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Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga
receberão pedágios, diz Estado
Em vez de deixar a cobrança em um único ponto, DER vai desmembrar o pedágio entre as duas vias do Alto Tietê

NOVO LOTE

  Suzano recebe 3.110 doses e já prepara 1ª aplicação às grávidas e 
a 2ª dose para os idosos. Cidades, página 3

O anúncio do programa de lici-
tação foi feito pelo diretor-geral da 
Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp), Milton Persoli, 
em entrevista coletiva online aos 
meios de comunicação do Alto Tietê. 
O pacote de privatizações inclui as 
duas estradas e trechos da estrada 
Rio-Santos (SP-55), em um inves-
timento total de quase R$ 3 bilhões. 
A Prefeitura de Mogi das Cruzes in-
formou que pretende agir na esfera 
jurídica para impedir a realização do 
edital de licitação de concessão. O 
anúncio do governo acontece 48 horas 
depois de uma manifestação pública.  
Cidades, página 6

Comércio escondia esquema de 
jogo do bicho próximo ao Terminal 
Norte. Cidades, página 4

Suzano

FISCALIZAÇÃO 
ENCONTRA 
LOCAL DE 
APOSTAS DO 
JOGO DO BICHO

Aedes aegypti em Itaquá

Zoonose vai 
vistoriar imóveis 
contra mosquito
Cidades, página 4

PREFEITO DE SP 

Estado clínico 

de Covas é 

irreversível. p7

Instalação de duas praças de pedágio nas vias deve elevar a temperatura entre Estado e municípios
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Repasse

Emenda garante caminhão  
e motos para Guararema

Além dos veículos, verba também garantiu a vinda de 
cones de trânsito para o município. Cidades, página 3
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 � Incorporação de salário I

Servidores de carreira da Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos que rece-
bem ou ganharam função gratificada 
por exercer cargo ou função que lhe 
proporcione remuneração superior à 
do cargo que seja titular reivindicam 
agora a incorporação desse benefício 
ao seu salário-base. O valor pretendi-
do refere-se a um décimo dessa dife-
rença por cada ano de efetivo exercício 
até o limite de dez décimos, conforme 
prevê a lei complementar nº 243, de 
21 de dezembro de 2010, que acres-
centou o artigo 82-A, no Estatuto dos 
Servidores Públicos locais.

 � Incorporação de salário II

como tramitam diversos processos ad-
ministrativos solicitando a incorpora-
ção dos décimos aos vencimentos de 
servidores, sendo que alguns desses 
pedidos já duram anos sem, no entan-
to, obter uma resposta definitiva, o ve-
reador Ewerton Correa Cardoso (Po-
demos), o Diretor Everton apresentou 
um requerimento com essa finalidade 
na sessão de segunda-feira passada. 
No documento, o parlamentar quer 
saber, por exemplo, a quantidade de 

ações administrativas em andamen-
to no poder Executivo.

 �Força Azul

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ita-
quaquecetuba realizou anteontem a 
operação Força Azul. A ação aconte-
ce em vários pontos da cidade, com o 
objetivo de trazer a aproximação com 
a população. A Força Azul é uma ope-
ração criada neste ano, e já atendeu 
diversas ocorrências, ofertando dessa 
maneira apoio à ocorrência de trânsi-
to, partos, esclarecimentos para a Pa-
trulha Maria da Penha, orientação ao 
comerciante, perturbação de sosse-
go com os pancadões, inclusive parto 
emergencial.

 � Cultura na pandemia

A Secretaria Municipal de Cultura, Es-
portes e Turismo de Poá preparou uma 
programação cultural especial com ar-
tistas da cidade, por meio da Lei Aldir 
Blanc. As atrações tiveram início ontem 
e visam proporcionar opções de lazer, 
de forma online, ao morador durante 
este período de pandemia de corona-
vírus (Covid-19) e, ao mesmo tempo, 
promover os artistas da cidade.

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

No limite da razão

A 
temperatura entre o Estado e 
o Alto Tietê promete subir nos 
próximos dias com o anúncio de 
ontem da Agência de Transportes 

do Estado de São Paulo (Artesp) informan-
do que, não só um pedágio será instalado, 
como serão duas praças de cobrança. Isso  
indica que, além de ser realmente imple-
mentado, as tarifas estarão em locais di-
ferentes do sistema de rodovias que leva 
ao litoral paulista.

As praças estarão no km 95 da Mogi-
-Bertioga (SP-98) e, na Mogi-Dutra (SP-88), 
em local que ainda será definido, mas que 
deve ocorrer perto do km 40. O anúncio 
da instalação das praças foi um balde de 
água fria para políticos e moradores da 
região, principalmente os que vivem em 
Mogi das Cruzes, fazem uso das vias para 
chegar ao trabalho e que, muitas vezes, é 
na capital paulista.

O governo do Estado, por meio da Ar-
tesp, tratou de minimizar a situação e in-
formou que, em contrapartida, serão rea-
lizados investimentos, como a construção 
de passarelas, rodovias mais tecnológicas e 

melhor qualidade do asfalto. Ora, mas não é 
só isso que interessa para quem mora aqui.

Mogi das Cruzes, além de Arujá e Santa 
Isabel, não vão passar de um mero corre-
dor para paulistanos e outros moradores da 
Grande São Paulo que pretendem acessar 
as praias do litoral norte, como São Sebas-
tião e Caraguatatuba, além das praias do 
litoral sul, como Bertioga, Santos e Gua-
rujá. O retorno mesmo, em dinheiro, virá 
somente com o repasse do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
que as concessionárias repassam aos mu-
nicípios por cortar seu território, ou seja, 
é muito pouco para a quantia de dinheiro 
que os mogianos e demais moradores da 
região vão desembolsar para trafegar em 
um via que já tem um traçado regular e 
com poucos acidentes.

A Prefeitura de Mogi explicou ontem 
mesmo que vai tentar barrar, nem que 
seja na Justiça, essa cobrança, mas pre-
cisa agir no campo político também para 
tentar influenciar o governo do Estado a 
não instalar a cobrança. A batalha está só 
começando e já saímos em desvantagem.

Do ponto de vista psi-
cológico e até fisiológico, a 
palavra é comunicação, mas 
também a transmissão do po-
der. Com a palavra se pode 
influenciar outros mesmo a 
distância. Mesmo sabendo 
fazer discurso com êxito é 
preciso despejar no momento 
da fala ou do discurso, amor 
e força de convicção.

Falar em público pode ser 
uma arte, mas é preciso antes 
pensar, pois os pensamentos 
e o falar estão unidos. Pensar, 
sentir e falar são três verbos 
que estão unificados. Utilizar 
gestos que se unem às pala-
vras e sentimentos exige co-
nhecimentos. Há pessoas que 
já nascem com talento e são 
falantes naturalmente, mas 
outras necessitam de apren-
dizados e treinos para obter 
autodomínio para discursar, 

Oratória e o poder das palavras

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

falar e convencer outras.
As palavras devem ser utili-

zadas com sabedoria e tornar 
o auditório, sala ou grupo de 
ouvintes despertos, atentos e 
interessados na fala ou expo-
sição de determinado tema. 
Como controlar a tremedeira, 
o medo de se expor e ficar 
com o rosto vermelho? Eis aí 
o controle que deve apren-
der para obter sucesso e con-
vencer o público que estiver 
ouvindo a um discurso, uma 
colocação ou pergunta. O 
interessado em falar em pú-
blico deve desenvolver boa 
memória, excelente cultura 
geral e estudar os grandes 
oradores do passado.

