEDERAL

Encontro ocorreu em Guarulhos para apresentar projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Prefeitos da região se reúnem
com o ministro da Educação
Prefeitos do Alto Tietê participaram ontem de
agenda com o ministro da
Educação, Milton Ribeiro,
em Guarulhos, informou
o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat).
Durante o encontro foram
apresentados projetos arquitetônicos padronizados para
implantação e ampliação de
unidades educacionais. A
ação faz parte do Plano de
Ações Articuladas (PAR), e tem
como objetivo a melhoria na
educação nos municípios a
partir da infraestrutura para
o atendimento aos alunos.
Foram apresentados projetos de unidades de ensino
infantil e fundamental com
estruturas padronizadas e com
capacidade para ampliação.
Após a apresentação dos
projetos, técnicos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
prestaram atendimentos
individuais aos prefeitos
e secretários municipais
presentes interessados em
aderir ao programa.
“Esta descentralização dos
atendimentos do Ministério
da Educação é muito importante para os prefeitos, que
muitas vezes têm dificuldades
e precisam de apoio para a
obtenção de recursos junto
ao MEC”, disse o prefeito
de Guarulhos, Guti Costa
(PSD).
De acordo com o ministro
Milton Ribeiro, o programa
de padronização dos projetos
de unidades de ensino mostra
a preocupação do governo
federal com a Educação, bem
como com o uso criterioso
dos recursos públicos. “O
Ministério da Educação está
buscando uma atuação mais
próxima dos municípios para
que os recursos dispendidos
alcancem a sociedade de
forma mais efetiva”, disse.
O presidente do Condemat
e prefeito de Suzano, Rodrigo
Ashiuchi (PL), destacou a
importância da participação
dos prefeitos e técnicos da
área. “É um encontro muito
importante para que os municípios tenham acesso aos
programas federais visando
potencializar e avançar com
ações e projetos de fomento
à área”.
Além de Ashiuchi e Guti,
também estiveram presentes a prefeita de Ferraz de

Vasconcelos, Priscila Gambale
(PSD); o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes
(PL); o prefeito de Santa
Isabel, Carlos Chinchila
(PSL); a vice-prefeita de
Biritiba Mirim, Adriana Rufo,
o vice-prefeito de Guararema, Odvane Rodrigues
da Silva, e o vice-prefeito
de Poá, Geraldo Pereira de
Oliveira, além dos membros da Câmara Técnica de
Educação: Leandro Bassini
(Suzano); Marta Aparecida
Santos (Biritiba Mirim);
Cecília Cortez da Cunha
(Ferraz de Vasconcelos);
Paulo César Matheus da Silva
(Guarulhos); Caio Calegari

(Mogi das Cruzes); Silvana
Nascimento (Salesópolis) e
Maria Donizeti (Santa Isabel).
Além do encontro com o
ministro, Suzano participou,
na semana passada, de dois
encontros virtuais sobre gestão
pública no ensino, na última
semana. O ciclo formativo
do programa “Melhoria
na Educação”, promovido
pela Fundação Itaú Social,
convidou os gestores de
ensino do Alto Tietê ao
debate sobre os desafios e
rumos do setor na região.
O programa Melhoria na
Educação é uma parceria entre
o Condemat e a Fundação
Itaú Social.

Divulgação

Ministro disse aos prefeitos que governo quer ser aproximar dos municípios

Coronavírus

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

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial

Unidos para
vencermos

Poá suspende
a aplicação da
1ª dose aos
educadores
O Departamento de Vigilância em Saúde de Poá
suspendeu, ontem, a aplicação
da 1ª dose da vacina contra
o coronavírus (Covid-19) aos
profissionais da Educação. A
paralisação das aplicações se
deve ao atraso do envio do
lote que é feito pelo Estado,
destinado a esse público. Já
a 2ª dose para este público segue normalmente no
município.
Segundo o diretor do
departamento, Leonardo
Barbosa Garcia, a campanha
de vacinação segue o cronograma do Estado, porém
depende do envio dos imunizantes para que não seja
paralisada. “Infelizmente,
tivemos que suspender a
vacinação até a chegada
de um novo lote. É bom
frisar que a imunização
dos idosos e a 2ª dose para
os educadores continuam
normalmente”, enfatizou.
A campanha de vacinação
no município iniciou a faixa
etária dos 62 anos ou mais
hoje. Para ser vacinado, o
cidadão deve comparecer
munido de um documento
com foto, CPF e comprovante de residência, para a
aplicação da 1ª dose. Já para
a dose final, os documentos
acima devem ser apresentados, juntamente com a
carteirinha de vacinação.
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Centro de Suzano

CONTRA COVID

Acolhimento atende
517 pessoas em 1 ano

Além dos moradores mais velhos, imunização também vai contemplar
os profissionais que trabalham na Saúde e na Educação de Suzano

O atendimento do abrigo
emergencial para a população em situação de rua de
Suzano completa um ano de
funcionamento hoje. Durante
este período, 517 indivíduos
foram acolhidos e receberam
os devidos cuidados para
evitar a contaminação do
novo coronavírus (Covid-19).
Com capacidade para até 120
beneficiários no Complexo
Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, o serviço de
acolhimento institucional em
caráter emergencial foi criado
para atenuar o impacto da
pandemia nesta parcela da
população, que se encontra
constantemente exposta à
contaminação. De acordo com
levantamento do Centro de
Referência Especializado de

Assistência Social (Creas), órgão
que realiza os acolhimentos, a
maioria dos assistidos (454)
são homens com uma média
de 40 anos de idade.
O serviço não funciona
de portas abertas, ou seja, o
encaminhamento para o abrigo
ocorre por meio do Creas.
No local, os indivíduos
têm acesso a leitos, refeições, recursos de higiene
adequados, amplo espaço
para área de convivência e
ambientes reservados para uso
infantil. Os animais também
são acolhidos, ficando em
espaço cuidado pela equipe
do PlayPet. O abrigo segue
todas as recomendações de
saúde e prevenção necessários
para evitar a disseminação da
Covid-19.
Wanderley Costa/Secop Suzano

Projeto foi idealizado para funcionar no Portelão

Idosos de 60 a 62 anos
vão receber a vacina
A Secretaria Municipal de
Saúde atualizou ontem o cronograma de vacinação contra
o coronavírus (Covid-19)
em Suzano. Nesta semana,
entre amanhã e sábado, a
campanha deverá beneficiar
os idosos de 60 a 62 anos,
além de garantir a segunda
aplicação da dose para os
trabalhadores da Saúde e
da Educação. O quadro com
datas e orientações pode ser
acessado pelo link http://bit.
ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível também na
página principal do site da
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br).
Amanhã os trabalhadores
da Saúde recebem a segunda
dose da vacina Oxford/AstraZeneca. O atendimento
ocorrerá exclusivamente na
Arena Suzano, que fica na
avenida Senador Roberto
Simonsen, 90, no bairro
Jardim Imperador, das 8
às 17 horas, com a oferta

