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Diretoria de Ensino de Suzano  

confirma 65 casos de Covid-19
Números refletem a pandemia de coronavírus dentro do sistema de ensino estadual das escolas de Ferraz e Suzano

CINEMA

  Suzano está construindo polo audiovisual em subsolo. Cidades, página 4

As escolas estaduais da Diretoria 
de Ensino (DE) de Suzano já acu-
mulam 65 notificações de casos do 
coronavírus (Covid-19). O total de 
infectados, registrados desde a rea-
bertura presencial, contrapõem os 
números apresentados pelas escolas 
sob responsabilidade da Prefeitura, 
onde o retorno ainda não foi pro-
movido. Os dados foram disponi-
bilizados pela Comissão Médica da 
Educação em seu 2° Boletim Epide-
miológico da Educação, que consis-
te em uma análise de informações 
coletadas pelo Sistema de Informa-
ção e Monitoramento da Educação.  
Cidades, página 5

O projeto Suzano Mais Empre-
go conta, nesta semana, com 41 
oportunidades de trabalho para 
quem deseja atuar com mecânica 
ou manutenção. Cidades, página 3

Emprego

PROJETO 
OFERECE  
41 VAGAS

Pandemia

Região confirma 
mais 29 mortes 
por coronavírus
Cidades, página 5

MUNDO

Confronto entre 

israelenses e 

palestinos deixa 

49 mortos. p8

Projeto

Região recebe apoio do Estado 
para alavancar turismo
A criação de uma rota caipira para os municípios que 
compõem o Alto Tietê foi discutida. Cidades, página 3

Desde sexta-feira passada, nove 
linhas que circulam na região re-
ceberam mais 24 veículos e tive-
ram o acréscimo de 183 partidas.  
Cidades, página 5

Serão contemplados indivíduos 
que apresentarem laudo médico ou 
receita médica com resultados de 
exames. Cidades, página 4

Intermunicipal

Comorbidade

EMTU REFORÇA 
LINHAS DO  
ALTO TIETÊ

SUZANO  
VACINA HOJE 
PESSOAS DE  
55 A 59 ANOS

Dados levam em consideração o retorno presencial dos estudantes às aulas estaduais na região
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O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de mais de 150 
quilos de alimentos não perecíveis, por meio da campanha “VacinAção Solidária”, 
após imunização dos profissionais de Segurança do Centro de Detenção 
Provisória (CDP) do município. A entrega aconteceu ontem, em frente ao Paço 
Municipal Prefeito Firmino José da Costa. Os donativos são provenientes das 
operações de imunização contra Covid-19 nos profissionais de segurança pública, 
que ocorreu entre os dias 3 e 5 de maio, na própria instituição.
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ALIMENTOS DOADOS

 � Esclarecimento

A Prefeitura de Suzano informou 
que, em relação à reportagem “Ci-
dades suspendem vacinação de grá-
vidas com AstraZeneca”, publicada 
na edição de ontem, a Secretaria de 
Comunicação Pública da Prefeitura 
de Suzano esclarece que as quatro 
gestantes e uma puérpera que já fo-
ram vacinadas com a primeira dose 
no município até o momento recebe-
ram o imunizante CoronaVac, do Ins-
tituto Butantan, e não pela vacina As-
traZeneca, de Oxford.

 � Economia I

A Câmara Municipal de Itaquaquece-
tuba cancelou grandes contratações 
e compras para o ano de 2021 visan-
do conter gastos e ajudar o município 
devolvendo parte do orçamento para a 
cidade, que necessita de verbas para 
combater o coronavírus. Desta for-
ma, apenas licitações essenciais se-
rão realizadas. Apesar das metas do 
presidente da Casa, vereador David 
Neto, algumas ideias ficarão tempo-
rariamente suspensas devido a enor-
me crise causada pela pandemia da 
Covid-19.

 � Economia II

Entre as licitações, a compra de com-
putadores e impressoras será mantida 
por causa da necessidade de estru-
turar os gabinetes para os vereado-
res. O projeto de instalação da TV Câ-
mara, por outro lado, está suspenso.

 � Imunização nas estações

A partir de hoje, as pessoas aptas à 
imunização contra o coronavírus pode-
rão se vacinar em quatro estações da 
CPTM: Guaianases, pela Linha 11-Co-
ral; São Miguel Paulista, Jardim He-
lena-Vila Mara e Itaim Paulista, pela 
Linha 12-Safira. Ambas as linhas pas-
sam pelo Alto Tietê.

 �Buraco de rua

A rua João Marques, na Vila Santa 
Margarida, em Ferraz de Vasconce-
los, poderá ter a buraqueira existen-
te ao longo da via pública totalmen-
te fechada. A operação tapa-buraco 
em toda a extensão da via pública foi 
solicitada por meio de uma indica-
ção pelo vereador David Francisco 
dos Santos Júnior (PSD), o David Jú-
nior à Prefeitura.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Cidadão fiscalizador

A 
significativa redução de interna-
ções de pacientes idosos conta-
minados pela Covid-19 após a 
chegada da vacina é uma notícia 

tanto natural quanto animadora. A média 
de mortos, porém, ainda está longe de ser 
minimamente satisfatória, por isso, os 
cuidados do cidadão são tão importantes 
neste momento quanto a chegada rápida 
de mais vacinas.

Fundamental, também, cautela por par-
te do poder público nas decisões de flexi-
bilização do comércio, espaços públicos e 
educacionais. Com mais de 5,6 mil casos 
de coronavírus desde o início do ano en-
tre profissionais da Educação e alunos, as 
aulas foram retomadas de forma gradati-
va. Se a fiscalização e respeito por parte 
dos próprios envolvidos ocorrer, princi-
palmente dos alunos, a medida poderá se 
mostrar como boa solução nesta retoma-
da das atividades presencias nas escolas. 
Caso contrário, poderá haver um aumen-
to de casos dentro desse nicho, já que em 
um espaço fechado como as salas de aula, 
o risco de contaminação é ainda maior.

Por isso, a comunicação entre pais e 
filhos estudantes neste momento é fun-
damental. Os responsáveis que tiverem 
consciência da importância de fazer parte 
da vida escolar e das medidas e cuidados 
contra a pandemia que ocorrem dentro das 
instituições de ensino estarão mais preve-
nidos e com condições de contribuir com 
a fiscalização, reclamando quando neces-
sário. Sempre foi assim: poucos devem fa-
zer por muitos.

Segundo a Secretaria de Estado de Edu-
cação, mais de 8 mil casos estão sendo in-
vestigados e quase 40 óbitos passam por 
análise na tentativa de se verificar se eles 
têm relação com as atividades presenciais 
nas escolas durante o período de transmis-
são. Guarulhos está entre as cidades com 
maior quantidade de casos registrados.

Importante não esquecer que, embora 
as medidas do governo do Estado flexi-
bilizem o funcionamento de comércios, 
shoppings, bares, restaurantes etc, a si-
tuação segue crítica e, cada vez mais, a 
colaboração do cidadão fiscalizador se 
faz necessária.

Quem assiste aos depoi-
mentos que são colhidos na 
CPI da Covid no Senado Fe-
deral pode ter uma dimensão 
da capacidade investigativa 
do órgão. O interrogatório 
promovido por senadores 
se revela intenso e profun-
do, deixando o interrogado, 
no mínimo, desconfortável. 
Transmitido ao vivo pela TV 
Senado e por centenas de 
canais no Youtube todos os 
assuntos possíveis são exau-
ridos pelos questionamentos.

Há senadores dispostos a 
interrogar e o fazem muitíssi-
mo bem. Há outros que utili-
zam seu tempo para discursar 
contra e a favor do governo, 
mas sem qualquer sombra de 
dúvida a CPI é um choque 
de realidade. Fica explícito 
o sentimento que todos nós 
brasileiros sentimos de falta 

A verdade

ARTIGO
Cedric Darwin

de comando na condução do 
combate à pandemia. A cada 
depoimento prestado, aquilo 
que se acha é confirmado e o 
resultado dos trabalhos não 
irá agradar o governo federal.

Agora que é consenso a ne-
cessidade de vacinas, o presi-
dente da República publica-
mente em pronunciamento 
oficial insinua que o vírus 
pode ser uma arma biológica. 
Resultado: a China retarda o 
envio de insumos para conti-
nuidade de produção de vaci-
nas. A China tem sido bastan-
te paciente com o presidente, 
bastaria deixar de fornecer os 
insumos e o Brasil ficaria sem 
a maior parte das vacinas até 
que outros fornecedores en-
tregassem doses prontas ou 
nós desenvolvêssemos nos-
sos próprios insumos.