As biografias de Demóstenes 
(Grécia), Júlio Cesar e Mar-
co Antônio (Império Roma-
no) e outros de tempos mais 
modernos, como Jânio Qua-

dros, ex-presidente do Brasil, 
Rui Barbosa e muitos outros 
políticos. É preciso aprender 
que se expor discursos fala-
ciosos e não realistas, trará 
decepção ao público. Então, 
distinguir quando o orador é 
demagogo e quando é verda-
deiro é também uma astúcia 
do ouvinte.

Outra questão é saber ler 
em público. Não se pode ler 
com os olhos “enterrados na 
folha de papel”. É importante 
olhar para as frases no papel 
e levantar os olhos e fixar na 
plateia, pois, caso contrário, 
não captará a atenção do pú-
blico. Os discursos verdadei-
ros convencem, mas depen-
de do orador. É o poder das 
palavras. Tenha astúcia.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política
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Ferraz inaugura exposição 
de história da Festa da Uva

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos inaugurou 
ontem a exposição que 
revive a história da Festa 
da Uva no município. A 
amostra está disponível 
para visitação no Palácio da 
Uva Itália, sede do governo 
ferrazense.

Entre imagens do cultivo 
das festas e exposições é 
possível observar o prestígio 
que a cidade havia alcançado 
recebendo inclusive políticos 
renomados à época, como 
o então governador Ademar 
de Barros.

Além da exposição, o 
Paço Municipal recebeu o 
plantio de uma muda da 
uva Campos da Paz, uma 
espécie 100% brasileira, 
variante da Uva Itália, que 
teve o início de seu cultivo 
iniciado no ano de 1927 
em Ferraz.

A prefeita Priscila Gam-
bale (PSD), que participou 
do plantio e da abertura 
da exposição ao lado de 
secretários municipais e 

Cultura

vereadores, falou da ale-
gria da administração estar 
resgatando a história do 
município.

“Devido à pandemia de 
Covid-19 e o impedimento 
para a realização da nossa 
Festa da Uva Fina, era fun-
damental realizar algumas 
atividades que não dei-
xassem passar em branco 
nossa tradição”, comentou 
a prefeita.

A organização das ações 
relacionadas ao resgate da 
história da uva em Ferraz 
de Vasconcelos ficou a cargo 
da Secretaria de Cultura e a 
gestora da pasta, Rose Crossi, 
comentou sobre o trabalho 
realizado. “Queremos resgatar 

a tradição da nossa cidade, 
reaquecendo o orgulho de 
ser ferrazense dos mais 
velhos e apresentando a 
rica história de Ferraz aos 
mais jovens”, disse Rose.

O vice-prefeito e secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Daniel Balke, 
comentou sobre as ações para 
investimento na agricultura 
familiar. “Nosso objetivo 
é fomentar a agricultura 
familiar. Hoje é um ato sim-
bólico do resgate da nossa 
história, queremos trabalhar 
oferecendo conhecimento e 
estrutura para aqueles que 
queiram cultivar a uva em 
suas propriedades”, falou 
Balke.

A exposição sobre a Festa 
da Uva Fina de Ferraz de 
Vasconcelos será itinerante e 
percorrerá locais de grande 
circulação no município. 
Esta é a segunda ação sobre 
o resgate da história da fruta 
na cidade, o primeiro foi o 
documentário lançado pela 
Secretaria da Cultura.

Guararema recebe motos 
e caminhão de convênio

A Prefeitura de Guararema 
recebeu ontem um caminhão 
basculante, duas motocicle-
tas e 550 cones de trânsitos 
frutos de convênios com os 
governos Estadual e Federal. 
Além destes equipamentos, 
está prevista para os pró-
ximos dias, a chegada de 
uma máquina de pintura 
com acessórios e reboques.

O recebimento dos equi-
pamentos foi viabilizado por 
meio da atuação parlamentar 
do deputado federal Marcio 
Alvino (PL), e do deputado 
estadual André do Prado (PL).

Por meio do intermédio 
do deputado Alvino, Guara-
rema firmou convênio com 
o governo estadual para 
integrar o Programa Frota 
Agro 2021 e foi contemplada 
com o caminhão basculante 
no valor de R$ 205 mil. O 
programa é promovido com 
recursos dos governos esta-
dual e federal, e é viabilizado 
por meio do Ministério da 
Agricultura.

Já as motocicletas, os cones 

Estado e União

e a máquina de pintura – que 
serão utilizados pela equipe 
de Trânsito de Guararema-, 
são frutos do convênio Res-
peito à Vida. Atendendo a 
exigência do convênio que 
prevê a execução de uma 
campanha educativa no trân-
sito, Guararema realizou mais 
uma edição do álbum de 
figurinhas Trânsito Seguro, 
que teve início nas escolas 
municipais e se estendeu – 
devido ao sucesso na apren-
dizagem das crianças – às 
escolas estaduais.

“Tenho certeza que todos 
os itens vão ser fundamentais 
para os devidos setores”, 
afirmo o prefeito José Luiz 
Eroles (PL), o Zé. “Quero 
agradecer ao deputado federal, 
Marcio Alvino, e ao deputado 
estadual, André do Prado, 
por viabilizarem mais essa 
importante conquista para 
a cidade”.

Ao todo, o valor dos 
equipamentos destinados 
a Guararema por meio dos 
convênios é de cerca de  
R$ 590 mil.

Compra dos veículos foi possível por meio de repassse

Vitoria Mikaelli/Guararema

Suzano recebe CoronaVac e 
planeja vacinação de grávidas

Segundo informação da Prefeitura, foram entregues ontem 3.110 doses do imunizante do Isntituto Butantan

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu ontem mais 
um lote da vacina Coro-
naVac, que é o imunizante 
desenvolvido pelo Instituto 
Butantan contra o coronaví-
rus (Covid-19). A remessa 
com 3.110 doses deverá 
contemplar as gestantes e 
a segunda aplicação dos 
idosos de 64 anos, que já 
participaram da primeira 
etapa da imunização no 
final do mês de abril.

Além deste recebimento, 
que configura o 22º repasse 
de lotes ao município, Su-
zano também conta com 
mais 7.430 novas doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca, 
encaminhadas no último dia 
12 e que será destinada à 
imunização das pessoas com 
comorbidades acima de 50 
anos e à segunda aplicação 
dos idosos de 80 a 89 anos, 
que já receberam a primeira 
dose do imunizante ainda no 
primeiro trimestre do ano, 
conforme prazo estipulado.

A previsão é de que as 

equipes técnicas da Secretaria 
Municipal de Saúde e do 
Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus se reúnam 
para determinar um novo 
cronograma de trabalho 
para a contemplação dos 
públicos prioritários anun-
ciados, a fim de garantir que 
as doses sejam aplicadas o 
quanto antes.