Sorte

do sistema drive-thru. A de Palmeiras e a Arena Suentrada para veículos será zano, também com a oferta
do sistema drive-thru neste
pela Avenida Brasil.
Já na quinta-feira ocorre último endereço.
a imunização dos idosos de
A fim de garantir o cumpri62 anos, também na Arena mento de todos os protocolos
Suzano, no mesmo horário, de distanciamento e a total
com a disponibilidade do segurança dos envolvidos, a
atendimento em sistema pasta orienta que idosos de
drive-thru. No dia seguinte, 61 anos compareçam ao polo
sexta-feira, a Arena acolhe os de imunização preferencialprofissionais da Educação, mente no horário das 8 às
que devem receber a segunda 13 horas. Da mesma forma,
dose da vacina CoronaVac/ os idosos de 60 anos devem
Butantan.
preferencialmente comparecer
Por fim, no sábado, ocorre no período da tarde, das 13
a vacinação dos idosos de 61 e às 17 horas.
60 anos. O atendimento estará
O secretário municipal de
disponível nos três polos de Saúde, Pedro Ishi, destacou a
imunização, das 8 às 17 horas, importância da colaboração
sendo o Centro de Artes e de todos neste momento.
Esportes Unificado (CEU) “Planejamos um cronograma
Alberto de Souza Candido, estratégico, levando em conna rua Teruo Nishikawa, 570, sideração o público esperado
no Jardim Gardênia Azul, a para cada dia de vacinação e
Escola Municipal Odário a logística interna da secreFerreira da Silva, que fica taria. No sábado, dia 8 de
na rua Valdir Dicieri, 305, maio, será a vez dos idosos
no Jardim Belém/Distrito de 61 e 60 anos. Para evitar

aglomerações e garantir que a
aplicação ocorra de maneira
rápida e confortável, pedimos
para que o primeiro grupo
compareça no período da
manhã e o segundo à tarde,
se possível. Essa dinâmica
visa facilitar o controle do
atendimento, assim evitando
qualquer tipo de intercorrência”, explicou.

Requisitos
Para receber a aplicação
da primeira dose da vacina, 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.

Estrada dos Fernandes

Prefeitura e ACE dão início Estado deve autorizar as
a campanha em Arujá
obras em Suzano amanhã
A Prefeitura e a Associação
Comercial e Empresarial (ACE)
lançaram, na manhã de ontem,
nas novas instalações do Arujá
Emprega e do Espaço do
Empreendedor, no Centro, a
campanha Comprar em Arujá
dá sorte, para alavancar as
vendas, principalmente com
foco no Dia das Mães.
O prefeito Luis Camargo
(PSD), o Dr Camargo, que
abriu o evento, realizado com
poucas pessoas e de forma
breve, em cumprimento a
todos os protocolos sanitários
recomendados, afirmou que
a administração municipal,
em conjunto com as diversas
secretarias. “Vamos dar todo
apoio logístico, de divulgação,
enfim, o que for preciso, tanto
para essa, quanto para a realização de várias campanhas
que estão por vir”, destacou,
ressaltando que o objetivo da
gestão é justamente a geração
de renda, emprego e desenvolvimento econômico.
O presidente da ACE de
Arujá, Alípio Ferreira da Silva,

ressaltou que a campanha é
aberta a associados e não sócios
e que qualquer comerciante,
de qualquer segmento e porte,
poderá participar.

Como participar
Cada comerciante que aderir
à campanha colocará uma urna
para o depósito dos cupons
pelos consumidores. Os cupons
da campanha têm espaço para
o preenchimento dos dados
pessoais dos compradores e
a pergunta: “Qual a entidade
que representa o comércio
de Arujá?”. O cliente deverá
marcar com um X a ACE Arujá
e depositar o cupom na urna.
A campanha começou ontem e vai até dia 27 de maio,
sendo válida para qualquer
consumidor, morador de Arujá
ou não, pessoa física, que faça
compras nos estabelecimentos
participantes da cidade, nos
valores de R $50 até acima
de R $5.000,01.
São três faixas de premiação.
Na faixa 01, as compras de
R $50 a R $500 dão direito

a um cupom a cada R $50
gastos, de modo que se o
consumidor comprar R$ 500,
ele terá direito a dez cupons.
Na faixa 02, nas compras de
R $500,01 a R $5.000,00, o
cliente receberá 15 cupons ao
pagar qualquer valor dentro
desse limite. Já na faixa 03,
para compras acima de R
$5.000,01, o comprador poderá
participar com 20 cupons.
Serão sorteados 20 prêmios,
dentre eles uma TV de 43
polegadas, uma TV de 32”,
um ano de fornecimento de
gás de cozinha (limitado a 12
botijões), um sofá de três lugares, dois mixers, um secador
de cabelos, um relógio quartz
da marca Mondaine, cinco
ferros de passar e sete cestas
de cosméticos e produtos
de beleza.
O sorteio está previsto para
29 de maio, às 11 horas, na
praça Benedito Ferreira Franco,
em local aberto ao público e
com acesso aos interessados,
se não houver alteração devido
à situação da pandemia.

O governo do Estado
anunciará, em evento virtual amanhã, o autorizo para
início das obras na estrada
dos Fernandes, em Suzano.
O investimento atende a
uma das reivindicações do
deputado Estevam Galvão
(DEM) para pavimentação
de vicinais em Suzano na
cidade.
O edital para licitação das
obras foi publicado em 20 de
março e faz parte do pacote
de obras do Programa Vicinais, que contempla dezenas
de vias em todo o território
paulista.
No total será investido
R$ 13.294.805,10 na estrada
dos Fernandes, recuperando
toda a via entre Suzano e
Ribeirão Pires. “As obras
atingirão os 12,860 km de via,
beneficiando toda a estrada
dos Fernandes até a estrada
das Sete Cruzes. Uma obra
importante não só para o
escoamento da produção
local, mas para garantir vias
de acesso mais seguras para

Emanuel Aquilera

Obra faz parte do Programa Vicinais do Estado

toda a população de Suzano,
Ribeirão Pires e região”, comemorou o deputado.