Pare de importar soja, car-
ne, minérios, por seis meses e 
o discurso anti-China nunca 
mais seria ouvido. Em vez de 

agredir com palavras e difi-
cultar a vida dos milhões de 
brasileiros que esperam pela 
vacina, o presidente deveria 
se retratar publicamente com 
o governo chinês. O Brasil 
não precisa de inimigos, já 
tem um que matou mais de 
427 mil brasileiros. O Brasil 
precisa de vacinas.

Discurso não imuniza, pro-
paganda não imuniza, torcida, 
preferência política e parti-
do também não. Só a vacina 
imuniza. Que a CPI traga a 
verdade sobre a condução no 
combate à pandemia, aponte 
os responsáveis e possa ace-
lerar a imunização no Brasil. 
Quem sentar naquela cadeira 
vai enfrentar uma comissão 
composta por políticos extre-
mamente experientes e mui-
to hábeis, cuidado, a língua 
pode ser o passaporte para 
problemas maiores.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Suzano mais emprego oferece 41 
vagas de emprego nesta semana

O projeto Suzano Mais 
Emprego conta nesta semana 
com 41 oportunidades de 
trabalho para quem deseja 
atuar com mecânica ou 
manutenção. Ao todo, são 
19 oportunidades diferentes 
para cargos na cidade, na 
região e na capital de São 
Paulo. A iniciativa ainda 
anunciou mais seis vagas 
exclusivas para Pessoas com 
Deficiência (PCDs). Mais 
detalhes sobre cada uma 
delas podem ser encontrados 
no site oficial da prefeitura 
(bit.ly/suzano-emprego).

Os principais cargos ofer-
tados pelo projeto nesta 
semana são para auxiliar 
de manutenção elétrica e 
eletricista montador, cada 
um com 10 vagas. Am-
bas as oportunidades são 
temporárias para atuar em 
Suzano, sendo obrigatório 
ter as certificações NR-10, 
NR-20 e NR-35. Para con-
correr, também é preciso ter 
ensino técnico completo na 
área e experiência prévia de 

Oportunidade

ao menos seis meses, com 
comprovação em carteira 
de trabalho.

Além destas opções tem-
porárias, o projeto também 
contempla outras funções 
como meio oficial soldador 
ou caldeireiro (4), mecânico 
de máquina de costura (1), 
torneiro mecânico (2), fresa-
dor mecânico (1), mecânico 
automotivo (1), auxiliar de 
manutenção predial (2), 
eletricista de montagem 
de painel (1), auxiliar de 
mecânico de veículos movi-
dos a diesel (1), carpinteiro 
(1), mecânico hidráulico 
de tratores (1), técnico 
eletromecânico externo (1), 
entre outros. Para a vaga 
de líder de manutenção 
elétrica (1) é preciso ter 
ensino superior comple-
to em engenharia elétrica, 
contar com as certificações 
ISO 9000 e NR-10, além de 
experiência prévia de seis 
meses com comprovação.

Nesta semana o projeto 
ainda conta com oportunidades 

exclusivas para Pessoas com 
Deficiência. A primeira 
função é para trabalhar 
como auxiliar de escritório 
(5) em Poá, onde é exigida 
experiência de ao menos seis 
meses. Já para o cargo de 
assistente de videomaker (1) 
é preciso ter vivência com 
ferramentas e aplicativos de 
edição de vídeo, mas não 
é necessário comprovar a 
experiência em carteira. As 
duas oportunidades solici-
tam escolaridade de nível 
médio completo.

Os interessados que se 
enquadram nos requisitos 
devem enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” 
por e-mail, no endereço 
eletrônico suzano.vagas@
gmail.com, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego. Em caso de 
dúvida, o setor realiza 
atendimento por meio do 
telefone 4742-5515, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Segundo o chefe da 
pasta, André Loducca, o 
projeto está priorizando 
o atendimento à distância 
e os currículos podem ser 
enviados por e-mail, devido 
à pandemia da Covid-19. 

“No campo do ‘Assunto’, 
deve-se colocar a vaga 
de interesse. Assim que 
recebido, é realizada a 
triagem e encaminhamos à 
empresa interessada. Todo 
o processo ocorre de forma 
ágil. Caso haja dúvida, 
ligue à central do Suzano 
Mais Emprego”, concluiu.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos 
telefones  4745-2264 (Cen-
trus) e 4934-5490 (Cen-
trus Norte) ou por e-mail 
(suzano.vagas@gmail.com). 
As oportunidades mudam 
semanalmente e também 
podem ser conferidas em 
tempo real no ícone “Suzano 
Mais Emprego”, no bloco 
de acesso rápido, localizado 
na página principal do site 
da Prefeitura de Suzano.

O Hospital Santa Maria 
de Suzano realizará, entre 
12 e 19 de maio, a Sema-
na da Enfermagem, que 
proporcionará a difusão 
do conhecimento visando 
a atualização constante de 
técnicas e a valorização dos 
profissionais considerados 
estratégicos e fundamentais 
no enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19).

O acolhimento, dedicação 
e atendimento humanizado 
são essenciais também na re-
cuperação dos pacientes com 
o novo coronavírus, exigindo 
esforços diários, determinação 
e comprometimento com a 
vida para manter a qualidade 
dos serviços.

As atividades começam no 
Dia Internacional da Enfer-
magem abordando ‘Liderança 
para Enfermeiros’ e ‘Avaliação 
de Lesões’, desenvolvendo 
iniciativas para facilitar e 
agilizar a comunicação interna 
e tomada de decisões para 
garantir a rápida recupera-
ção e o bem-estar, sempre 
em interação com equipes 

multidisciplinares treinadas.
O calendário prevê também 

‘Oficina Cuidados Intensivos 
e Emergências Obstétricas’. O 
Hospital Santa Maria possui 
Maternidade com capacidade 
para aproximadamente 180 
partos mensais e Centros 
Obstétrico e de Diagnóstico, 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Neonatal, Alojamento 
Conjunto (mãe e bebê ficam 
unidos desde as primeiras 
horas de nascimento quan-
do há indicação médica) e 
recurso da transmissão ao 
vivo do parto.

Além de café da manhã 
e ceia especiais, os profis-
sionais que participam das 
ações realizadas no novo 
anfiteatro – planejado para 
treinamento e apresentações 
com conforto e tecnologia – 
discutirão o tema ‘Cuidados 
com cateteres centrais e 
anotação de enfermagem’, 
reforçando os rígidos pro-
tocolos de segurança em 
procedimentos adotados 
no Hospital Santa Maria 
de Suzano.

Santa Maria promove 
Semana da Enfermagem

Hospital de Suzano

Estado apoia proposta para 
alavancar o turismo regional

Secretário de Turismo, Vinicius Lummertz, destacou a necessidade de se criar produtos e rotas no Alto Tietê

PÓS-PANDEMIA

Prefeitos e integrantes da 
Câmara Técnica de Turismo 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) par-
ticiparam de audiência com 
o secretário de Turismo do 
Estado, Vinicius Lummertz, 
para discutir ações para 
a retomada da atividade 
turística pós-pandemia na 
região. A criação de uma rota 
caipira entre os municípios 
foi um dos temas discutidos 
durante a reunião, realizada 
na tarde da última terça-feira, 
e recebeu o apoio estadual.

A iniciativa da nova rota 
regionalizada partiu dos 
prefeitos de Guararema, Zé 
Luiz (PL), e de Salesópolis, 
Vanderlon Gomes (PL), que 
na última semana anunciaram 
a proposta da criação de um 
roteiro caipira interligando 
os municípios de Guararema, 
Salesópolis e Santa Branca, 
que pertencem ao Condemat, 
mais Paraibuna.

De acordo com o secretário 
de Estado, o turismo regional 

deve ganhar destaque na 
retomada das atividades e 
os municípios terão todo o 
apoio na formatação desta 
nova rota. “Daremos todo o 
apoio para a criação de um 
produto turístico regional 
com a temática caipira, desde 

o mapeamento da rota, até 
criação da marca, conceito 
e demais estratégias de mer-
cado e ações de marketing 
para alavancar o turismo”, 
destacou Lummertz.

O prefeito Gomes falou 
sobre a importância do 

planejamento regional neste 
momento em que as atividades 
estão suspensas por conta da 
pandemia. “Nossa região tem 
um potencial turístico muito 
forte, com diversos atrativos 
naturais e culturais. Este é 
o momento de realizarmos 

um planejamento para, assim 
que possível, retomarmos 
as atividades que vão gerar 
renda e emprego para a 
população”, disse.

O apelo caipira existente 
na região foi um dos pontos 
destacados pelo prefeito de 
Guararema. “Nossa região 
preserva características e 
tradições antigas aliadas às 
paisagens naturais e gastro-
nomia, o que reforça o nosso 
potencial”, disse Zé Luiz.