“Executamos a campanha de 
imunização em Suzano com 
muito planejamento, conside-
rando o público beneficiado, 
os insumos e a nossa mão de 
obra disponível para articular 
a grande logística traçada 
para os dias de vacinação 
na cidade. Isso envolve não 
só as equipes de Saúde, mas 
também de outras pastas 
que têm desempenhado 
uma parceria fundamental 
para o sucesso da operação”, 
comentou o secretário de 
Saúde, Pedro Ishi.

Na última quinta-feira, a 
campanha de vacinação em 
Suzano alcançou a marca de 
45.310 pessoas imunizadas 

contra a Covid-19 com pelo 
menos a primeira dose apli-
cada. O índice representa 
15% da população. Deste 
total, 21.962 já completaram 

a imunização com o reforço 
da segunda dose, conforme 
o prazo estipulado para cada 
imunizante utilizado.

O secretário suzanense 

também reforçou a impor-
tância da segunda dose. “Ao 
concluir as duas etapas da 
vacinação, a expectativa é de 
uma resposta imunológica 

muito mais eficiente contra 
o vírus. A imunização é a 
nossa única arma contra a 
doença. Todos devem ficar 
atentos ao cronograma, que 
é amplamente divulgado no 
site, nas redes sociais e nos 
jornais. Em caso de dúvidas, 
o setor de Vigilância Epide-
miológica também pode ser 
consultado diretamente por 
telefone”, disse.

O quadro com datas e 
orientações sobre a vacinação 
em Suzano é periodicamen-
te atualizado e pode ser 
acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano/) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano/). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é o 4745-2035.

Além das gestantes, vacinação deve contemplar idosos de 64 anos com 2ª dose

Irineu Junior/Secop Suzano

Além da exposição, 
o Paço Municipal 
recebeu o plantio de 
uma muda da uva 
Campos da Paz
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Suzano encontra local que 
promovia jogo do bicho

A Prefeitura de Suzano 
intensificou nesta semana as 
ações de fiscalização contra o 
comércio irregular e ontem, 
uma operação conjunta entre 
setores da Prefeitura e das 
forças de segurança fecharam 
um ponto de jogos de azar 
nas proximidades do Terminal 
de Transportes Urbanos Ve-
reador Diniz José dos Santos, 
o Terminal Norte.

Na ocasião, os agentes 
foram vistoriar um comércio 
e constataram que ele ope-
rava sem a documentação 
necessária. Ao inspecionar 
o local, eles encontraram 
uma estrutura utilizada para 
a realização de jogos de azar 
nos fundos do espaço. Lá 
haviam tabelas com números 
do jogo do bicho, máquinas 
para registrar as apostas e 
comprovantes de transações 
feitas no dispositivo. 

Sem os itens necessários 
para funcionamento e diante 
do flagrante de jogos de azar, 
o setor de Fiscalização de Pos-
turas paralisou as atividades 

Jogo de azar

comerciais no local até a 
apresentação dos devidos 
documentos. Os fiscais rea-
lizaram a apreensão de 200 
essências para narguilé, 62 
dechavadores, 53 pacotes de 
cigarro, cada um contendo 
dez maços, e duas máquinas 
de jogo do bicho. Também 
foram recolhidos 60 cigarros 
soltos. Todos os itens foram 
encaminhados ao 2º Distrito 
Policial (DP) de Suzano, onde 
houve registro de boletim de 

ocorrência pela prática ilícita.
A ação foi realizada pela 

Guarda Civil Municipal (GCM), 
pelo setor de Fiscalização de 
Posturas e pela Secretaria 
Municipal de Transportes 
e Mobilidade Urbana, com 
o apoio da Polícia Militar 
(PM). A operação conjunta 
na região do Terminal Norte 
teve início no começo desta 
semana, com o objetivo de 
verificar o funcionamento 
dos comércios.

Material foi apreendido e levado à Delegacia Central

Irineu Junior/Secop Suzano

Falsos agentes da vigilância 
aplicam golpes em Suzano

Bandidos utilizam o nome da entidade para “agendar” fiscalização e chantageiam os comerciantes por dinheiro

CRIME

A Vigilância Sanitária 
de Suzano tomou conhe-
cimento nos últimos dias 
de que criminosos estão 
aplicando golpes utilizando 
o nome do órgão municipal. 
Os indivíduos abordam os 
comerciantes por telefone 
ou e-mail para agendar uma 
fiscalização, ocasião onde 
chantageiam os proprietá-
rios em troca de dinheiro. 
É importante ressaltar que 
a Vigilância nunca marca 
vistorias nem pede qualquer 
tipo de valor financeiro.

Segundo relatos das vítimas, 
após a falsa fiscalização ser 
agendada de forma remota 
com suposto código de se-
gurança, os homens, que se 
identificam como agentes 
fiscais, vão ao comércio para 
verificar o funcionamento 
e as medidas de higiene e 
segurança implementadas. 
Alguns deles inclusive ves-
tem jalecos e credenciais 
falsas, para evitar suspei-
tas. Depois de observar o 
local, eles pedem dinheiro 

para não aplicar multas 
ou interditar o ambiente. 
O golpe já afetou muitos 
estabelecimentos da região 

central, como padarias e 
outros, e tem impactado até 
mesmo outros municípios 
vizinhos.

De acordo com o res-
ponsável pela Vigilância 
Sanitária, Mauro Vaz, o 
órgão não avisa quando 

irá inspecionar os esta-
belecimentos nem envia 
qualquer tipo de código 
prévio. A fiscalização é livre, 
não existe agenda para ir 
aos locais. Segundo ele, os 
bandidos se aproveitam 
da fragilidade dos comer-
ciantes neste período de 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) para lucrar, seja 
pela falta de informação a 
respeito das restrições de 
funcionamento, que estão 
em constante mudança, ou 
pelo fato de que certos es-
tabelecimentos insistem em 

operam de forma irregular, 
situação onde são alvos 
fáceis dos golpistas.

“Todos os nossos agentes 
utilizam veículo oficial da 
Prefeitura, uniforme, crachá 
e atuam em equipes de no 
mínimo três pessoas. Um 
fiscal de verdade nunca 
estará sozinho nem pedirá 
dinheiro. Portanto, em 
qualquer situação suspeita, 
a orientação é que entrem 
em contato conosco ou 
acionem a Guarda Civil 
Municipal (GCM) imedia-
tamente, pois pode se tratar 
de uma tentativa de golpe”, 
afirmou Vaz.

Para qualquer dúvida, 
a Vigilância Sanitária de 
Suzano recebe ligações por 
meio do telefone 4745-2060. 
O canal oficial do órgão 
municipal está à disposição 
para prestar todo tipo de 
informação e auxiliar a 
população a evitar crimes 
desta natureza. Já a GCM 
de Suzano atende denúncias 
pelo telefone 4746-3297. 

De acordo com o órgão, não existe agendamento de visita nos estabelecimentos

Irineu Junior/Secop Suzano

Em referência ao Dia Na-
cional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes, lembrado 
anualmente em 18 de maio, a 
Prefeitura de Suzano participa de 
duas ações de conscientização 
voltadas para a população e 
para os profissionais da rede 
de proteção infantil e juvenil. 
As medidas fazem parte de 
uma campanha para estimular 
a prevenção e a proteção dos 
menores de idade.