Mais obras
O deputado lembrou que
mais estradas vicinais de
Suzano e região serão beneficiadas pelo programa
Vicinais, totalmente custeado
pelo governo do Estado.
A pedido do Estevam, serão
beneficiadas ainda as vicinais

Furuyama, Volta Fria e Estrada
dos Neves. A licitação destas
obras deverá ser aberta nos
próximos dias.
“Estamos pleiteando também
investimentos para a Estrada
do Caulim e a Estadual SP43, mais conhecida como
Estrada da Quinta Divisão,
ligando Suzano a Mogi das
Cruzes e oferecendo acesso
alternativo ao litoral”, completou Estevam.
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IMPOSTO DE RENDA

Total corresponde a 60% dos contribuintes aptos no G5; prazo para entrega foi estendido até o dia 31 deste mês

Mais de 140 mil contribuintes já
acertaram as contas com o Leão
Luiz Kurpel*

Mais de 140 mil moradores
do G5 – conjunto das cinco
cidades mais populosas do
Alto Tietê – já declararam o
Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) 2021.
Com o prazo de entrega
prorrogado para 31 de maio,
faltando pouco menos de um
mês para o encerramento
do período, cerca de 60%
do total previsto dos contribuintes para este ano na
região já prestaram contas
com a Receita Federal.
De acordo com o órgão
232.946 declarações foram
emitidas pelo G5 no ano
passado e a estimativa para
2021 é de que um número
semelhante de pessoas, com
variação de até 2%, deve
realizar o processo nos próximos dias.
Caso não tivesse sido prorrogado, o prazo para o ajuste
das contas com o Leão teria
encerrado no final de abril
e 40% dos contribuintes

teria ficado de fora. Como
no ano passado, o prazo
foi estendido em razão da
pandemia do coronavírus
(Covid-19); em 2020, a
Receita Federal prorrogou
o limite para a entrega da
declaração em 60 dias.
Dessa vez, ainda que a
pandemia registre números
bem mais alarmantes se
comparados com o mesmo
período do ano passado, o
Leão foi menos generoso e
a prorrogação foi de apenas
um mês. Até sexta-feira da
semana passada, 140.537
moradores haviam prestado
contas, cerca de 60% dos
232.946.
O percentual de declarações
entregues em Mogi das Cruzes
é o menor entre as cidades
do G5. Apesar de ter o maior
número de contribuintes,
até a sexta-feira passada,
só 54% haviam realizado
o processo, o que significa
50.791 de 93.735 mogianos
na estimativa do Leão.
Individualmente, as cidades

Divulgação

No Alto Tietê, 232.946 contribuintes devem entregar a declaração neste ano

do G5 apresentam índices
diferentes. Mais próxima de
completar o total das declarações
previstas para esse ano está
Itaquaquecetuba que, até o
momento, registrou 68% dos
contribuintes que acertaram

suas contas com o Leão. Dos
40.849 estimados, 28.116
estão quites. Em seguida,
Ferraz de Vasconcelos ostenta
um percentual de 66% de
declarações, ou seja, das
24.524 estimadas, 16.337

já resolveram a pendência.
Ainda dentro do G5, Suzano tem um índice de 61% de
contribuição, o que significa
32.599 dos 52.961 contribuintes da cidade que estão enquadrados a fazer a

declaração neste ano. Na
região, Suzano responde
pelo segundo maior grupo
de pessoas com recursos
tributáveis. Por sua vez, Poá
informou uma taxa de 60%,
totalizando 12.694 declarações das 20.877 estimadas.
Neste ano, algumas regras
continuam valendo, como a
obrigatoriedade da declaração
para todos que acumularam
rendimentos tributáveis em
valores acima de R$ 28.559,70
no ano base de 2020.
A novidade é para quem
recebeu o Auxílio Emergencial
do governo federal no ano
passado. Para esse grupo
beneficiário, a declaração
deverá incluir o auxílio, mas
apenas para aqueles que somaram rendimentos maiores
que R$ 22.847,76. Com a
nova regra, a Receita Federal
pretende reaver o valor do
auxílio pago indevidamente.
Em todo o país, até 3 milhões
de pessoas deverão fazer a
devolução neste ano.
*Texto supervisionado pelo editor.

Suzano

Vacina

Isolamento se mantém
estável há 3 semanas

Estado envia novas doses
para trabalhadores da Saúde

Isolamento social em Suzano
manteve estabilidade uma
semana após reabertura de
novos setores do comércio.
Atualizada pelo Sistema de
Monitoramento Inteligente
de São Paulo (Simi), a taxa
aponta que no domingo
passado o isolamento foi de
45%, uma semana antes de
44% e na anterior 47%. A
estabilização ocorre durante
o período de flexibilizações
que o Alto Tietê atravessa e
de reabertura do comércio
após semanas de restrição
em razão da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
Uma semana após a abertura
de restaurantes, parques e
cinemas pela flexibilização
do Plano São Paulo, a taxa
de isolamento social nos
domingos subiu um ponto
percentual em Suzano e
ficou perto do praticado na
semana anterior. O índice
de isolamento do domingo
serve de base para acompanhar o comportamento da
população pois é o dia em

A estabilização
ocorre durante
o período de
flexibilizações que o
Alto Tietê atravessa

que as cidades registram os
melhores índices.
Já durante os dias úteis da
semana, período de maior
circulação de pessoas para o
trabalho, os índices despencam. Na última sexta-feira,
Suzano chegou a cair para
um isolamento de 39%, o
índice mais baixo de abril.
Apesar do sinal de estabilidade, no comparativo com
algumas cidades vizinhas do
G5 – conjunto das cinco mais
populosas do Alto Tietê – os
índices de domingo de Suzano ainda foram superiores.
Em Itaquaquecetuba, por
exemplo, o último domingo
contou apenas com 42% da
população em casa, uma

semana antes foi 44% e na
anterior 43%.
No mesmo patamar ficou
Poá, com 42% neste domingo e no da semana anterior,
marcando 44% em 18 de
abril. Comparadas com as
cidades citadas, Ferraz de
Vasconcelos obteve um isolamento de 49% anteontem,
50% no domingo anterior
e tornou a registrar 49%
uma semana antes. Mogi
das Cruzes também obteve
saldos mais elevados, com
48% neste domingo, 49%
no penúltimo e 50% no
antepenúltimo.
Mesmo as taxas de domingo sendo as mais altas
da semana nessas cidades,
o índice segue bem abaixo
do que um dia o governo do
Estado já chegou a defender
como ideal de 60% no começo
da pandemia. Nem mesmo
durante as semanas mais
restritivas de fase emergencial
que a região passou serviram
para alavancar índices recomendados.. (L.K.)

A região recebeu ontem
17.305 doses de vacina para
complementar a vacinação
dos trabalhadores da saúde.
A solicitação do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
junto ao governo do Estado,
ocorre desde fevereiro, quando
a Câmara Técnica de Saúde
apontou o déficit de 25% de
imunizantes para o público.
Além da grade complementar,
a região recebe 17.020 vacinas
para aplicação de segunda dose
para trabalhadores da Educação
acima de 47 anos e 81.140
doses para a imunização de
idosos de 60, 61 e 62 anos
No total são 98.445 doses
de AstraZeneca e 17.020 de
CoronaVac a serem entregues
aos municípios, nesta que é a
19º remessa de imunizantes
para a região.