Durante a reunião, o 
coordenador da Câmara 
Técnica de Turismo, Ricardo 
Balcone, apresentou outras 
demandas, como o apoio 
do Estado na formalização 
de um termo de fomento 
junto aos municípios para 
desenvolvimento de ações 
de marketing e divulgação 
da região nos balcões do 
aeroporto de Guarulhos. 

“Nossa região abriga o maior 
aeroporto internacional do 
Brasil com uma média de 
46 milhões de passageiros 
por ano. Nossa meta é de 

que pelo menos 2% destes 
passageiros possam usufruir 
dos materiais gráficos e vídeos 
com os atrativos turísticos 
dos municípios”, disse.

O Alto Tietê reúne di-
versos atrativos naturais e 
culturais, além de abrigar 
duas estâncias: Poá, que é 
Estância Hidromineral, e 
Salesópolis, Estância Turís-
tica. Já Guararema, Mogi 
das Cruzes, Santa Branca e 
Santa Isabel possuem o título 
de Município de Interesse 
Turístico (MIT).

A região também integra 
importantes rotas turísticas 
do Estado, como o Circuito 
das Nascentes, que engloba 
os 11 municípios que estão na 
Região Metropolitana; a rota 
do Caminho do Sal e as rotas 
que fazem parte do programa 
estadual Caminha São Paulo: 
Rota dos Bandeirantes, Rota 
Franciscana e Rota da Luz. De 
acordo com a secretaria, até 
o momento não há previsão 
de liberação de recursos para 
estâncias e MITs.

Parque Nascente do Tietê, em Salesópolis, é um dos destaques do turismo na região

Luciana Gomes/Arquivo
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Polo audiovisual está sendo 
construído em Suzano

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do secretário municipal de 
Cultura, o vice-prefeito Walmir 
Pinto (PDT), acompanhou 
ontem as obras de implan-
tação do Polo de Cinema e 
Audiovisual. O espaço está 
sendo instalado no subsolo 
do Paço Municipal Prefeito 
Firmino José da Costa como 
um anexo do Cineteatro Wilma 
Bentivegna. A expectativa é 
que a unidade fique pronta 
no segundo semestre.

Com o principal objetivo de 
fomentar a produção artística 
da cidade, o endereço deverá 
receber os profissionais da 
Cultura de forma gratuita e 
prestar todo o apoio na criação 
de conteúdo. A ideia é que os 
artistas consigam gerar emprego 
e renda com as produções no 
período pós-pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Os serviços tiveram início 
neste mês e são executados pela 
The One Engenharia e Gestão 
Empresarial Ltda., com prazo 
de 60 dias e investimento de 

Cinema

R$ 182.536,74. O objetivo é 
colocar Suzano no mapa das 
cidades produtoras de cinema .

“Estamos vivendo a maior 
crise sanitária dos últimos 
tempos. Além da Saúde, que foi 
o setor mais atingido, tivemos 
grandes impactos na geração 
de emprego e na Cultura, por 
exemplo. O polo, então, vem 
com a proposta de prestar 
esse apoio aos artistas suza-
nenses, que terão um espaço 
adequado e de qualidade para 

produzirem música, curtas-
-metragens e muito mais”, 
detalhou Ashiuchi.

De acordo com Walmir, a 
obra está sendo realizada em 
salas do subsolo do Paço Mu-
nicipal que não eram utilizadas. 

“Teremos estúdios de áudio e 
de vídeo, além de camarins e 
ambientes de convivência. Será 
um ambiente completo e de 
qualidade, que está tomando 
forma e ficará muito bonito”, 
garantiu o vice-prefeito.

Prefeito e vice realizam vistoria no novo espaço 

Irineu Junior/Secop Suzano

População com comorbidade, de 
55 a 59 anos, será vacinada hoje

No dia de ontem, 560 pessoas com Síndrome de Down e transplantadas foram vacinadas ontem no município

SUZANO

A vacinação contra a 
Covid-19 de pessoas com 
comorbidades na faixa etária 
de 55 a 59 anos começa 
hoje. Serão contemplados 
indivíduos que apresentarem 
laudo médico ou receita 
médica com resultados de 
exames, nas versões original 
e cópia. A ação será exclu-
sivamente na Arena Suzano, 
que fica na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90, no 
bairro Jardim Imperador, 
com a oferta do sistema 
drive-thru, das 8 às 17 horas. 
O atendimento ao longo do 
dia será segmentado, com 
a aplicação no público de 
57 a 59 anos no período da 
manhã, das 8 às 13 horas. 
Já no período da tarde, das 
13 às 17 horas, será a vez 
daqueles com 55 e 56 anos.

Para receber a dose, o 
suzanense deve comprovar 
as comorbidades por meio de 
documentação, apresentando 
laudo médico ou receita 
médica com resultados de 
exames, nas versões original 

e cópia. Neste grupo estão 
incluídas as pessoas com 
diabetes mellitus, hipertensão 
arterial (resistente, estágio 3, 
estágio 1 e 2 com lesão em 
órgão-alvo), pneumopatias 
crônicas graves, doenças 
cardiovasculares, próteses 
valvares e dispositivos car-
díacos implantados, Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
doença Falciforme e talas-
semia, obesidade mórbida 
(IMC > 40) e cirrose hepática. 
Todos os detalhes podem ser 
conferidos no link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.br.

Além desses itens 

comprobatórios, todos 
devem apresentar a docu-
mentação de praxe para a 
primeira dose, sendo obri-
gatório documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 

nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina 

Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br/), do governo do Estado, 
também é necessário.

O atendimento segmentado, 
nos períodos da manhã e da 
tarde, visa oferecer maior 
mais conforto e segurança 

a todos os envolvidos na 
ação. “Esse tipo de divisão é 
o que garante a organização 
da campanha, que cada vez 
mais avança alçando públicos 
maiores. Não podemos nos 
esquecer da importância de 
se manter o distanciamento 
social e evitar aglomerações. 
Por isso, além da segmenta-
ção do público, teremos o 
atendimento em drive-thru, 
dentro do próprio Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada de veículos pela 
Arena Suzano”, explicou 
o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi. 

Balanço
A vacinação das pessoas 

com Síndrome de Down e 
transplantados, realizada nesta 
quarta-feira, contabilizou 
560 moradores beneficiados 
com a primeira dose do 
imunizante Oxford/AstraZe-
neca. Ao todo, o município 
conta com 65.846 aplicações, 
sendo 43.886 na primeira 
dose e 21.960 na segunda.

Atendimento que será realizado hoje ocorrerá somente na Arena Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano   

Moradores de Guararema 
de 50 a 54 anos com co-
morbidades e pessoas com 
deficiência e que recebe 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) já podem 
se cadastrar para receber a 
vacina contra  o coronavírus 
(Covid-19).

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu ontem 840 
novas doses da vacina Astra-
Zeneca contra o coronavírus 
e liberou o cadastramento 
deste grupo.

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

É preciso apresentar no 
momento da imunização, 
um comprovante da co-
morbidade, como exames, 
receitas, relatório médico ou 
prescrição médica. Também 
será necessário apresentar 
confirmação do BPC.

Guararema abre cadastro 
para vacinação de grupo

BPC e comorbidade

É preciso levar um docu-
mento com foto contendo o 
número do CPF (original e 
cópia), o Cartão Nacional 
de Saúde (original e cópia) 
e comprovante de residência 
atualizado (original e cópia).

“É muito importante que os 
familiares e amigos ajudem 
os idosos a se cadastrarem 
corretamente. Esse é um sis-
tema que tem como objetivo 
evitar aglomerações e otimizar 
o processo de imunização”, 
afirmou a secretária de Saú-
de de Guararema, Adriana 
Martins.

Guararema reforça que 
os cadastrados no Vacina.
Digital, podem acompanhar 
o agendamento da vacina-
ção e outras informações 
importantes acessando o 
site da Prefeitura.

Mesmo com o novo sistema, 
em que o morador recebe 
um SMS após a realização a 
confirmação do agendamen-
to, é fundamental verificar 
constantemente pelo site 
se há atualizações sobre o 
cadastro realizado.

A Prefeitura de Suzano 
desarticulou mais um foco 
de aglomerações ontem. Um 
estabelecimento do centro 
estava promovendo um bingo 
clandestino e foi descoberto 
por meio de denúncia anô-
nima. As forças de segurança 
contabilizaram mais de 170 
pessoas no local, sendo que 
uma parcela de idosos.

Aproximadamente às 16 
horas, a Polícia Militar rece-
beu uma denúncia anônima 
relatando sobre um suposto 
ponto de jogos de azar ope-
rando próximo à praça João 
Pessoa, com aglomeração 
intensa. Os policiais então 
foram averiguar o caso e so-
licitaram o apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e 
do setor de Fiscalização de 
Posturas da Prefeitura.

Chegando no local, os 
agentes se depararam com 
o evento clandestino em 
andamento. O espaço estava 
lotado de participantes, entre 
jovens e idosos.