Com o lema “Lembrar é 
combater”, a campanha inicia 
sua oitava edição em 2021. A 
ação é realizada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Suzano (Comdicas) e pelos dois 
Conselhos Tutelares da cidade, 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, do 
Centro de Referência Especia-
lizado em Assistência Social 
(Creas) e do Fundo Social de 
Solidariedade.

Devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), não 
haverá encontros e palestras. 

Suzano participa de ações 

contra abuso de menores

Sexual

Contudo, no dia 18 de maio 
– data que marca a luta para 
impedir que esses crimes 
aconteçam –, servidores e 
membros de entidades da 
cidade realizarão orientação 
à população.

Os profissionais que atuam 
no acolhimento dos menores 
de idade também receberão 
oficinas informativas durante 
o Maio Laranja. Os conteúdos 
são promovidos pela Associa-
ção de Assistência a Mulher 
ao Adolescente e a Criança 
Esperança (Aamae) e pelo 
instituto, com o apoio do 
Poder Executivo suzanense.

 “A campanha, realizada 
desde 2013, é um marco para 
o combate ao abuso e explora-
ção de crianças e adolescentes. 
Com a união de esforços con-
seguimos mobilizar diversos 
setores públicos e entidades 
sociais para levar informação 
às pessoas, para sensibilizá-

-las sobre a necessidade de 
identificar e denunciar estes 
casos”, disse o secretário de 
Assistência Social do município, 
Geraldo Garippo.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Itaquaquece-
tuba, por meio do Centro 
de Controle de Zoono-
ses (CCZ), inicia hoje o 
trabalho de identificação 
da densidade larvária do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela urbana.

A Avaliação de Densi-
dade Larvária (ADL) nos 
imóveis será feita em cinco 
sábados: 22 e 29 de maio 
e 5, 12 e 19 de junho. O 
município foi dividido em 
cinco regiões e 30 agentes 
farão o rastreamento nos 
bairros, das 9 às 15 horas. 
As duplas vão procurar lar-
vas por todo o imóvel em 
cerca de 600 casas por dia.   

Essa ação, programa-
da pelo Levantamento de 
Índice Rápido do Aedes 
Aegypti (LIRAa), serve para 
identificar os criadouros e, 
posteriormente, intensificar 
os trabalhos de combate.

Zoonose fará 
vistoria para 
combater o 
Aedes aegypti

Itaquá

O golpe já 
afetou muitos 
estabelecimentos 
da região central, 
como padarias
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Patrulha Rural da GCM flagra 
suspeita de ocupação irregular

A Patrulha Rural da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Mogi 
das Cruzes evitou, anteontem 
uma suposta tentativa de in-
vasão em um terreno na rua 
Comendador Koeji Adachi, 
próximo do CEIM Helenice 
Massaro Duque, no Jardim 
Santos Dumont. A equipe 
foi deslocada ao local após 
denúncias feitas por moradores.

A GCM flagrou quatro ho-
mens atuando no terreno. Eles 
foram abordados e disseram ser 
contratados por um possível 
dono da área para cercar o 
imóvel e construir um barraco 
para guardar ferramentas. No 
entanto, eles não souberam 
informar o nome do proprie-
tário, nem um contato.

Os guardas municipais então 
determinaram a paralisação 
imediata dos serviços até 
que o proprietário do imóvel 
apresente a documentação do 
terreno e a autorização para a 
realização dos serviços. Após 
verificação sobre a documen-
tação dos quatro homens, eles 
foram liberados, uma vez 

Jardim Santos Dumont

que não foram encontradas 
pendências.

O local permanecerá sendo 
monitorado pela Patrulha Rural.

A Prefeitura vem desen-
volvendo ações para evitar a 
ocupação irregular em áreas de 
diversas regiões do município. 
O trabalho busca manter o 
ordenamento urbano de Mogi 
e evitar prejuízos à população.

Na segunda-feira passada, 
a Patrulha Rural flagrou um 
crime ambiental em uma área 
na estrada das Pedrinhas. Dois 

homens foram flagrados no 
local e foi verificado corte de 
árvores sem licença ou auto-
rização. Um dos suspeitos se 
apresentou como proprietário 
da área e indicou que o outro 
como seu funcionário. Ele 
disse que estava desmatando 
o local para a construção de 
uma casa.

A população pode colaborar 
por meio de denúncias, feitas 
pelo telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Equipe foi ao local após denúncias de moradores

Divulgação/PMMC

Alvorada do Divino começa 
hoje com série de mudanças

Esta é a primeira das nove alvoradas, um dos pontos altos da Festa do Divino, que partirá da Catedral de Sant’Ana

INICIA ÀS 5 HORAS

A pandemia do coronavírus 
(Covid-19) também alterou 
o formato da realização da 
Alvorada, um dos pontos 
altos da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes. A primeira, de uma 
série de nove alvoradas, será 
realizada hoje, a partir das 
5 horas, com uma série de 
mudanças, a começar pelo 
local onde ela ocorrerá: na 
Catedral de Sant´Ana, mas 
com a presença limitada de 
devotos. Ao invés de ter o 
percurso pelas ruas centrais, 
os fiéis vão fazer as orações 
sentados, seguindo todos os 
protocolos sanitários exigidos 
pelos órgãos competentes. 
Haverá, ainda, transmissão 
online por meio do Facebook 
(/FestadoDivinodeMogidas-
Cruzes) e YouTube (/Festado-
DivinodeMogidasCruzesSP) 
da Festa do Divino.

A Folia do Divino Espírito 
Santo, de Biritiba Ussú, es-
tará presente hoje. No ano 
passado, eles não puderam 
participar devido às restrições 

da época, mais rígidas do 
que as atuais. De qualquer 
forma, todos os cuidados 
continuam.

A Alvorada tem início, às 
5 horas, com a Oração da 
Manhã, que será feita no 
Império, instalado na praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, somente com a pre-
sença dos festeiros Mauro de 
Assis Margarido, o Maurinho, 
e Cícera Alecxandra de Oli-
veira Margarido, os capitães 
de mastro Maurimar Batalha 
e Roberta Fadoni Batalha e o 
bispo diocesano, dom Pedro 
Luiz Stringhini. De lá, eles 
seguem até a Catedral, onde 
os devotos irão aguardar.

Ao contrário do que manda 
a tradição, em que a alvorada 
tem a participação de 15 
lanterneiros, sendo sete de 
cada lado e um lanterneiro 
iluminando os caminhos, 
neste ano haverá mudanças.

“Haverá apenas sete lanter-
nas. E elas ficarão fixas, no 
altar da igreja, sendo três de 
cada lado e uma lanterna na 
frente, em que apenas um 
lanterneiro (componente 
da Alvorada) vai segurar a 

lanterna. Não terá entrada 
e saída de lanterna. Depois 
que terminar, elas vão fi-
car guardadas no Império”, 
explicou a coordenadora 
da Alvorada, Sylvia Nazar 
de Abreu.

As sete lanternas repre-
sentam um dos sete dons do 
Divino (Fortaleza, Ciência, 
Conselho, Sabedoria, Pieda-
de, Entendimento e Temor 
a Deus). 

Agendamento
Os devotos interessados 

em participar das alvoradas 
– elas prosseguem até o dia 
23 de maio -, devem fazer 
a inscrição pelo site www.
festadodivino.org para ga-
rantir a presença.