Agendamento
A Secretaria Municipal de
Saúde de Mogi das Cruzes
libera hoje, às 8 horas, o agendamento online da imunização

contra a Covid-19 para duas
situações e públicos-alvo: primeira dose para pessoas com
60 anos ou mais; e segunda
dose para quem recebeu a
primeira dose da Coronavac/
Butantan até o dia 14 de abril.
O atendimento será distribuído em 19 unidades de
saúde, drive-thru do Pró-Hiper,
no Mogilar, e do Bunkyo, na
Porteira Preta, e também no

Cempre Lourdes Lopes Romeiro
Iannuzzi, em Jundiapeba, para
quem chega a pé.
A plataforma municipal
www.cliquevacina.com.br
permite ao usuário escolher
local e data para a imunização
conforme disponibilidade das
doses enviadas pelo Governo
do Estado. O objetivo é evitar
filas, aglomerações e grandes
períodos de espera, oferecendo

PRÓXIMAS VACINAÇÕES – COVID-19
De 3 a 8 de maio
- HOJE, DIA 04 DE MAIO
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 63 ANOS OU MAIS
- AMANHÃ, DIA 05 DE MAIO
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS
2ª DOSE PARA QUEM TOMOU A PRIMEIRA ATÉ 14/4
(Coronavac)
- QUINTA-FEIRA, DIA 06 DE MAIO
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS
2ª DOSE PARA QUEM TOMOU A PRIMEIRA ATÉ 14/4
(Coronavac)
- SEXTA-FEIRA, DIA 07 DE MAIO
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS
- SÁBADO, DIA 08 DE MAIO
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS
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VULNERABILIDADE SOCIAL

Foram pagos mais de 8 mil auxílios entre sexta-feira e ontem para os nascidos nos quatro primeiros meses

R$ 848 mil são creditados do
auxílio emergencial de Mogi
Divulgação/PMMC

Thamires Marcelino

Em apenas dois dias úteis,
R$ 848 mil em créditos
do Auxílio Emergencial
de Mogi das Cruzes foram
creditados à população. As
informações da Secretaria
Municipal de Assistência
Social apontam um total de
8.483 pedidos de créditos
concedidos até a tarde de
ontem por meio das contas
sociais e digitais da Caixa
Econômica Federal. Um
parte foi liberada na sexta-feira para os nascido em
janeiro e fevereiro e ontem
para os nascidos em março
e abril.
Cada crédito tem um valor
de R$ 100 para minimizar
os impactos causados pela
pandemia de coronavírus
(Covid-19) às famílias em
situação de vulnerabilidade
social. Tem direito ao auxílio
apenas as pessoas cadastradas como “responsável
pela unidade familiar” até
o dia 16 de janeiro deste

Cada crédito tem
um valor de R$ 100
para minimizar os
impactos causados
pela pandemia de
coronavírus

ano no Cadastro Único
(CadÚnico).
Também é necessário obter
uma renda per capita até
R$ 178 e, para cada família,
será concedido apenas um
benefício por responsável,
que receberá o pagamento
pelo período de três meses,
correspondentes a abril,
maio e junho de 2021.
Quem já possui conta no
banco (a mesma já utilizada
para recebimento do Programa
Bolsa Família e de outros
benefícios) terá o crédito
nessa conta. Para quem não
possui conta nesse banco,
mas tem direito ao auxílio,
a Caixa Econômica criará

Cada crédito tem um valor de R$ 100 para cada responsável por família

uma conta digital gratuita.
Já em relação ao Auxílio
Empresarial, este destinado
às empresas mogianas, a
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
informou que até a tarde

Educação

de ontem foram pagos 21
auxílios, que corresponde
a cerca de R$ 21 mil. No
total, 475 empresas já se
cadastraram para receber
o benefício que irá ajudar
neste período de perdas

financeiras causadas pela
pandemia de Covid-19.
“Para esta semana, há a
previsão para o pagamento
de novos auxílios, cujos
pedidos se encontram em
análise”, explicou ontem

a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.
O programa tem elegíveis ao
benefício 7.687 empresas,
o que totaliza R$ 6.727.200.
O auxílio consiste no
pagamento, por dois meses,
de R$ 300, por empregado
registrado, limitado a cinco
funcionários, o que resulta
no valor máximo de R$ 1,5
mil. O benefício é concedido
aos contribuintes optantes
pelo Simples Nacional com
inscrição no cadastro mobiliário municipal, devendo
obedecer a alguns critérios,
que podem ser vistos no
site da Prefeitura.
A Prefeitura prevê um
prazo de sete a dez dias
para avaliar a solicitação
(aprovando ou rejeitando)
e, após aprovação, até cinco dias para o respectivo
crédito na conta bancária
empresarial informada. A
empresa solicitante receberá
um e-mail informando o
status da solicitação, sendo
esta positiva ou negativa.

Leitos Covid

Parceria promoverá inovação Ocupação de UTI é de 76%
digital na rede de ensino

Emanuel Aquilera

Luiz Kurpel*

A Secretaria Municipal
da Educação de Mogi das
Cruzes estabeleceu um acordo de cooperação com o
Centro de Inovação para a
Educação Brasileira (CIEB)
que fornecerá à rede municipal o programa “Gestão de
Inovação e Tecnologia na
Rede de Ensino”. A cidade
é uma das 13 participantes
do país no programa, que
conta também com o apoio
da Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP) e do Instituto General Motors (IGM).
Durante dois anos, a rede
municipal participará de
um processo de formação
e planejamento contínuo
para aprimorar a prática
pedagógica com o uso de
metodologias, tecnologias
e materiais educacionais
inovadores. A finalidade é
melhorar a qualidade e a
equidade da educação do
município.
O secretário adjunto Caio
Callegari reforçou a importância dessa parceria. “A

parceria com o CIEB permitirá
à cidade de Mogi ter visão
estratégica e ferramentas
práticas para solucionar
os desafios tecnológicos da
nossa educação. Será uma
oportunidade de aprimorar
a rede física de conectividade para os alunos, formar
nossos educadores no que
há de mais inovador em
tecnologia e construir uma
educação de excelência para
o século XXI”, afirmou.
A iniciativa não envolve
a transferência de recursos
financeiros às redes participantes. Em vez disso, o CIEB,
em parceria com a RNP e
o IGM, prestará assessoria
técnica e compartilhará
metodologias, conceitos,
conteúdos e ferramentas
gratuitas e autoinstrucionais.
O Centro de Inovação para
a Educação Brasileira (CIEB)
é uma associação sem fins
lucrativos, criada em 2016,
com o intuito de promover
a cultura de inovação na
educação pública brasileira.