Bingo com 
idosos é 
descoberto no 
centro da cidade

Suzano

Para receber a 
dose, o suzanense 
deve comprovar 
as comorbidades 
por meio de 
documentação
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Prefeitura e Jucesp renovam 
convênio para atendimento

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
recebeu  ontem o presidente 
da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (Jucesp), Walter 
Ihoshi, e o vice-presidente 
da entidade, Ademar Bueno. 
Durante a reunião, realizada 
no prédio da Prefeitura, foi 
assinada a renovação por 
cinco anos do convênio entre 
a administração municipal e 
a Jucesp para o atendimento 
à população do município.

Os serviços da Jucesp em 
Mogi são oferecidos na Sala do 
Empreendedor. Com o convê-
nio para disponibilização dos 
serviços, os empreendedores 
e contadores não necessitam 
se deslocar a outros muni-
cípios ou à Capital para os 
procedimentos de abertura, 
cancelamento ou alteração 
de empresas.

Nos últimos 12 meses, foram 
protocolados 5.393 processos 
junto à Jucesp na Sala do 
Empreendedor. Deste total, 
1.429 procedimentos foram 
de constituição de empresas, 

Mogi

enquanto 670 foram de cance-
lamento, o que mostra um saldo 
positivo para o município. Já 
as alterações compreenderam 
2.761 processos. Outros 386 
são relativos a Microempreen-
dedores Individuais (MEI), 
enquanto 134 procedimentos 
são relativos a outros tipos 
de serviço.

Para facilitar e desburocra-
tizar os serviços de abertura 
de empresas, a Prefeitura 
promoveu a integração entre 
os sistemas da administração 
municipal e da Jucesp.  Com 
a utilização do Integrador 
Estadual Paulista, todas as 
informações são prestadas 
via internet para os processos 
de Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM), sem a ne-
cessidade de comparecimento 
presencial nem de apresentação 
de documentos. O sistema 
passou a estar disponível em 
3 de maio.

O Integrador Estadual é o 
sistema responsável pela inte-
gração de dados da consulta de 
viabilidade locacional, registro, 

inscrições e licenciamento da 
empresa. É por meio dele que é 
feita a troca de informações com 
os órgãos e entidades federais, 
estaduais e municipais que são 
responsáveis pelo processo 
de registro e legalização de 
todas as empresas do Estado.

Inovação
O próximo desafio para a 

desburocratização e agilização da 
abertura de empresas em Mogi  
é a implementação do Balcão 
Único, uma funcionalidade 
idealizada pelo governo do 
Estado que permite a abertura 
de empresas de forma gratuita 
e em um procedimento único.

O modelo funciona em uma 
parceria entre os governos 
Federal, Estadual e Municipal. 
Com ele, não é necessário 
passar pelas etapas tradicionais 
de viabilidade, documento 
básico de entrada (DBE), re-
gistro, inscrição municipal e 
licenciamento. O procedimento 
é feito em formulário único, 
com validações automáticas e 
de forma totalmente gratuita.

Diretoria de Ensino revela 

65 casos de coronavírus

Casos foram registrados desde a reabertura das aulas presenciais nas escolas estaduais

SUZANO E FERRAZ

As escolas estaduais da 
Diretoria de Ensino (DE) de 
Suzano já acumulam 65 no-
tificações de casos do corona-
vírus (Covid-19). O total de 
infectados, registrados desde 
a reabertura presencial, em 8 
de fevereiro, contrapõem os 
números apresentados pelas 
escolas sob responsabilidade 
da Prefeitura, onde o retorno 
ainda não foi promovido.

Os dados foram disponibi-
lizados pela Comissão Médica 
da Educação em seu 2° Boletim 
Epidemiológico da Educação, 
que consiste em uma análise 
de informações coletadas 
pelo Sistema de Informação e 
Monitoramento da Educação 
(Simed) para a Covid-19, no 
âmbito das unidades de ensino 
da educação básica no Estado 
de São Paulo.

A DE de Suzano, além da 
cidade sede, é responsável 
pelas escolas de Ferraz de 
Vasconcelos. Em sua 17° 
semana epidemiológica de 

acompanhamento, o boletim 
com dados da própria Secretaria 
de Estado da Educação aponta 
que, pelo menos, 65 pessoas 
da comunidade escolar (alunos, 
professores e funcionários) 
foram contaminados com a 
Covid-19 durante a reabertura 
presencial. É o pior número 

do Alto Tietê.
No entanto, esse dado pode 

ser ainda maior, considerando 
o levantamento do Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) que informou que 
deverá visitar as escolas em 
breve para atualizar os números. 

Já na rede municipal, onde 
o retorno presencial ainda 
não foi promovido, nenhum 
caso foi relatado, segundo as 
prefeituras de Suzano e Ferraz.

“No que se refere à rede 
municipal, não houve con-
taminação de servidores em 
ambiente escolar, uma vez 

que as atividades estão sendo 
realizadas em home-office 
desde março de 2020. E entre 
os funcionários que ainda 
atuam presencialmente no 
setor administrativo também 
não foram registrados casos de 
contaminação internamente 
nas unidades”, pontuou o 
Executivo suzanense.

O fenômeno não é exclusi-
vidade das escolas de Suzano. 
Em Mogi das cruzes, a DE 

– também responsável por 
Salesópolis e Biritiba Mirim 

- informou o segundo pior 
número da região. De acordo 
com o boletim, foram relatados 
41 prováveis casos da Covid-19 
nas escolas estaduais. Fechadas, 
as escolas municipais não 
registraram casos.

A DE de Itaquaquecetuba 
- também responsável pelas 
escolas de Poá – comunicou 
30 casos de Covid-19 dentro 
do mesmo período analisado. 
Na rede municipal, que tam-
bém segue fechada nenhum 
caso registrado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

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

Laura Ramos/Secom Ferraz

Nas últimas 24 horas o 
Alto Tietê registrou a morte 
de 29 pessoas causadas pelo 
coronavírus (Covid-19), in-
formou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mentos dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Os 
óbitos ocorreram em Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Santa 
Isabel e Suzano. Os dados 
informados na tarde de ontem 
indicam que, desde o início 
da pandemia na região, em 
março do ano passado, 3.843 
pessoas perderam a batalha 
para o coronavírus.

Ontem, Itaquá informou o 
falecimento de dez pessoas, 
enquanto Suzano afirmou que 
oito pessoas não resistiram às 
investidas do vírus. Em Mogi, 
quatro pessoas morreram 
em decorrência da doença, 
ao passo que em Biritba e 
Santa Isabel, duas pessoas 
foram a óbito em cada uma 
destas cidades. Arujá, Ferraz 
e Poá tiveram uma morte 
cada, confirmada.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.038.240 casos 
de Covid-19 com 102.356 
mortes.

Alto Tietê 
confirma mais 
29 mortes por 
coronavírus

Ontem

EMTU reforça frota e 
viagens intermunicipais

A  Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urba-
nos de São Paulo (EMTU) 
determinou um aumento 
do número de ônibus e de 
viagens intermunicipais no 
Alto Tietê e em ligações da 
região leste com a capital. 
Desde sexta-feira passada, 
nove linhas operadas pelo 
Consórcio Unileste tiveram 
um acréscimo de 183 parti-
das e mais 24 veículos em 
operação. 

Serão beneficiados cerca 
de 17 mil passageiros dos 
municípios de Suzano, Mogi 
das Cruzes, Arujá, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Poá nas ligações com estações 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) 
e também passageiros de 
linhas entre esses municípios 
e a capital.

Segue a relação das linhas 
beneficiadas com as mudan-
ças: 025, 075, 114, 145, 273, 
332, 335, 372 e 480.

As reprogramações fo-
ram definidas com base nos 

Alto Tietê

acompanhamentos diários 
da Operação Monitorada, 
realizados pelo setor de fisca-
lização da EMTU, juntamente 

com informações obtidas 
no Centro de Gestão e Su-
pervisão da empresa, que 
acompanha a operação dos 
ônibus intermunicipais em 
tempo real.

Informações adicionais 
sobre os novos horários das 
linhas podem ser obtidas por 
meio do site http://www.emtu.
sp.gov.br ou no aplicativo 
da EMTU disponível para 
iOS e Android.