O agendamento se faz neces-
sário para evitar aglomeração, 
algo que não pode ocorrer 
por causa da pandemia. A 
organização da Festa do Divino 
seguirá rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e 
distanciamento social.

A Festa do Divino segue 
até o dia 23 de maio, sob o 
tema Divino Espírito Santo, 
Fortalecei-nos na caridade 
e Conduzi-nos à Santidade.

A programação está dis-
ponível no site (www.festa-
dodivino.org.br).

Alvorada começa às 5 horas, com a Oração da Manhã, que será feita no Império

Natália Amschinger

Haverá apenas 
sete lanternas. E 
elas ficarão fixas, 
no altar da igreja, 
sendo três de cada 
lado e uma lanterna 
na frente

21 mortes são confirmadas
O Alto Tietê fecha a semana 

com a inclusão de mais 19 
mortes causadas pelo corona-
vírus (Covid-19). As vítimas 
fatais foram registradas em 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano, informou 
na tarde de ontem o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 

Covid

(Condemat).
De acordo com a entidade, 

Itaquá foi a cidade que mais 
registrou óbitos por Covid, dez 
no total, por sua vez, Suzano 
destacou a ocorrência de seis 
falecimentos ocasionados pela 
doença. As demais cidades 
informaram uma morte cada.

Desde o começo da pan-
demia na região, em março 

do ano passado, são 3.897 
óbitos causados pela doença.

No Estado de São Paulo 
são 3.069.804 casos de Co-
vid-19, com 103.493 mortes 
confirmadas. Entre o total de 
casos, 2.734.740 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 316.469 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.897

Arujá
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Estado anuncia pedágios e
Prefeitura declara ‘guerra’

Município promete judicializar licitação e rejeita praças na Mogi-Dutra e na Mogi-Bertioga

IMPASSE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou na tarde 
de ontem que pretende agir 
na esfera jurídica para im-
pedir a realização do edital 
de licitação de concessão 
do chamado Lote Litoral 
Paulista, que engloba as 
rodovias Mogi-Dutra (SP-
88) e Mogi-Bertioga (SP-98).

O anúncio do programa 
de licitação foi feito pelo 
diretor-geral da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp), Milton Persoli, 
em entrevista coletiva online 
aos meios de comunicação 
do Alto Tietê. O pacote de 
privatizações inclui as duas 
estradas de responsabilidade 
do município e trechos pau-
listas da estrada Rio-Santos 
(SP-55), em um investimento 
total de quase R$ 3 bilhões.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
que se colocou contra a ins-
talação da praça de pedágio 
na Mogi-Dutra, afirmou 
que a Artesp mostrou-se 
despreparada ao informar 
o processo de licitação sem 
indicar adequadamente os 
locais de instalação dos 
postos de cobrança. “É um 
desrespeito não só com os 
jornalistas participantes, mas 

com nossa cidade, com nossa 
população”, disse.

O prefeito de Mogi tam-
bém informou que pretende 
revogar decretos e convênios 
assinados pela administra-
ção municipal em gestões 
anteriores para a realização 
do projeto de instalação do 
pedágio. Segundo Persoli, tais 
convênios foram os disposi-
tivos legais que permitiram 
o início do processo.

“Estamos estudando a pos-
sibilidade de judicializar 

este edital, justamente pois 
ele inclui alterações em ele-
mentos municipais em uma 
concorrência estadual. Vou 
continuar lutando visceral-
mente contra este retrocesso 
para nossa cidade. Repito: 
não vai ter pedágio em Mogi”, 
exclamou Cunha em suas 
redes sociais.

O anúncio do governo do 
Estado acontece 48 horas 
depois de uma manifestação 
pública dos poderes Execu-
tivo e Legislativo contra a 

instalação da praça na SP-88, 
atribuindo a ela impactos 
nos custos de logística e no 
trânsito de pessoas e cargas 
entre Mogi e as cidades do 
Alto Tietê, bem como entre 
bairros mogianos na região 
norte e o centro da cidade.

Melhorias prometidas
O anúncio do diretor-geral 

Persoli foi feito na manhã 
de ontem, quando afirmou 
que o edital permitirá a 
valorização da região. “A 

Textos: André Diniz

Rodovia Mogi-Dutra passou por obras de duplicação, concluídas há dois meses

Mariana Acioli/Arquivo

O anúncio da Artesp pro-
mete cinco novas praças de 
pedágio para o pacote Litoral 
Sul, com mais de 220 qui-
lômetros de extensão. Elas 
seriam instaladas em Pedro 
Toledo, Itanhaém, Bertioga 
(trecho litorâneo e trecho de 
serra) e em Mogi das Cruzes.

O edital de licitação inter-
nacional 02/2021 contem-
pla as rodovias Mogi-Dutra, 
Mogi-Bertioga, partes do 
trecho paulista da rodovia 
Rio-Santos, bem como dois 
acessos à mesma rodovia.

A licitação inclui o viário 
municipal da Rota do Sol, em 
Mogi, com trechos urbanos 
que passarão por adequações 
para receber o tráfego de 
veículos. No pacote de vias 
urbanas estão a estrada do 
Evangelho Pleno, a rua David 
Bobrow e as avenidas Valen-
tina Mello Freire Borenstein, 
Henrique Perez e Dr. Álvaro 
de Campos Carneiro.

Segundo o edital do Estado, 
a previsão de investimento 
é de R$ 2,907 bilhões pelos 
próximos 30 anos, sendo 
cerca de metade deste valor 
a ser investido nos primeiros 
cinco anos do contrato. A 
promessa é de que, além 
da recuperação do asfalto 
no trecho e a duplicação e 
alargamento de pista nos 
trechos de planalto, sejam 
instaladas 34 passarelas para 
travessia de pedestres, siste-
mas de monitoramento por 
câmeras, suporte ao usuário e 
internet por Wi-Fi no trecho.

Perguntado sobre o valor 
e o início das cobranças dos 
motoristas, o diretor da Artesp, 
Milton Persoli, informou que 
o valor ainda será definido 
na licitação e que terá início 
apenas a partir do segundo 
ano de vigência do contrato, 
mas que será estabelecido um 
desconto aos motoristas do 
município que serão usuários 
frequentes, podendo chegar 
a mais de 50%.

A previsão da agência é de 
que o contrato venha a ser 
homologado até o final do 
ano, e as obras de melhoria 
tenham início em 2022.

Pacote Litoral 

Sul abrange 

mais de 220 km 

e Rota do Sol

Durante a entrevista coleti-
va, o diretor-geral da Artesp, 
Milton Persoli, alegou que o 
processo de privatização das 
vias permitirá a requalificação 
das estradas com a instalação 
de novas passarelas, sistemas 
de monitoramento e outras 
melhorias.

Dentre as benfeitorias pla-
nejadas para o sistema viário, 
estão a instalação de 34 novas 
passarelas para pedestres, 
além de 35,6 quilômetros de 
ciclovias e a construção de 
mais de 108 quilômetros de 
vias marginais, com o intuito 
de desafogar o trânsito local, 
agilizar a viagem dos moto-
ristas e evitar a possibilidade 
de novos pedágios.