Em apoio à formulação de
políticas públicas, desenvolve conceitos e ferramentas,
articulando os atores do
ecossistema do ensino básico.
O lançamento do programa “Gestão de Inovação
e Tecnologia na Rede de
Ensino” será no dia 5 de
maio, às 10 horas, com a
presença dos secretários e
secretárias de educação das
redes participantes. Também
estarão presentes Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente
do CIEB, Adriana Quintas,
presidente do IGM, e Andrei
Elias Amaral, da gerência
de Projetos Estratégicos da
Diretoria de Engenharia e
Operações RNP. A transmissão
será ao vivo pelo canal do
CIEB no YouTube.
As inscrições podem ser
realizadas gratuitamente
por meio do link https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSecRHPr3P1B0
rrKuLxhXPdS_E_sca_KrvH6axv8eb5enFWKyg/
viewform

A ocupação média de leitos
para pacientes com coronavírus
(Covid-19) nos hospitais do
Alto Tietê ainda está acima
da média do registrado na
Grande São Paulo. Conforme
atualização da Secretaria de
Estado da Saúde, ontem, as
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) da região metropolitana
estavam com ocupação de
76,3% e os leitos de Enfermaria em 59,5%.
No Alto Tietê, encontra-se
com o índice de ocupação
mais elevado o Hospital Santa
Marcelina de Itaquaquecetuba,
que opera com 20 leitos de
UTI com 90% de ocupação
e 22 de Enfermaria, todos
ocupados.
A ocupação dessa unidade chama atenção pois, o
recém inaugurado hospital
de campanha trabalha com
folga. Conforme atualização
da Prefeitura de Itaquá, até
ontem nove dos 30 leitos de
Enfermaria estavam ocupados.
Em Ferraz de Vasconcelos
a situação ainda é delicada,
o Hospital Regional Doutor

Ocupação da UTI do Santa Marcelina é de 90%

Osíris Florindo Coelho estava
com seus 26 leitos de UTI
com 80% de uso e os 26 de
Enfermaria completamente
ocupados.
A situação estava mais equilibrada em Mogi das Cruzes,
onde um dos regionais apresentou taxas mais reduzidas.
Enquanto o Hospital Doutor
Arnaldo Pezzuti, funcionava
com 30 leitos de Enfermaria
com ocupação de 90% e 30
leitos de UTI com 92% de
ocupação, o Hospital Luzia de Pinho Melo marcava
ocupação de 33% dos 46

leitos de Enfermaria e 61%
dos 33 de UTI. Em Suzano,
no Hospital Auxiliar, dos
20 leitos de Enfermaria, a
ocupação era de 43%.
A Secretaria de Estado da
Saúde destacou ainda que
essas taxas de ocupação variam no decorrer do dia em
virtude de fatores como altas,
óbitos ou transferências para
leitos de Enfermaria ou UTI.
Em relação às mortes por
Covid, a região confirmou
22 novos óbitos nas últimas
72 horas.
*Texto supervisionado pelo editor.
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Helicóptero cai no Campo de Marte e deixa duas pessoas feridas
Um helicóptero, tipo Robson, caiu dentro da pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, na tarde de
ontem, durante fase de teste de motores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas, que ficaram feridas,
receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). “A aeronave, de matrícula PT-HUD, estava com dois
ocupantes, que ficaram feridos. A administração aeroportuária acionou o SAMU”, acrescentou a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero). Quatro viaturas foram encaminhadas ao local, mas não houve necessidade de intervenção. (E.C.)

SÃO PAULO

Odebrecht ao Instituto Lula

Exames detectaram uma hemorragia em um dos órgãos atingidos
pelo câncer que o prefeito licenciado enfrenta desde novembro de 2019

MPF pede que ação sobre
doações vá para São Paulo

Bruno Covas vai para
a UTI e é intubado
Divulgação

Estadão Conteúdo

O prefeito licenciado de São
Paulo, Bruno Covas (PSDB),
foi transferido ontem para a
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Sírio-Libanês,
na região central da capital
paulista, e teve de ser intubado após exames detectarem
uma hemorragia em um dos
órgãos atingidos pelo câncer
que o prefeito enfrenta desde
novembro de 2019.
Covas havia se licenciado
por um período de um mês
da Prefeitura no domingo
passado, para se dedicar ao
tratamento. O vice-prefeito,
Ricardo Nunes, assume o
cargo. “Covas confia em mim”,
disse ontem em entrevista ao
Estadão.
O sangramento de Covas
foi detectado por uma endoscopia e está sendo tratado
com “medidas de hemostasia
local”, segundo boletim médico divulgado na manhã de
ontem. “O prefeito Bruno
Covas foi encaminhado para
Unidade de Terapia Intensiva
submetendo-se a intubação
oro-traqueal e recebendo as

Para se dedicar ao tratamento, Covas havia se licenciado da Prefeitura no domingo

medidas adequadas de suporte
clínico”, informou o texto.
Covas tinha a internação
programada para este fim
de semana para dar continuidade ao tratamento. O
procedimento inclui uma
combinação de quimioterapia
e imunoterapia. Diante dos
efeitos adversos do processo,
no domingo o prefeito decidiu

se licenciar - em abril, ele
ficou 12 dias internado no
Sírio após descobrir uma
evolução do câncer, que além
de atingir ao menos cinco
pontos do fígado, também se
espalhou para ossos da bacia
e da coluna. Um acúmulo de
líquidos ao redor do pulmão
e do abdômen, enfrentado
com uso de um dreno, adiou

sua alta, que havia ocorrido
na terça-feira passada.
“O prefeito está sendo acompanhado pelas equipes médicas
coordenadas pelo professor
doutor David Uip, doutor Artur
Katz, doutor Tulio Eduardo
Flesch Pfiffer e pelo professor
doutor Roberto Kalil Filho”,
todos da equipe do Sírio,
informou o boletim médico.

Baixada Fluminense

Em manifestação enviada
à Justiça Federal, a primeira
desde que a ação penal envolvendo doações da Odebrecht
ao Instituto Lula foi enviada
de Curitiba para o Distrito
Federal, o Ministério Público
Federal (MPF) defendeu nova
transferência do caso, desta
vez para São Paulo.
O processo foi parar na
capital federal por ordem do
ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), que considerou a 13ª
Vara de Curitiba incompetente
para julgar as acusações da
Operação Lava Jato contra
o ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva (PT) em quatro
ações distintas, por entender
não haviam conexão direta
com a Petrobrás. O plenário
ainda não terminou de votar
todos os efeitos da liminar,
mas os ministros já formaram
maioria para confirmar o
entendimento de Fachin e
manter as ações em Brasília.
No entanto, na avaliação
da Procuradoria da República
no Distrito Federal, como a
sede do Instituto Lula fica
na capital paulista e os réus
moram em São Paulo, o processo deveria ser remetido à
Justiça Federal no Estado. A
mesma posição já havia sido
externada pela Procuradoria-Geral da República junto ao
Supremo Tribunal Federal.
Por enquanto, a ação está
nas mãos do juiz Ricardo

Ministros já
formaram maioria
para manter
as ações
em Brasília

Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara Federal
do Distrito Federal, que
absolveu o petista em 2018
em outro caso.
O procurador Peterson de
Paula Pereira, que assina a
manifestação, afirmou ainda
que, embora tenham definido
Brasília como foro adequado
para processar o caso, os
ministros do STF apontaram
que o juízo de primeiro grau
poderia reavaliar a questão
da competência.
A ação em questão mira
repasses de R$ 4 milhões da
Odebrecht entre novembro
de 2013 a março de 2014 ao
Instituto Lula. A Lava Jato
afirmou que as doações se
tratavam, na verdade, de
propinas que teriam sido
quitadas da subconta ‘amigo’,
associada ao ex-presidente na
planilha ‘Italiano’ do Setor de
Operações Estruturadas da
empreiteira. Lula se tornou
réu nesta ação em outubro
do ano passado junto do
ex-presidente do Instituto,
Paulo Okamotto. (E.C.)
Divulgação/Polícia Federal