Serão beneficiados cerca de 17 mil passageiros

EMTU/Reprodução

Nove linhas tiveram 
um acréscimo de 
183 partidas e mais 
24 veículos em 
operação
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Prefeito e Câmara confirmam 
união para combater pedágio

Vereadores receberam Caio Cunha para unificar ações contra a instalação do posto de cobrança na Mogi-Dutra

ALIANÇA

A Câmara de Mogi das 
Cruzes recebeu na tarde de 
ontem o prefeito da cidade, 
Caio Cunha (Pode), para uma 
reunião conjunta entre os 
poderes Executivo e Legis-
lativo sobre a luta contra o 
pedágio no km 45 da rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

O encontro aconteceu nas 
dependências da Câmara e 
teve a participação do presi-
dente do Legislativo, vereador 
Otto Rezende (PSD), bem 
como dos parlamentares 
Fernanda Moreno (MDB), 
Marcos Furlan (DEM), Ed-
son Santos (PSD), Eduardo 
Ota (Pode), Pedro Komura 
(PSDB), Maria Luiza Fernan-
des (SD), Juliano Botelho 
(PSB), Edson Alexandre 
Pereira (MDB), o Edinho 
do Salão, José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, Carlos 
Lucareski (PV), Milton Lins 
da Silva (PSD), o Bigêmeos, 
e Mauro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão.

O encontro tratou da busca 
de esforços conjuntos entre 
os poderes na articulação 
com a comunidade e na 
busca de apoio junto aos 
representantes do município 
e da região na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, e 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) pelo 
cancelamento do projeto. 
Segundo a assessoria da 
Câmara, o prefeito concor-
dou com as demandas dos 
membros da Casa de Leis 
e colocou-se à disposição 
para unir forças.

Ao final do encontro, antes 
do início da sessão, o prefeito 
e os vereadores posaram 
para o registro fotográfico, 
diante de uma faixa com 
os dizeres Todos contra o 
Pedágio na Mogi-Dutra. A 
reunião aconteceu no dia 
seguinte ao envio para as 
comissões permanentes da 
Casa do projeto de resolução 
que institui a Frente Parla-
mentar Contra o Pedágio.

Na mesma sessão, a Câmara 

aprovou em votação única o 
projeto de lei de autoria do 
Executivo para a adequação 
do Conselho de Acompa-
nhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 

Básica (Cacs-Fundeb). O texto 
regulamenta as alterações 
realizadas em âmbito federal, 
e permite novos mecanismos 
de controle pelos membros 
do Conselho Municipal da 
Educação.

Combate ao racismo
Às vésperas do Dia da 

Abolição da Escravatura, 
celebrado hoje, a Câmara 
de Mogi tratou do tema do 
combate à discriminação racial. 
No primeiro momento, os 

vereadores Edinho do Salão, 
Juliano Botelho, Fernanda 
Moreno e Iduigues Martins 
(PT) protocolaram o projeto 
de lei 63/21, que institui a 
Semana Negro Sim em Mogi 
das Cruzes. A iniciativa, já 
realizada em Itaquaquecetuba 
e Suzano, tem o objetivo de 
promover debates e ações 
para combater o racismo 
institucionalizado na sociedade.

Na sequência, os vereadores 
Iduigues Martins e Inês Paz 
(Psol) apresentaram uma 
moção de apoio à luta dos 
movimentos antirracistas que 
atuam na cidade, devido ao 
contexto histórico da luta pela 
igualdade racial no Brasil.

Ao final, seis membros 
da Câmara apresentaram 
uma moção de repúdio ao 
médico acusado de realizar 
atos e agressões de cunho 
racial contra uma paciente 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Dra. Corasi 
Alves de Andrade no bairro 
do Oropó, ocorridas na noite 
do último sábado.

André Diniz

Reunião ocorreu nas dependências da Câmara antes da sessão ordinária do dia

Diego Barbieri/CMMC

Prédios e monumentos 
recebem iluminação especial

Prédios e monumentos de 
Mogi das Cruzes receberam 
uma iluminação especial para 
lembrar a realização do Maio 
Amarelo na cidade. A iniciativa 
faz parte das ações da Prefeitura 
para destacar a importância 
de um comportamento seguro 
no trânsito, como a melhor 
forma para evitar os riscos de 
acidentes.

Na região do Centro Cívico, 
estão iluminados, os prédios 
da Prefeitura, que também 
recebeu um laço amarelo, 
da Câmara Municipal e do 
Corpo de Bombeiros. No 
Centro, também participam 
da iniciativa o Semae, o CPAM-
12, a Diretoria Regional de 
Ensino e a Pinacoteca. Já na 
região do Mogilar, o Ginásio 
Municipal de Esportes Professor 
Hugo Ramos e o Mercado do 
Produtor também receberam 
iluminação, bem como o 
Mogi Shopping, no bairro 
do Socorro, e a sede do 17º 
Batalhão da Polícia Militar, 
no Alto do Ipiranga.

A iniciativa também abrange 

Maio Amarelo

monumentos instalados em 
vários locais da cidade. Entre 
os pontos com iluminação 
amarela estão a obra em 
homenagem ao Basquete, 
instalada no canteiro central 
da avenida Manoel Bezerra 
de Lima Filho, a Pirâmide 
Humana localizada na praça 
Gebrail Sawaya e o monumento 
Figura Tomando Sol, na praça 
Assumpção Ramirez Eroles, 
na Vila Nova Mogilar.

A Prefeitura vem desenvolvendo 

uma série de ações para destacar 
a realização do Maio Amarelo. 
Estão sendo realizadas distri-
buições de máscaras e mudas 
de árvores cujas flores são 
amarelas em locais de grande 
movimentação, como a pra-
ça Sacadura Cabral, o largo 
Prefeito Francisco Ribeiro 
Nogueira, os Terminais Central 
e Estudantes e cruzamentos 
na região central, no bairro 
do Socorro e nos distritos 
de Braz Cubas e Jundiapeba. 

Divulgação/PMMC

Iniciativa alerta para comportamento seguro no trânsito

O mundo pós-pandemia 
tornará o governo Bolsonaro 
ainda mais anacrônico. A 
ascensão da China, o projeto 
de investimentos dos EUA 
e a emergência climática 
prenunciam uma agenda 
muito diferente da que vi-
vemos no Brasil. Economia 
de mercado, instituições 
democráticas, liberdades 
públicas, responsabilidade 
fiscal e programas de prote-
ção social são pré-requisitos. 
Mas novas políticas públicas 
são necessárias. É o caso 
das iniciativas derivadas do 
conceito ASG – Ambiental, 
Social e Governança –, ado-
tado pelas maiores empresas 
do planeta.

O Brasil precisa deflagrar 
imediatamente uma governança 
ambientalmente sustentável, 
socialmente responsável e de 
reconhecido padrão ético. Na 
Governança, precisamos de 
uma ampla reforma tribu-
tária que equipare o Brasil 

Agenda socioambiental

ARTIGO
João Doria

aos melhores padrões do 
mundo, com incremento de 
até 20% do PIB em 15 anos. 
No Social, é imprescindível 
unificar programas e valorizar 
contrapartidas de educação 
e trabalho. Em São Paulo, 
teremos o Bolsa do Povo, 
que remunera o estudo de 
jovens carentes e também 
estimula pais que dediquem 
parte de seu tempo às escolas.

A maior pressão exter-
na, no entanto, se dará no 
Ambiental. O Brasil requer 
uma virada que transforme 
problemas em soluções. O 
desenvolvimento sustentável 
gera benefícios sociais e 
econômicos.

Essa é a visão de São Paulo. 
O caso mais simbólico é o 
projeto de despoluição do 
rio Pinheiros. Mais de 240 
mil imóveis, em áreas ca-
rentes, foram ligados à rede 
de saneamento. No final do 
próximo ano, serão mais de 
500 mil imóveis, beneficiando 

mais de 3 milhões de pessoas
O Pinheiros voltará a abri-

gar vida aquática e suas 
margens estão se tornando 
um parque linear com duas 
lindas ciclovias. Concedemos 
à iniciativa privada o direito 
de transformar a Usina São 
Paulo em espaço multicultural 
que terá o maior cinema ao 
ar livre da América Latina.

São Paulo oferece bons 
exemplos de agrossustenta-
bilidade. Completamos duas 
décadas de desmatamento 
zero na Mata Atlântica. Nos 
últimos anos, aumentamos 
de 18% para 23% a cobertura 
vegetal do estado, com meta 
de 26% no fim desta década. 
Iniciamos a recuperação de 
800 mil hectares de áreas 
preservadas.

O Brasil precisa de um 
renascimento após tantos 
erros de gestão. Vida, traba-
lho e esperança nos movem 
na busca de um futuro com 
esperança, proteção ambiental 
e social. 

João Doria é governador de São Paulo.

 editor@jornaldat.com.br
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Juiz restabelece gratuidade a idosos de 60 a 65 anos no transporte público de SP

O juiz Luis Manuel Fonseca Pires, da 3ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, determinou o restabelecimento da 
gratuidade a idosos de 60 anos a 65 no metrô da capital paulista, em trens da região metropolitana e nos ônibus 
intermunicipais da Grande São Paulo. O magistrado suspendeu os efeitos do decreto publicado pelo governador João 
Doria (PSDB) para reduzir custos com o transporte público, mas o entendimento só terá validade depois do trânsito 
em julgado da ação, ou seja, depois que se esgotarem os recursos contra a decisão. (E.C.)