Durante as audiências 
públicas realizadas em 2019, 
chegou-se a cogitar a construção 
de sete “travessias, viadutos 
ou pontes” no trecho urbano 
de Mogi, como nas avenidas 

Artesp promete conjunto de
melhorias como contrapartida

Japão e na Henrique Perez, 
com uma ligação da avenida 
com a rua Santa Dionizia, 
no Jardim Universo.

Sobre o início da cobrança, 
a agência reguladora prometeu 
que ela só seria efetivada no 
segundo ano após a assinatura 
do contrato, já com parte 
das melhorias implantadas.

Também foi prometida a 
instalação do Desconto de 
Usuário Frequente (DUF), que 
poderia abater em mais de 
50% para usuários frequen-
tes cadastrados no sistema 
de cobrança da empresa 
concessionária. Essa medi-
da beneficiaria motoristas 
que moram nas margens 
da rodovia e precisam se 
deslocar diariamente. “Po-
demos dispor de sistemas de 
monitoramento por câmeras, 
sistemas meteorológicos e 
internet gratuita por Wi-Fi”, 
afirmou Persoli.

Persoli diz que haverá 
descontos nos pedágios

Divulgação/Artesp

intenção do governo do 
Estado é levar melhorias 
para as rodovias, dar mais 
benefícios aos usuários com 
novas tecnologias, e a vinda 
do pedágio traz um gosto 
amargo, mas que implicará 
numa melhoria na qualidade 
de vida a médio e longo 
prazo, como na qualidade 
do asfalto e segurança da 
via”, afirmou.

O anúncio originalmente 
contemplava apenas a instala-
ção de uma praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Bertioga, 
no entanto, ao longo do 
dia, a Artesp esclareceu que 
serão duas praças: uma no 
km 95 da Mogi-Bertioga e a 
outra dividida no km 40,7 da 
Mogi-Dutra, sentido interior, 
e no km 41,6, sentido capital.

Em quase 50 anos, rodovias 
representam desenvolvimento

As rodovias Mogi-Dutra e 
Mogi-Bertioga representam 
quase cinco décadas de inves-
timentos e desenvolvimento 
para Mogi das Cruzes e para 
as regiões do Litoral Sul e 
do Alto Tietê.

A ligação entre o municí-
pio e a rodovia Presidente 
Dutra (BR-116) foi idealizada 
durante a década de 1960, 
como uma rota do município 
a uma das principais rodovias 
da época, que liga São Paulo 
ao Rio de Janeiro. A obra foi 
concluída em maio de 1972, 
na gestão do ex-prefeito 
Waldemar Costa Filho.

A rodovia vicinal, que mais 
tarde seria também ligada à 
rodovia dos Trabalhadores, 
atual rodovia Ayrton Senna 
(SP-70), passaria a contar 
com um fluxo maior de 
veículos. A duplicação da 

via seria concluída apenas 
em 2005, durante a gestão 
do ex-prefeito Junji Abe.

Já a rodovia Mogi-Bertioga 
teve sua idealização na década 
de 1970, sendo concluída 
em 1982, coincidentemen-
te na segunda gestão do 

ex-prefeito Waldemar Cos-
ta Filho. A nova rota, que 
surgiu como alternativa às 
rodovias dos Tamoios e do 
sistema Anchieta-Imigrantes, 
auxiliou no desenvolvimento 
de Bertioga, que alcançou 
sua emancipação em 1991. 

Rodovia Mogi-Bertioga foi inaugurada em 1982

Cunha garante que não 
terá pedágio em Mogi

Mogi News/Arquivo

Mogi News/Arquivo
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SP entrega 1,1 milhão de doses da vacina ao PNI

O governo do Estado de São Paulo entregou ontem novo lote de 1,1 milhão de doses da CoronaVac para o Ministério 
da Saúde, totalizando a entrega de 47,212 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas à Pasta. 
Como havia informado o governador João Doria (PSDB), com esta entrega, o governo do Estado de São Paulo zera o 
estoque de insumos disponíveis no Instituto, e suspende completamente a produção da vacina contra a por falta de 
matéria-prima. (E.C.)

O senador Renan Ca-
lheiros, relator da CPI da 
Covid, reagiu à tentativa do 
governo federal, junto ao 
Supremo Tribunal Federal, 
de blindar o ex-ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, em 
depoimento ao colegiado. 
Em ofício enviado ontem 
à corte suprema, Renan 
afirmou que o general é 
‘peça fundamental’ na pres-
tação de informações sobre 
o ‘colapso do sistema de 
saúde’ e que a ausência 
de seu depoimento ou sua 
recusa em responder as 
perguntas dos parlamentares 
‘prejudicará sobremaneira’ 
os trabalhos da comissão. 

“Negar-se a responder à 

‘Equivale a esconder informações’, diz Renan
Habeas corpus de Pazuello

CPI equivale a esconder do 
povo brasileiro informações 
cruciais para compreender 
o momento histórico, res-
ponsabilizar quem tenha 
cometido irregularidade 
e evitar que se repitam os 
erros que levaram à morte 
de quase meio milhão de 
brasileiros inocentes, até 
agora”, frisou.

O documento foi en-
caminhado ao ministro 
Ricardo Lewandowski, 
relator de habeas corpus 
impetrado na corte pela 
Advocacia-Geral da União 
anteontem para garantir 
a Pazuello o direito ao 
silêncio e inclusive barrar 
qualquer possibilidade de 

Queiroga assina 
contrato com a Pfizer

Contrato prevê a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante 
contra a Covid-19; desse montante, 30 milhões chegariam até o fim deste ano

VACINA

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga assinou ontem o 
contrato que prevê a aquisição 
de mais 100 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19, 
Pfizer. Desse montante, 30 
milhões chegariam até o 
fim deste ano, somando-se 
às 100 milhões já previstas 
até setembro no âmbito 
do primeiro contrato. Ou 
seja, seriam 130 milhões de 
imunizantes da farmacêutica 
até acabar 2021.

Sobre a Pfizer, ponto central 
da CPI da Covid em curso 
no Senado, o ministro evitou 
tecer comentários relativos à 
suposta omissão do governo 
brasileiro durante a gestão do 
general Eduardo Pazuello na 
Saúde. “Não estou aqui para 
julgar ninguém. Sou minis-
tro da Saúde, não participei 
dessas negociações”, disse.

“Fui à CPI, prestei os esclare-
cimentos aos senadores, fiquei 
lá mais de 10 horas. Nosso 
dever como brasileiro é ficar 
à disposição das autoridades 
para prestar contribuições e 
fortalecer nossa democracia. 

Se julgarem conveniente que 
eu vá novamente, irei como 
fui da última vez, entrando 
pela porta da frente.”

A reconvocação de Queiroga 
é cogitada porque, segundo os 
senadores, ele não foi enfático 
ao falar sobre a cloroquina, 
medicamento ineficaz para o 
combate ao coronavírus que 
foi defendido pelo presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
durante a pandemia.

Chefe da farmacêutica 
americana Pfizer no Brasil à 
época das negociações para 
compra de vacinas contra a 
Covid-19, Carlos Murillo 
participou anteontem da 
CPI da Covid no Senado. 
Atualmente, ele é gerente-
-geral da empresa para a 

América Latina.
Em depoimento, Muril-

lo afirmou que o governo 
Bolsonaro ignorou por três 
meses negociações de vacina. 
Segundo ele, a empresa su-
geriu 100 milhões de doses a 
serem entregues em 2020 e 
2021, mas o governo federal 
só respondeu no dia 9 de 
novembro.