PF prende traficante
procurado pela Interpol
A Polícia Federal (PF) da compra, venda e transporte
prendeu na manhã do domingo de cocaína, morfina, heroína
passado um colombiano de 36 e metanfetamina e recebia
anos condenado pelos crimes “vultosa quantia” em razão
de associação criminosa e de todo o processo logístico.
tráfico de drogas por enviar
O pedido de prisão preentorpecentes de Medellín, ventiva para fins de extrana Colômbia, para a Flórida, dição foi formulado pelo
nos Estados Unidos, entre Escritório Central Nacional
2015 e 2016. O homem foi da Interpol em Brasília com
localizado em sua residência base nas informações da
em Duque de Caxias, na Difusão Vermelha incluídas
Baixada Fluminense, e seu pelas autoridades da Flórida.
nome constava na lista da Segundo a PF, após as formaDifusão Vermelha da Interpol. lidades, o colombiano será
Segundo a corporação, as encaminhado ao sistema
autoridades dos EUA infor- prisional carioca até a exmaram que, mesmo foragido, tradição definitiva para os
o preso coordenava a logística Estados Unidos. (E.C.)

Colombiano foi localizado em sua residência no RJ
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COVID-19

Casos confirmados nas últimas semanas superam os registros dos primeiros seis meses da pandemia, em 2020

Brasil e Índia têm mais da
metade dos casos globais

Estadão Conteúdo

Os casos de Covid-19 nas
últimas semanas superam
os registros dos primeiros
seis meses da pandemia,
com Índia e Brasil, juntos,
respondendo por mais da
metade das infecções nos
últimos sete dias, segundo
afirmou o diretor-geral
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, em
coletiva de imprensa ontem.
Cientista chefe do órgão
multilateral, Sumya Swaminathan disse que a vacinação
contra o coronavírus na
Índia não será suficiente
para diminuir agora os
casos da doença, já que o
processo de imunização
demora algum tempo para
ter efeito sobre o alastramento do vírus. Por isso,
disse, medidas sanitárias
seguem necessárias. Ainda
há, acrescentou Swaminathan, um problema de
fornecimento de vacinas,

diante das poucas doses
disponíveis para uso no
mundo inteiro.
Para mitigar este problema, Tedros disse que
seria importante quebrar as
patentes dos imunizantes
para acelerar a produção.
“Se não podemos usar esta
ferramenta em um momento
de tamanha urgência, quando
poderemos?”, questionou
o diretor-geral da OMS.
Ele afirmou esperar que
os países se convençam de
que esta é a melhor forma
de proceder no momento,
após elogiar as iniciativas
de África do Sul e Índia
de apoiar a quebra das
propriedades intelectuais.
Ainda sobre vacinas contra a Covid-19, a chefe do
setor de vacinas da OMS,
Mariângela Simão, disse que
o imunizante da chinesa
Sinopharm deve ter sua
avaliação final concluída
ainda nesta semana. Já o
imunizante da Sputnik
V, do Instituto Gamaleya

Divulgação

Imperial College London,
na Queen Mary University
of London e na University
College London, a resposta
imune às variantes naqueles
que ainda não tiveram a
doença pode ser insuficiente. Os resultados do
trabalho foram publicados
na revista Science na sexta-feira passada.
Durante o estudo, os
profissionais analisaram
as respostas imunológicas
em trabalhadores da saúde
do Reino Unido após a
aplicação da primeira dose
do imunizante produzido
pelas farmacêuticas Pfizer
e BioNTech.
Os resultados da pesquisa estão relacionados
Vacina aumenta a proteção contra variantes em pessoas que já foram infectadas
às variantes do coronavírus
da África do Sul e do Kent,
da Rússia, ainda precisa emergencial ao produto.
Covid-19 aumenta a proteção mas os cientistas acreditam
ter seu dossiê completo
contra as novas variantes que a conclusão do estudo
entregue à OMS, para que Vacina
do coronavírus, mas apenas também se aplique a outras
o grupo de especialistas da
Um estudo realizado por em pessoas que já foram cepas do coronavírus em
entidade comece a avaliar pesquisadores britânicos infectadas anteriormente. circulação, como a do Brasil
a possibilidade de expedir concluiu que a primeira De acordo com os cientistas (P.1) e as da Índia (B.1.617
uma autorização de uso dose de uma vacina contra a que lideraram a pesquisa na e B.1.618).

União Europeia

Estados Unidos

Nível recorde

Comissão propõe abertura
a viajantes vacinados

Biden defende pacote de
investimentos sociais

PMI industrial
dos EUA sobe
a 60,5, diz
IHS Markit

A Comissão Europeia,
braço executivo da União
Europeia (UE), recomendou ontem que cidadãos
estrangeiros que tenham
sido totalmente vacinados
contra a Covid-19 e indivíduos vindos de países com
boa situação epidemiológica
tenham permissão de viajar
ao bloco sem restrições
adicionais.
A princípio, a regra valeria para vacinas aprovadas
pela UE, mas poderá ser
estendida a imunizantes
que tenham recebido aval
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), segundo
comunicado da Comissão.
O órgão também propôs
elevar o patamar para o
número de novos casos de
Covid-19 utilizado para
determinar a lista de países
dos quais viagens serão
permitidas. Isso deverá
permitir ampliar a lista de
nações com autorização de
entrada na UE.
Já para limitar a importação

Regra valeria
para vacinas
aprovadas pela UE,
mas poderá ser
estendida

de novas variantes da Covid-19, a comissão sugere

um novo “freio de emergência”, que garantiria a
rápida adoção de restrições
a viagens de países suja situação sanitária se deteriore
de forma acentuada, diz o
comunicado.
Os integrantes da União
Europeia devem começar
a discutir a proposta da
Comissão hoje. Um acordo
é necessário para que as
recomendações entrem em
vigor. (E.C.)
Divulgação