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou ontem que 
o Estado irá remanejar as va-
cinas e retomar, na próxima 
segunda-feira, a vacinação de 
gestantes e puérperas com 
comorbidades, acima dos 
18 anos, em qualquer idade 
gestacional. A expectativa 
é atender cerca de 100 mil 
pessoas no grupo.

O Ministério da Saúde sus-
pendeu anteontem o uso da 
vacina de Oxford/AstraZeneca 
do grupo após o registro da 
morte de uma grávida do 
Rio de Janeiro que havia sido 
vacinada com o imunizante.

A coordenadora de Controle 

Governo irá remanejar 

doses e retomar vacinação

Grávidas e puérperas

de doenças da Secretaria do 
Estado de São Paulo, Re-
giane de Paula, disse que o 
remanejamento de doses e 
a retomada da vacinação às 
grávidas e puérperas com 
comorbidades foi possível pela 
entrega de mais um lote da 
vacina do Instituto Butantan, 
produzido em parceria com 
a Sinovac, ao Ministério da 
Saúde, na manhã de ontem.

O governador também 
anunciou para a partir do dia 
21 a vacinação das pessoas de 
45 a 49 com deficiência perma-
nente ou com comorbidades 
listadas no Plano Nacional de 
Imunização. (E.C.)

Relator pede prisão 
de Fábio Wajngarten

Diante de diversas contradições no depoimento, o pedido de prisão também 
foi feito pelo senador Fabiano Contarato, que é professor de Direito Penal

CPI DA COVID

Diante de diversas con-
tradições no depoimento de 
ontem do ex-secretário de 
Comunicação, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) disse que 
vai pedir a prisão de Fábio 
Wajngarten. “O espetáculo 
de mentira é algo que não vai 
se repetir e não pode servir 
de precedente.” O pedido de 
prisão também foi feito pelo 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), que é professor 
de direito penal.

O senador fez a afirmação 
após Wajngarten negar que 
autorizou a veiculação da 
campanha “O Brasil Não Pode 
Parar”. Renan, então, mostrou 
as postagens oficiais feita pelo 
governo.

Em abril deste ano, o governo 
federal lançou a campanha 
publicitária chamada “O Brasil 
não pode parar” para defender 
a flexibilização do isolamento 
social. No Instagram, uma 
publicação feita no perfil do 
governo federal dizia que “no 
mundo todo, são raros os casos 
de vítimas fatais do coronaví-
rus entre jovens e adultos”. A 

campanha dava a senha para 
a defesa do fim da quarentena. 

“A quase totalidade dos óbitos 
se deu com idosos. Portanto, é 
preciso proteger estas pessoas 
e todos os integrantes dos 
grupos de risco, com todo 
cuidado, carinho e respeito. 
Para estes, o isolamento. Para 
todos os demais, distanciamento, 
atenção redobrada e muita 

responsabilidade. Vamos, com 
cuidado e consciência, voltar 
à normalidade.”

Após repercussão negativa e 
até ações judiciais, o governo 
apagou as publicações.

Wajngarten afirmou que 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) não sabia de 
sua iniciativa de mobilizar 
diversos setores do país para a 

compra das vacinas da Pfizer. 
Em entrevista à revista Veja, 
no entanto, ele afirmou que o 
mandatário havia te dado aval 
para negociar os imunizantes 
Diante da situação, o senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE) afirmou ao ex-chefe da 
Secom que é “melhor mentir 
à Veja do que à CPI”. “Aqui 
dá cadeia”, disse Vieira.

Senador afirmou após Wajngarten negar que autorizou a veiculação de campanha

Divulgação

Estadão Conteúdo

O governo de São Paulo 
entregou na manhã de ontem 
mais um milhão de doses da 
vacina do Instituto Butan-
tan, produzido em parceria 
com a Sinovac, ao Ministério 
da Saúde. Com a entrega, o 
governo concluiu a entrega 
de 46 milhões de doses do 
imunizante acordadas no 
primeiro contrato firmado 
com a Pasta.

O governador João Doria 
(PSDB), que acompanhou a 
entrega, afirmou que em breve 
o Instituto entregará mais um 
lote de um milhão de doses 
da vacina, mas destacou sua 
preocupação com uma possível 
paralisação na produção do 
imunizante no País devido a 
falta de insumos.

A coletiva não contou com 
a participação do diretor do 
Instituto Butantan, Dimas 
Covas, que segundo Doria, 

SP entrega mais um 
milhão de doses à Saúde

Vacina

estava em reunião virtual com 
o embaixador do Brasil em 
Pequim, tratando da liberação 
e embarque dos 10 mil litros 
do Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) necessários para 
produção de vacinas. O go-
vernador atribui o atraso na 
liberação de insumos a “entraves 
diplomáticos” criados pelas 
críticas “desproporcionais” 

“desnecessárias e “equivocadas” 
à China.

O governador também des-
tacou que é preciso aumentar 
os esforços da diplomacia 
brasileira para conseguir a 
liberação de mais insumos, 
pois, segundo ele, na pró-
xima sexta-feira chega ao 
fim a entrega das vacinas 
produzidas com o último 
lote de insumos entregues ao 
País - e sem mais insumos, a 
produção de vacinas terá que 
ser interrompida. (E.C.)

Governo concluiu a entrega de 46 milhões do imunizante

Expectativa é atender cerca de 100 mil mulheres

Mariana Acioli

Divulgação
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Conflito entre palestinos e 
israelenses já deixa 49 mortos

Cem foguetes foram disparados em direção a Israel, que respondeu com bombardeios no território árabe

FAIXA DE GAZA E ISRAEL

A escalada de violência 
entre israelenses e palestinos 
se estendeu pela noite de 
anteontem e na madrugada 
de ontem. Pelo menos mais 
100 foguetes foram disparados 
da Faixa de Gaza em direção 
a Israel, que respondeu com 
bombardeios no território de 
maioria árabe. Autoridades de 
saúde palestinas confirmam que 
o número de mortos chegou 
a 43 em Gaza, incluindo 13 
crianças, enquanto os serviços 
de saúde de Israel confirmam 
seis mortos, incluindo uma 
adolescente.

Mesmo enquanto ataques 
aéreos eram lançados e sire-
nes de ataque aéreo soavam, 
cidadãos palestinos de Israel 
corriam para as ruas, incen-
diando carros e entrando em 
confronto com a polícia em 
cenas que relembraram revoltas 
violentas que abalaram o país 
décadas atrás. “Não vimos 
esse tipo de violência desde 
outubro de 2000”, disse o 

chefe da polícia de Israel, 
Kobi Shabtai, referindo-se 
às manifestações árabes no 
início da segunda intifada, ou 
levante em massa palestino.

Na terça-feira à noite, pouco 
antes das 21 horas, o Hamas, 
grupo militante islâmico que 
governa a Faixa de Gaza, 
anunciou que lançaria fogue-
tes em Tel-Aviv em resposta 
aos intensos ataques aéreos 
israelenses que derrubaram 
um prédio de 13 andares, 
bem como outros ataques em 
arranha-céus que resultaram 
em pelo menos três vítimas. 
Os militares israelenses dis-
seram que o prédio de 13 
andares abrigava escritórios 
de inteligência militar do 
Hamas e uma unidade de 
pesquisa e desenvolvimento 
de foguetes.

Em Lod, cidade próxima 
a Tel-Aviv, um homem de 
40 anos e sua filha, de 16, 
morreram após a explosão 
de um foguete palestino que 
atingiu a cidade. Sirenes an-
tiaéreas soaram nas cidades 

israelenses que fazem fronteira 
com Gaza, como na parte sul 
da cidade de Beersheva e na 
área metropolitana de Tel Aviv. 

“As crianças escaparam do 
coronavírus e agora vivem 
um novo trauma”, disse uma 
mulher israelense da cidade 
costeira de Ashkelon a uma 

emissora de televisão.
Mais de mil foguetes foram 

disparados por grupos pales-
tinos contra Israel desde que 
teve início a pior escalada de 
tensão entre árabes e judeus 
dos últimos anos. Destes, 
cerca de 850 atingiram o alvo 
ou foram interceptados pelo 

sistema de defesa antiaérea 
israelense, o Domo de Ferro, 
enquanto outros 200 falharam 
e caíram na própria Faixa de 
Gaza, segundo o porta-voz do 
exército de Israel, Jonathan 
Conricus.

“Residentes de Gaza, vo-
cês estão vivenciando esta 

operação militar porque as 
organizações terroristas opta-
ram novamente por colocá-los 
na linha de fogo”, disseram 
militares israelenses em um 
post no Facebook. “Fique 
longe deles. Fique longe dos 
locais onde atuam. Protejam-

-se e protejam suas famílias.”
Um foguete disparado pelo 

Hamas atingiu diretamente 
um ônibus na cidade de Ho-
lon, ferindo quatro pessoas, 
incluindo uma criança de 
5 anos. Foguetes também 
atingiram perto do Aeroporto 
Internacional Ben Gurion, que 
foi temporariamente fechado 
e os aviões redirecionados.