Ministro evitou comentários à suposta omissão do governo na gestão de Pazuello

Marcello Casal JrAgência Brasil

Estadão Conteúdo

Após um ano e meio lu-
tando contra um câncer, o 
prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB), teve uma 
piora em seu quadro geral 
e, segundo boletim médico, 
seu estado é irreversível. A 
nota divulgada pelo Hospital 
Sírio Libanês diz apenas que 
o tucano segue recebendo 
medicamentos analgésicos e 
sedativos. “O quadro clínico é 
considerado irreversível pela 
equipe médica.” O prefeito 
encontra-se sedado e cercado 
por familiares e amigos.

Covas está licenciado do 
cargo desde o dia 2, quando 
foi internado pela última 
vez. Logo no dia seguinte, 
durante a realização de um 
exame para descobrir a causa 
de uma anemia, os médicos 
identificaram um sangramento 
e o levaram para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
intubado.

Após melhora, o prefeito 
foi extubado e transferido 
para um quarto, onde che-
gou a receber visitas e postar 
mensagens de otimismo em 
suas redes sociais

O vice-prefeito, Ricardo 
Nunes (MDB), havia assumido 
por 30 dias inicialmente.

Nesta semana, Covas havia 
sinalizado disposição e postou 
fotos sorrindo ao lado do 
prefeito em exercício, Ricardo 
Nunes (MDB), do governador 
João Doria (PSDB), do presi-
dente da Câmara Municipal, 

Bruno Covas tem quadro 
clínico irreversível

Prefeito de São Paulo

Milton Leite (DEM) e do 
vice-governador, Rodrigo 
Garcia (PSDB).

De seu quarto no hospital, 
ele chegou a participar da 
articulação política.

Histórico
O prefeito descobriu que 

tinha câncer em outubro de 
2019, quando exames que 
vinham sendo realizados para 
investigar o surgimento de 
uma trombose apontaram 
a existência de três tumo-
res - um no fígado, um na 
cárdia (a transição entre o 
estômago e o esôfago) e 
outro nos gânglios linfáti-
cos. Os médicos atacaram 
a doença com imunoterapia 
e quimioterapia, e dois dos 
três tumores chegaram a 
desaparecer. O do fígado 
havia diminuído, mas ainda 
persiste.

Em fevereiro deste ano, 
os médicos identificaram 
um novo tumor no fígado, e 
ele retornou à quimioterapia. 
Entretanto, ao longo desta 
nova etapa do tratamento, 
a doença se mostrou mais 
agressiva, se espalhando para 
mais pontos do fígado e de 
seus ossos.

A partir de abril, novas 
complicações debilitaram 
ainda mais a saúde do prefeito 
que sempre se manteve muito 
otimista e determinado a en-
frentar a doença e permanecer 
com o tratamento. (E.C)

Senador reagiu à tentativa do 
governo federal junto ao STF 

Divulgação

prisão durante a fala do 
general aos senadores. O 
órgão alegou ‘justo receio 
da prática de ato ilegal’ 

durante a oitiva de Pazuel-
lo à CPI, marcada para a 
próxima quarta-feira.

O senador registrou ainda 
que apesar de o ex-ministro 
estar ‘receoso’ de que res-
pondendo às perguntas 
dos parlamentares ‘possa 
se autoincriminar’, todos 
seus direitos serão obser-
vados, entre eles o de não 
produzir prova contra si 
mesmo. Além disso, Renan 
apontou que a presença 
do advogado de Pazuello 
será assegurada, como 
ocorreu como o ministro 
Marcelo Queiroga e com o 
ex-secretário de Comuni-
cação da Presidência Fabio 
Wajngarten. (E.C.)
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Inflação nos Estados Unidos 
dá salto no mês de abril 

 A presidente do Conselho 
de Consultores Econômicos 
da Casa Branca, Cecilia 
Rouse, afirmou ontem que 
não há fatores estruturais 
na economia dos Esta-
dos Unidos que possam 
causar uma inflação que 
o Federal Reserve (FED, 
o banco central norte-

-americano) não consiga 
controlar. Durante uma 
coletiva de imprensa, ao ser 
questionada sobre o salto 
da inflação em abril, Rouse 
disse que é importante 
focar nas tendências, e não 
nas oscilações semanais 
ou mensais dos indica-
dores macroeconômicos. 

“Nesta fase da recuperação, 
será difícil prever dados”, 
declarou.

No mês passado, o índice 
de preços ao consumidor 
(CPI, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos subiu 
0,8% na comparação com 
março e 4,2% em relação 
a igual período do ano 
passado. A previsão era de 

Economia

avanço de 0,2% e 3,6%, 
respectivamente.

Na entrevista, Rouse 
lembrou que boa parte 
da alta da inflação em 
abril foi causada por um 
salto nos preços de casos 
usados. 

de demanda.
“Esperamos que a de-

manda supere a oferta por 
algum tempo, à medida 
que a economia reabre”, 
afirmou a presidente do 
Conselho de Consultores 
Econômicos. De acordo 
com ela, a situação só seria 
preocupante se a inflação 
estivesse desancorada.

Ao lembrar que ainda há 
8 milhões de desempre-
gados no país a mais do 
que no período anterior 
à pandemia, Rouse disse 
que ainda há um “longo 
caminho pela frente” na 
recuperação econômica.

Rouse também negou 
que a causa da criação 
de empregos abaixo do 
esperado em abril no país 
sejam os benefícios de 
seguro-desemprego for-
necidos pelo governo. De 
acordo com ela, a decisão 
de entrar no mercado de 
trabalho “complicada” neste 
momento devido às preo-
cupações sanitárias. (E.C.)

Conflito em Israel e Gaza se 
espalha e ao menos dez morrem

Outras 119 pessoas morreram em Gaza e sete em Israel; o confronto já deixou 140 vítimas desde a segunda-feira

ATAQUES

A crise em Israel e nos 
territórios palestinos ganhou 
novos contornos ontem 
com confrontos violentos 
entre a polícia e palestinos 
na Cisjordânia, que deixa-
ram ao menos 10 mortos. 
A situação já era tensa em 
Gaza, alvo de ataques israe-
lenses e palco de ataques 
de militantes palestinos 
contra Israel, e em cidades 
de minoria árabe dentro 
do país, marcadas pela 
violência entre civis.

Outras 119 pessoas mor-
reram em Gaza e sete em 
Israel. No total, o confronto 
já deixou 140 vítimas desde 
a segunda-feira passada, 
quando quatro palestinos 
morreram em confronto 
com a polícia em Jerusalém.

A maioria dos palestinos 
da Cisjordânia morreu de-
pois de a polícia israelense 
abrir fogo nas cidades de 
Jenin, Hebron, Tulkaren 
e Naplusa. Em Ramallah, 

sede do governo da Auto-
ridade Palestina, também 
houve protestos. Outras 
100 pessoas ficaram feridas.

Desde o começo do conflito, 

militantes ligados ao Hamas 
dispararam 1,8 mil foguetes 
contra Israel, em resposta 
à violência detonada na 
Esplanada das Mesquitas 

por confrontos entre judeus 
e muçulmanos.