Medida deve ampliar lista de nações com autorização

O presidente dos Es- de qualidade e acessíveis,
tados Unidos, Joe Biden, além de 12 semanas de
reforçou a defesa de seu licença médica familiar paga.
pacote de investimentos
Biden afirmou, ainda,
sociais de US$ 1,8 trilhão que o pacote trilionário
durante um discurso ontem. “não adicionará nem um
Em uma visita à Tidewa- centavo” ao déficit fiscal do
ter Community College, país e que as corporações
o democrata afirmou, ao pagarão uma quantia justa
lado da primeira-dama Jill de impostos. “Podemos
Biden, que é hora de fazer a optar por dar um descanso
economia crescer “de baixo às famílias que trabalham
para cima”, em referência à duro”, declarou.
ênfase do plano trilionário
na educação e em benefí- Normalidade
cios aos trabalhadores de
Ao ser questionado sobre
baixa renda.
o cronograma para volta à
“Vamos melhorar nossa normalidade no país, em
economia investindo nas meio ao avanço da vacinapessoas”, declarou o chefe ção contra a Covid-19, O
da Casa Branca.
presidente americano disse
Segundo Biden, o plano esperar que a situação seja
de investimentos também completamente diferente no
ajudará os EUA a competir final do verão, que termina
melhor com outros países em setembro no Hemisfério
no futuro, se houver ganhos Norte.
de produtividade.
Joe Biden também voltou
O democrata ressaltou a citar a importância da vaque o custo dos cuidados cinação e fez o pedido para
infantis é “extraordinário” que os norte-americanos se
no país e disse que o pacote vacinem contra o coronafornecerá acesso a creches vírus. (E.C.)

O índice de gerentes de
compras (PMI, na sigla em
inglês) do setor industrial
dos Estados Unidos avançou de 59,1 em março para
60,5 em abril, atingindo o
maior nível desde o início
da série histórica, em maio
de 2007, segundo dados
finais publicados pela IHS
Markit ontem.
O resultado ficou um
pouco abaixo do previsto
por analistas consultados
pelo The Wall Street Journal,
que esperavam alta a 60,6,
mas em linha com a leitura
preliminar.
O avanço acima da marca
de 50 mostra que a atividade
econômica da maior economia
do mundo se expande em
ritmo mais forte este mês.
Economista chefe de negócios da IHS Markit, Chris
Williamson comentou em nota
que o setor manufatureiro
americano teve o seu maior
avanço em ao menos 14 anos
em abril.. (E.C.)
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LIBERTADORES

Time argentino venceu nos pênaltis a final da Recopa Sul-Americana e não traz boas lembranças ao Verdão

Palmeiras revê a desfalcada
equipe do Defensa Y Justicia
Divulgação/Palmeiras

Estadão Conteúdo

O Defensa Y Justicia, adversário do Palmeiras hoje,
na terceira rodada da fase
de grupos da Copa Libertadores, traz pelo menos
duas lembranças ao torcedor
palmeirense. A primeira é
a disputa da Recopa Sul-Americana, em abril, quando
os argentinos venceram nos
pênaltis. A segunda são as
pichações dos muros do
Allianz Parque por causa de
uma sequência de resultados
ruins, diante do Flamengo
(final da Supercopa do Brasil),
do próprio Defensa e do São
Paulo (Paulistão).
Com esse histórico recente,
o Palmeiras reencontra seu
algoz argentino fora de casa.
A partida das 21h30 não
chega a ser propriamente
uma revanche, ainda é a
fase de classificação, mas
não pode ser tirada deste
contexto. Os argentinos não
trazem boas recordações.
Depois de quase um mês

DEFENSA Y
JUSTICIA-ARG
PALMEIRAS
DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain;
Matías Rodríguez,
Breitenbruch,
Juan Rodríguez,
Britez e
Gallardo;
Tripichio e
Loaiza;
Rius,
Bou e
Hachen.
Técnico:
Sebastián Beccacece

PALMEIRAS
Weverton;
Luan,
Gustavo Gómez e
Renan;
Marcos Rocha,
Danilo,
Patrick de Paula,
Raphael Veiga e
Victor Luis;
Rony e
Luiz Adriano.
Técnico:
Abel Ferreira.

HORÁRIO - 21h30.
ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).
LOCAL - Estádio Norberto Tomaghello (ARG).

daquela final, o Palmeiras
lidera o Grupo A com 100%
de aproveitamento. Criticado
por parte da torcida por utilizar um time praticamente
Sub-20 no Paulistão, o técnico
Abel Ferreira deu a resposta
certeira na última rodada
com uma atuação impecável
na Libertadores: amassou o
Independiente del Valle por
5 a 0 no Allianz Parque. A
tendência é que o português
mantenha a formação com

Antes da vitória sobre o
Del Valle, Abel chegou a ser
citado em uma pichação de
protesto de torcedores palmeirenses. Depois da goleada,
o treinador afirmou que vai
mudar o lema do time para
2021. “Este ano, será contra
tudo e contra todos. Vamos
procurar fazer nosso trabalho,
contra tudo e contra todos.
Vai ser o lema deste ano”,
afirmou o treinador.
O time argentino, vice-líder, com quatro pontos
conquistados, terá uma escalação improvisada. Devido
a um surto de Covid-19 no
elenco, o time comandado
por Sebastian Beccacece não
vai contar com 15 atletas,
seis deles titulares na final
Com dois gols na semana passada, atacante Rony vive bom momento no Palmeiras da Recopa. Além disso, sete
membros da comissão técnica
três zagueiros e coloque em o treinador já indicou que os alas podem avançar. Se também contraíram o novo
campo o que tem de melhor pretende adotá-la ao longo fica encolhido para explorar coronavírus.
no elenco que foi campeão da temporada.
contra-ataques, um dos zaO Palmeiras deve apostar
do Paulista, Copa do Brasil
O principal motivo da gueiros pode ir ao meio-campo na boa fase de Raphael Veiga
e Libertadores na temporada mudança de Abel é a fle- sem desproteger o time. O e na velocidade de Rony,
passada. A formação ainda xibilidade. Se o Palmeiras time se ajusta conforme o autor de dois gols na vitória
carece de treinamentos, mas marca no campo de ataque, momento do jogo.
sobre o time equatoriano.

Corinthians

Mais Libertadores

Treino tem reservas
e retorno de lateral

Santos aposta todas as fichas na Vila

Após empatar com o São
Paulo em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians
voltou aos trabalhos na tarde
de ontem. Mas apenas os
jogadores reservas foram
a campo no CT Joaquim
Grava, já visando a partida
contra o Sport Huancayo,
em Lima, na quinta, pela
Copa Sul-Americana.
O técnico Vagner Mancini
praticamente só contou com
os reservas na atividade em
campo. Os titulares no clássico fizeram apenas treino
regenerativo na parte interna
do CT. Os demais foram
para o gramado para um

trabalho técnico de passes e
marcação pressão em espaço
reduzido. Depois, treinaram
cruzamentos e finalizações
A novidade do dia foi o
lateral-esquerdo Biro. Ele
iniciou ontem a transição do
departamento médico para o
setor de preparação física. O
jogador se recuperou de uma
lesão muscular no posterior
da coxa esquerda. Mas ainda
não tem previsão exata para
ser liberado para retomar os
treinos normalmente, com
chances de voltar a ser relacionado. Biro tem apenas 16
anos e é uma das apostas do
clube paulista. (E.C.)