Na manhã de ontem, o 
Exército israelense instruiu 
todos os residentes, incluin-
do fazendeiros, que vivem 
em um raio de 2,5 milhas 
de Gaza, a permanecerem 
temporariamente em suas 
casas, com medo de que o 
Hamas possa usar foguetes 
de curto alcance, foguetes 
de fogo direto ou atiradores 
para atacar civis.

Estadão Conteúdo

Palestinos incendiavam carros mesmo enquanto ataques aéreos eram lançados

Reprodução

Maior autoridade para 
assuntos ligados ao clima 
do governo de Joe Biden, 
o ex-secretário de Estado 
americano John Kerry afir-
mou ontem em audiência no 
Congresso americano que o 
diálogo dos Estados Unidos 
com o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
é uma forma de evitar que 
a Amazônia “desapareça”. 
O “czar” do clima da Casa 
Branca voltou a demonstrar 
ceticismo sobre as promessas 
ambientais do atual governo 
brasileiro, mas defendeu as 
negociações com Brasília como 
a melhor alternativa na busca 
pela proteção da floresta e 
disse que é preciso “descobrir 
o que está acontecendo” na 
floresta amazônica.

Kerry foi questionado pelo 
deputado democrata Albio 
Sires sobre o fato de o Brasil 
ter cortado verba do meio 
ambiente após prometer ampliá-

-la durante a cúpula do clima 
organizada pelo governo Biden. 

“Um dia depois da promessa 
de eliminar o desmatamento 

Amazônia desaparecerá se 

não dialogarmos, diz Kerry

Congresso americano

ilegal até 2030, o presidente 
Bolsonaro aprovou um corte 
de 24% no orçamento am-
biental para 2021. Em que 
consiste a política americana 
para a Amazônia brasileira 
e como podemos abordar a 
consistente falta de recursos 
em regulações ambientais 
do atual governo do Brasil?”, 
perguntou o deputado.

“Eles dizem que estão 
comprometidos agora em 
aumentar o orçamento e que 
irão colocar de pé uma nova 
estrutura. Nós estamos dis-
postos a falar com eles, não 
com vendas nos olhos, e sim 
com um entendimento de 
onde já estivemos. Mas se não 
falarmos com eles é garantido 
que a floresta vai desaparecer”, 
disse Kerry. Segundo ele, os 
dois países estão tentando 
formatar uma estrutura que 
possibilite a verificação das 
metas e prestação de con-
tas pelo governo brasileiro. 

“Promessas já foram feitas no 
passado”, disse o diplomata e 
enviado especial para o clima 
do governo Biden. (E.C.)

O gabinete da chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, 
aprovou ontem uma mudança 
nas regras existentes sobre 
viagens ao país. De acordo 
com a Associated Press, a 
Alemanha permitirá que 
viajantes vacinados contra 
a Covid-19 ou recuperados 
da infecção evitem testes 
e quarentena ao entrar na 
nação alemã, a menos que 
venham de áreas onde as 
variantes preocupantes são 
prevalentes.

A mídia local noticiou que 
os médicos no país estão 
sob pressão de pessoas que 
desejam viajar nas férias de 
verão. O ministro da Saúde 
alemão, Jens Spahn, disse 
que o país espera lançar 
seu certificado de imuni-
dade digital até o final de 
junho, tornando mais fácil 
provar que uma pessoa foi 
totalmente vacinada.

Segundo anunciado, o 
certificado pode ser carre-
gado a partir de um apli-
cativo. O objetivo é que 

Alemanha aprova flexibilização para 
viajantes vacinados contra a Covid

Mudança nas regras

Universidade Johns Hopkins.
O governo alemão de-

cretou anteontem um blo-
queio nacional, poucos 
dias antes da celebração 
do Eid al-Fitr, que marca 
o final do Ramadan. “A 
disseminação comunal da 
Covid-19 no país é cada 
vez mais preocupante”, 
disse o diretor geral do 
ministério da saúde, Noor 
Hisham Abdullah, em um 
comunicado. “O público 
precisa fazer esforços para 
evitar ser infectado por este 
perigoso vírus Covid-19”, 
reforçou.

O ministério avisou, em 
sua conta no Twitter, que 
os novos casos diários po-
deriam chegar a 5 mil em 
meados de maio, um número 
não visto desde o final de 
janeiro. As autoridades de 
saúde disseram que mais 
infecções envolvendo as 
novas variantes foram de-
tectadas e quase 80% dos 
casos confirmados eram 
assintomáticos. (E.C)

no pior momento do atual 
crescente do número de ca-
sos de coronavírus. Ontem, 
o país relatou a sua maior 
contagem de mortes diárias 
desde o início da pandemia, 
com 39 óbitos e acumula 1 
761 vítimas fatais, de acor-
do com levantamento da 

seja compatível com um 
sistema de certificação de 
vacinas que está sendo 
desenvolvido pela União 
Europeia.

Em contraste à flexibilização 
da Alemanha, o Ministério 
da Saúde da Malásia afirmou 
que o país ainda não está 

País espera lançar um certificado de imunidade

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Corinthians define futuro

no torneio contra o Peñarol

Mesmo em partida decisiva, que pode custar a eliminação, Mancini deve poupar alguns atletas da equipe principal

SUL-AMERICANA

Apesar da partida poder 
custar a eliminação da Copa 
Sul-Americana, o Corin-
thians poupará jogadores no 
duelo com o Peñarol, hoje, 
às 21h30 (de Brasília), no 
Uruguai. O técnico Vagner 
Mancini divulgou a lista 
de relacionados sem nove 
jogadores, entre eles Fagner, 
Jemerson, Gabriel, Ramiro 
e Luan.

O time chega embalado 
após a goleada por 4 a 1 
sobre a Inter de Limeira, que 
garantiu vaga na semifinal do 
Paulistão. Mas toda alegria 
pode ir por terra em caso 
de derrota fora de casa. O 
Corinthians está em segundo 
lugar no Grupo E, com 4 
pontos. O Peñarol lidera, 
com 9. Se vencer, o time 
uruguaio vai a 12 e a equipe 
brasileira não poderá alcançar 
mais com duas rodadas ainda 

Apesar das boas atuações recentes, Luan não foi relacionado para o jogo de hoje

para ser disputadas. Na atual 
edição do torneio, somente 
o primeiro colocado de cada 
chave avança à próxima fase.

Com time misto, o Co-
rinthians tentará esquecer 
a péssima apresentação do 
jogo de ida contra o Peñarol, 
quando perdeu em casa por 
2 a 0. Também deverá mudar 
o esquema tático com três 

zagueiros, que tem funcio-
nado e foi usado na recente 
goleada pelo Paulistão.

Mas sem Jemerson e João 
Victor, que não viajaram, a 

tendência é que o jovem Man-
daca entre na lateral direita, 
com Gil, Bruno Méndez e 
Fabio Santos completando 
a zaga. No setor ofensivo, 

Mateus Vital e Jô devem ganhar 
nova chance no time titular. 
Mancini vê como positiva a 
oportunidade de disputar 
muitos jogos decisivos em um 

curto período, mas despistou 
sobre a escalação devido ao 
cansaço dos jogadores.

“É importante ter decisões 
terça, quinta, domingo, quarta. 
Temos que entender o mo-
mento do futebol, respeitar 
a recuperação de cada atleta, 
mas acima de tudo tentar usar 
isso a nosso favor. Temos um 
elenco um pouco maior para 
suprir o calendário. Com 
um dia a dia saudável, você 
consegue tirar dessas pessoas 
algo a mais que tem sido 
fundamental neste momento 
da temporada”, declarou o 
treinador.

No Paulista, o Corinthians 
está na semifinal. Jogando 
na Neo Química Arena, na 
terça-feira, o time contou 
com atuação inspirada dos 
seus zagueiros para golear a 
Inter de Limeira por 4 a 1. 
Jemerson marcou duas vezes 
e Raul Gustavo anotou outro. 
Fagner abriu o placar.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Meu Timão

O São Paulo manteve a 
liderança do Grupo E da 
Libertadores, mas deixou de 
garantir antecipadamente a 
vaga nas oitavas de final, ao 
empatar por 1 a 1 com o 
Rentistas, ontem à noite, em 
Montevidéu. Mesmo com 
um time reserva, o time do 
técnico Hernán Crespo só 
não venceu graças ao goleiro 
Rossi. Com oito pontos, o 
São Paulo supera o Racing, 
seu adversário na próxima 
terça-feira, no saldo de gols 
(5 a 3).

Crespo optou por escalar 
um time reserva e deixar os 
titulares na capital treinando, e 
também descansando, porque 
os jogadores já vinham acusado 
o desgaste das partidas seguidas. 
Luciano, Daniel Alves e Eder, 
inclusive, têm problemas 
físicos. E como a maratona 
vai continuar - amanhã o 
São Paulo joga pelo Paulistão 
contra a Ferroviária, pelas 
quartas de final, o treinador 
argentino achou melhor não 
forçar ainda mais os atletas.

Isso tornou a missão do 
São Paulo em Montevidéu 
mais complicada do que 

São Paulo empata no Uruguai 
e se aproxima das oitavas

Libertadores

de recuperação de uma lesão 
muscular e por isso foi o 
último a estrear, depois de 
esperar dois meses.

E que estreia. Precisou de 
apenas 4 minutos para fazer 
seu primeiro gol pelo time. 
O gol saiu em cobrança de 
escanteio. Igor Gomes cobrou 
e o colombiano, posicionado 
na primeira trave como se fosse 
um centroavante, desviou de 
cabeça para marcar.

O problema é que o São 
Paulo se encolheu após conse-
guir a vantagem e deu campo 
ao Rentistas. Lucas Perri fez 
ótima defesa em conclusão 
de Rodríguez, mas pouco 
depois cedeu um escanteio 
bobo que resultaria no gol 
de empate dos uruguaios. Na 
cobrança, a zaga não tirou e 
Lamas não desperdiçou.

O segundo tempo começou 
com uma grande chance 
para o São Paulo, que foi 
desperdiçada. Sosa colocou a 
bola na área em cruzamento 
de Rojas, mas Vitor Bueno, 
apesar de bater forte, chutou 
à meia altura e possibilitou ao 
goleiro Rossi fazer bela defesa 
e garantir o empate. (E.C.)

era esperado. O Rentistas 
tem um time fraco, irregular, 
mas em casa, ao perceber a 
insegurança e inexperiência 
dos reservas brasileiros - dos 
11 que começaram jogando, 
sete eram jovens formados 
em Cotia -, tentaram se impor 
na base da força e correria.

Ainda assim, o São Paulo 
saiu na frente logo do início 
da partida, com um gol de 
estreante. O colombiano 
Orejuela foi o primeiro reforço 
contratado pelo clube para a 
temporada. Quando chegou, 
porém, estava em processo 

PEÑAROL: 
Dawson; 
Acosta, 
Formiliano, 
Kagelmacher e 
Piquerez; 
González, 
Trindade, 
Gargano e 
Torres; 
David Terans e 
Martínez. 
Técnico: 
Mauricio Larriera.

CORINTHIANS: 
Cássio, 
Mandaca, 
Bruno Méndez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Xavier e 
Camacho; 
Gustavo Silva, 
Mateus Vital e 
Léo Natel; 
Jô. 
Técnico:
 Vagner Mancini.

PEÑAROL 
CORINTHIANS

ÁRBITRO: Néstor Pitana (ARG).
HORÁRIO: 21h30.
LOCAL: Campeón del Siglo, Montevidéu.

RENTISTAS 1 
SÃO PAULO 1

Auxiliar vê boa perspectiva na
relação de Diniz com a base

Além de deixar o Santos 
com esperança de classifica-
ção para as oitavas de final 
da Copa Libertadores, a 
vitória sobre o Boca Juniors 
revelou, segundo Marcelo 
Fernandes, a possibilidade 
de um casamento perfeito 
entre o técnico Fernando 
Diniz, que fez sua estreia 
no comando do time, e o 
jovem elenco santista.

“Esses jogadores são de 
extrema valia. Tínhamos 
certeza que essa maré ia 
virar. Infelizmente tivemos 
os desfalques do Marinho e 
do Alison, mas a equipe é 
composta de grandes atletas. 
A chegada do Diniz agregou 

demais”, disse o auxiliar téc-
nico, que comandou o time 
após a expulsão de Diniz.

“Não é qualquer garoto 
que pega uma sequência 
dura dessa e dá conta do 
recado. O Santos sempre 
mostrou consistência na base, 
sempre preparou muito bem 
essa molecada, e na hora do 
vamos ver eles não pipocam. 
Era um jogo de muita vontade, 
e os jogadores entenderam 
perfeitamente. O Diniz deu 
uma força a mais para sermos 
mais fortes do que vínhamos 
sendo. O importante é o 
Santos que ganha com isso”, 
disse Marcelo, que prevê 
bons resultados para o time 

na temporada.
Eliminado no Paulistão, o 

Santos vai concentrar todas as 
suas atenções na competição 
continental. O time volta a 
campo na próxima terça-

-feira para enfrentar o The 
Strongest, na Bolívia. O Boca 
Juniors receberá o Barcelona 
(EQU) na Argentina no dia 
20. Na última rodada, o time 
de Diniz, que estreou com 
vitória e expulsão, joga em 
Guayaquil, contra o Barcelona.

O time equatoriano é o 
líder do grupo, com nove 
pontos, enquanto Santos 
e Boca Juniors somam seis 
pontos cada. O The Strongest 
acumula três. (E.C.)

Santos

RENTISTAS - Rossi; Fratta (Acosta), 
Llamas e Sosa; Rodales, Paiva (García), 
Cristobal, Urretaviscaya (Viúdez), Perez 
(Ferreira) e Morales; Rodríguez. Técnico: 
Martín Varini.
SÃO PAULO - Perri; Rodrigo, Diego e 
Bruno Alves; Orejuela (Hernanes), Igor 
Gomes, Talles (Shayllon) Rodrigo Nestor e 
Welington; Rojas (Galeano) e Vítor Bueno 
(Paulinho Bóia). Técnico: Hernán Crespo.
GOLS - Orejuela aos 4 e Llamas aos 13 
minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - José Argote (VEN).
CARTÕES AMARELOS - Sosa, Wellington, 
Diego, Urrettaviscaya e Rodrigo.
LOCAL: Estádio Centenário, Montevidéu.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Gabriela, ainda sem memória, coloca um vestido que encontra no armário 

da fazenda. Miguel fi ca feliz ao jantar com Gabriela e diz que esse vestido é 

dela. Eduarda fi ca chateada ao saber que Gilda está passando alguns dias 

no apartamento de Maria Cecília.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca e Duca começam a se entender. Gael afi rma a Heideguer que 

descobrirá quem estava com Duca na foto. Gael tenta se desculpar com 

Dandara. Sol conversa com Wallace, mas esquece o namorado ao receber 

um telefonema de Santiago. Duca sai de carro com Bianca e não percebe 

quando Luiz e Diego os seguem.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Julia entrega o desenho para Ana, que se emociona. Alice fala com orgulho 

sobre as fotos de Renato e Suzana se impressiona. Julia pede para Ana 

deitar em sua cama. Lucio convida Ana para visitar a ONG. Laudelino revela 

para Wilson que foi Ina quem escreveu a carta de sua admiradora secreta..

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra inventa para Renatinha que se fi ngiu de morta porque sentiu um pavor 

repentino de se casar. Renatinha ameaça Kyra. Alexia/Josimara liga, e Kyra 

pede para deixar tudo pronto para sessão. 

GLOBO, 21H00

Império
Danielle garante a José Pedro que não se intimidará com a chegada de sua 

rival, Amanda. João Lucas conta para Du que José Pedro e Amanda foram 

namorados. Enrico pede para Cláudio explicar por que Téo publicou uma 

notícia sobre ele em seu blog. 

RECORD, 21H

Gênesis
Agar encontra o anjo Gabriel no deserto. Depois de alguns meses, ela dá 

à luz Ismael. Sarai fi ca decepcionada com o comportamento de Agar. Oito 

anos se passam. Abrão ensina Ismael a escrever. 13 anos depois, Abrão 

tenta confortar Sarai. Deus fala com Abrão e o rebatiza com o nome Abraão.

 Todos os dias 
acordamos e temos 
uma chance para 
encontrar o que 
procuramos. O que 
todo mundo deseja 
são metas como 
sucesso, fama, amor, 
saúde, felicidade. 
Nem todos querem 
com a mesma coisa, 
mas todos temos um 
sonho.

E só existe uma 
forma de o realizar. 
É preciso não 
desistir; lutar, lutar. 

MOMENTO
especial

Todos temos um sonho 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: KAROLINE DE FÁTIMA BATISTA DE 
SOUZA, CELIO APARECIDO CAMPOS E WILLIAM SANTOS

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 
aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre!  

 Seja hoje a razão do sorriso de 
alguém.”

 cultura@jornaldat.com.br

É preciso manter a 
determinação e o foco 
no que nos faz bem. 
É tempo de correr 
atrás do que nos 
traz felicidade. Hoje 
mesmo. Agora.
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