Ainda à espera da chegada resultado do duelo de hoje,
de um técnico, pressionado portanto, pode manter vivas
e sem pontuar na Copa Li- as esperanças de classificação
bertadores, o Santos busca de uma equipe e sepultar as
a primeira vitória na com- chances de seguir no torneio
petição continental para do outro time.
seguir vivo no torneio do
Com risco de ser eliminado
qual é o atual vice-campeão. também no Campeonato
O time alvinegro faz jogo de Paulista, mergulhado numa
vida ou morte diante do The crise e sob pressão, o Santos
Strongest, da Bolívia, hoje, às será comandado novamen19h15 (horário de Brasília), te por Marcelo Fernandes
na Vila Belmiro.
interinamente. A diretoria
O Santos acumula duas ainda está no mercado para
derrotas por 2 a 0, para trazer um substituto para
Barcelona de Guayaquil e Ariel Holan, que deixou o
Boca Juniors, e só não está na cargo no início da semana
lanterna do Grupo C porque passada. Fernando Diniz, exo The Strongest, outro que -São Paulo, é o favorito para
ainda não venceu, perde no assumir. Enquanto ele - ou
critério de desempate. O outro treinador - não chega,

SANTOS
THE STRONGEST

SANTOS
João Paulo;
Pará,
Kaiky,
Luan Peres e
Felipe Jonatan;
Alison,
Vinícius Balieiro
e Gabriel Pirani;
Marinho,
Marcos Leonardo
e Lucas Braga.
Técnico:
Marcelo Fernandes

THE STRONGEST
Daniel Vaca;
Jesús Sagredo,
Gonzalo Castillo,
Fernando Martelli e
José Sagredo;
Diego Wayar,
Raúl Castro e
Ramiro Vaca;
Saúl Torres,
Willie Barbosa e
Jair Reinoso.
Técnico:
Gustavo Florentín.

ÁRBITRO - Christian Garay (Chile).
HORÁRIO - 19h15
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

cabe ao interino a missão de
reerguer a equipe.
“Sobre permanência, chegada de treinador, não fui

comunicado e não quero
pensar nisso. Meu pensamento
é trabalhar todo dia, já que
temos pouco tempo para
treinar, para tirar o Santos o
mais rápido possível. Ninguém
aqui tem corpo mole, é uma
má fase que com certeza vai
passar”, salientou.
A missão de Marcelo Fernandes, ex-zagueiro do time
e acostumado a ser chamado
em momentos adversos, é
dura, já que o Santos inicia
o mês de maio com risco
grande de ser eliminado na
Libertadores e no Paulista,
enfraquecido após a saída
do atacante venezuelano
Soteldo para o Toronto FC
e sem reforços. (E.C.)
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Gratidão é reconhecer que a vida é
um presente.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: FRANCESLY REGO NOBRE FRANCO
GOMES, DARA JENNIFER, MARIA GENY AVILA HORLE, DERNA MORETTI E EUNICE SOARES
Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca
te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Buscar a felicidade
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.
Autor desconhecido
A mensagem
publicada nem
sempre está
associada à pessoa
homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat consegue disfarçar a ligação de Duca para Lobão. Sol incentiva Jeff a
enfrentar Lincoln. Edgard pede para Cobra se afastar de Jade. Duca avisa
a Gael do encontro com Nat. Jeff fala que Sol precisa provar que se importa
com Wallace.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana sinaliza a Lucio seu desejo de ficar sozinha. Marcos repreende Sofia pela
forma como tratou Olivia. Alice desiste de esperar Renato. Lui conversa com
Nanda e pede para ela voltar para casa. Nanda se desculpa com Francisco.
Lucio encoraja Ana a comecar a reabilitacao.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia/Josimara inventa uma doença para fugir de Renzo e evitar o encontro
com o novo sócio. Juan e Gabi insistem que Mário aceite o emprego em São
Paulo. Zezinho reencontra Edgar e Bel. Alexia diz a Luna que Renzo e Dominique
desconfiam de que elas estejam vivas, e Luna teme pela vida de seu pai.

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas conversa com Du sobre a possível amante de José Alfredo.
Silviano sugere que Maria Marta interfira nas obras do novo apartamento de
José Pedro. João Lucas vê José Alfredo entrar com Kelly no prédio de Ísis.
Cora fala mal de Vicente para Cristina.

RECORD, 21H

Gênesis
O rei Quedorlaomer desabafa com Maresca. Adália descobre o verdadeiro
destino de Massá. Abrão segue com os 318 homens para o resgate de Ló.
Eles invadem o acampamento do rei Quedorlaomer. Maresca se apavora
com o pedido de Jaluzi.
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ANIVERSARIANTES

DO DIA
Terça-feira
Maria Helena Bento Rodrigues ,
Ana Carla Castilho Tavares, Michele
Fujii, Érika Vale, Taís Haydee, Marco
Antonio Ferreira, Jéssica Freitas

Abrindo meus arquivos me deparei com uma gama de fotos lindas e em especial hoje resolvi
evidenciar alguns nomes da ala feminina que sempre arrasam nas festas que assinei e ainda
se Deus quiser assinarei. Com isso revi estilos no melhor look esporte fino e com um up grade
para o social quando promovi a noite intitulada “Studio 54”. Uma balada extremamente chique
que movimentou em grande estilo o salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Festa
animada e por todo Alto Tietê. São esses flashes que eternizam momentos inesquecíveis onde
meus amigos , parceiros, habitués e convidados desfrutam de noite unica no circuito. Vínhamos até o inicio da pandemia com projetos sempre pujantes e a cada realização o comentário
era o mesmo . Mais um evento impecável, onde a boa música, a comida excelente, bebidas de
procedência e com fartura , gente bonita e elegante e que emanaram sempre alto astral . Cada
decoração fazia do salão social do Clube um espetáculo de glamour, requinte onde a qualidade
de cada detalhe era perceptível e assim o cenário ficaria irretocável . Vamos curtir os flashes
assinados por José Carlos Cipullo.

, Luciana Nascimento Carneiro,
Adriano Silva , Edmeia Rezaghi,
Jolindo Renó e Carolina Gandra .
Quarta-feira
Bianca Cirilo , Dani Cardoso, Bruna
Ricco, Beto Arnauld Júnior, Thaís
Torres, Izolina Rogério.

Yakisoba
No próximo dia 15 de maio o Ro-

Juliana Valim

tary Clube de Suzano/Asfar-Sú/
e Interact -Rotaract de Suzano
promovem em sistema Drive-Thru
o tradicional Yakissoba . Quem
quiser adquirir o convite pode fazer
contato com membros do Clube
de Serviços. Todos já conhecem a
sede do Rotary onde acontecerá o
Yakissoba , mas fica aqui o endereço: Av. Brasília 1500 - Vl Urupês
em Suzano . Participem !!!!

Silvana Navajas
Lia Menezes

Betilene Mendonça e Paty Benatti

Eliete Abranches

Simplesmente Vitória

Daniela Guedes Rios