Na quinta-feira passada, 
a perspectiva de um conflito 
em larga escala aumentou 

depois de Israel começar 
a disparar em terra contra 
posições do Hamas em Gaza. 
Na manhã de ontem, o 
Exército Israelense disparou 

contra túneis no enclave que 
costumam abrigar líderes 
do grupo.

Nas cidades de minoria 
árabe, a violência conti-
nuou na madrugada Um 
israelense ficou seriamente 
ferido em Lod depois de ter 
sido atacado por palestinos. 
Um outro teria sido balea-
do. Em Jaffa, um soldado 
israelense foi atacado por 
um grupo de árabes e está 
em estado grave.

Segundo a polícia is-
raelense, ao menos 750 
pessoas foram presas em 
consequência da violência 
civil nos últimos dias.

Estadão Conteúdo

Desde o início da semana, militantes ligados ao grupo palestino Hamas dispararam 1,8 mil foguetes contra Israel

Reprodução/TimesofIsrael

A diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
enfatizou a importância de 
que as nações mais ricas 
ajudem as demais a enfrentar 
a pandemia da Covid-19. 
Durante discurso na Acade-
mia Pontifícia das Ciências 
do Vaticano, ela ressaltou o 
quadro de retomada desigual 
no mundo, com muitos ainda 
enfrentando a pobreza, a 
fome e a falta de moradia.

Georgieva disse que os 
mais vulneráveis antes da 
pandemia - mulheres, jo-
vens, pessoas com baixa 
qualificação e trabalhadores 
informais - são agora os mais 
prejudicados pela crise. “Esses 
grupos perdem quando os 
governos podem dar apoio 
limitado”, afirmou.

Ela lembrou que, segundo 
a Organização das Nações 
Unidas, o número de pessoas 
em segurança alimentar 

“aguda” aumentou no ano 
passado 20 milhões, para 
cerca de 155 milhões, in-
sistindo na necessidade de 

FMI fala sobre nações mais 

ricas ajudarem as mais pobres

Pandemia

dar apoio imediato a esses 
grupos. 

Argentina
A diretora-gerente do Fun-

do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
disse ontem que o órgão 
irá discutir um pedido do 
presidente da Argentina, 
Alberto Fernández, para 
uma possível revisão de sua 
política de sobretaxas de 
juros. O assunto foi abor-
dado durante reunião mais 
cedo entre Georgieva e Fer-
nández em Roma, na Itália 
Em comunicado, Georgieva 
descreveu o encontro como 

“muito positivo”.
Segundo Georgieva, ambos 

os lados se comprometeram 
a dar continuidade a um 
programa de auxílio do FMI 
que auxilie a Argentina a 
superar seus desafios em 
meio à pandemia de Covid-19

“Nosso objetivo é ajudar 
a Argentina a construir um 
futuro econômico próspero 
para todos”, afirmou Geor-
gieva, no comunicado. (E.C.)

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
reconheceu a condição de 
refugiado de cerca de 900 
crianças venezuelanas em 
2021, indica levantamento 
da Pasta. A decisões são to-
madas pelo Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare) da 
Secretaria Nacional de Justiça. 
Desde 2019, mais de 3 mil 
crianças venezuelanas foram 
reconhecidas como refugiadas 
no país, diz o MJSP.

“O papel do Conare é fun-
damental na garantia da pro-
teção de direitos à população 
venezuelana, que vê sua vida 
ou sua integridade física em 
risco dentro de seu próprio 
país e, por conta disso, buscam 
o Brasil para sua proteção e 
recomeço. Com as decisões, 
o Conare reafirma o seu papel 
de garantidos dos direitos 
internacionais da pessoa hu-
mana, com especial atenção 
ao público infanto-juvenil”, 
diz o secretário Nacional de 
Justiça, Cláudio Panoeiro. (E.C.)

Comitê já 
reconhece cerca 
de 900 crianças 
refugiadas

Venezuela

Palestinos 
morreram depois de 
a polícia abrir fogo 
em Jenin, Hebron, 
Tulkaren e Naplusa

Não há fator 
gerador de inflação 
que o banco central 
norte-americano 
não possa controlar

Na avaliação dela, isso 
ocorreu devido à restrição 
de oferta causada pela 
falta de semicondutores 
combinada com o aumento 
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Palmeiras bate o Bragantino 
e garante vaga na semifinal

Abel Ferreira surpreendeu na formação com três zagueiros, usou titulares no 2º tempo e chegou à vitória

PAULISTÃO

O Palmeiras está na semifi-
nal do Campeonato Paulista. 
Garantiu a classificação ontem, 
ao vencer o Bragantino por 
1 a 0, em Bragança Paulista. 
Novamente com uma esca-
lação formada basicamente 
por jogadores reservas, com 
a colocação de alguns titu-
lares na etapa final, o atual 
campeão estadual se impôs 
e venceu com méritos.

Abel Ferreira preparou 
algumas alternativas táticas 
interessantes. Mayke, por 
exemplo, atuou como um 
dos três zagueiros, mas 
muitas vezes marcava como 
um lateral. Lucas Lima foi 
posicionado como ala direito, 
mas basicamente com fun-
ções ofensivas e liberdade 
de movimentação. Maurício 
Barbieri também mostrou suas 
alternativas: três zagueiros, 
quatro jogadores no meio 
de campo e três no ataque.

Esse panorama tático fazia 
com que as chances de gol 
praticamente inexistissem. 

Atacante Rony entrou no segundo tempo e marcou o único gol da partida

A primeira aconteceu com 
19 minutos de partida, foi 
do Palmeiras, bastante peri-
gosa, e saiu na sequência de 
uma falta em que a defesa 
do Bragantino desviou a 
bola para escanteio. Na 
cobrança, a bola sobrou na 
segunda trave para Danilo, 
que bateu forte, mas acertou 
o travessão.

A resposta do Bragantino, 
nove minutos depois, foi na 

mesma moeda. Artur cobrou 
o escanteio aberto, fora da 
área, Claudinho acertou um 
belo voleio, mas a bola foi no 
travessão; no rebote, Edimar 
cabeceou torto, para fora.

A primeira jogada da etapa 

final, um cruzamento de 
Willian após cobrança de 
falta em que a zaga evitou 
quase em cima da linha a 
conclusão de Danilo, foi a 
mostra de que o Palmeiras 
buscaria ser mais incisivo. O 

Bragantino não encontrava 
maneiras de armar jogadas, 
tentava os passes longos e 
todos eram infrutíferos.

Posicionando-se de maneira 
bem adiantada em campo, o 
Palmeiras passou a dominar 

mais claramente. Ainda as-
sim tinha dificuldade de 
penetrar na área adversária 
e tentava as conclusões da 
entrada da área.

O Bragantino caiu muito 
de produção, passou a errar 
muitos passes. Abel, per-
cebendo o bom momento, 
deu novo gás ao ataque do 
Palmeiras, colocando os ti-
tulares Rony e Luiz Adriano. 
E foi a dupla, com ajuda 
de Scarpa, que colocou o 
alviverde na frente.

Em uma cobrança rápida 
de falta ainda no campo do 
Palmeiras, Luiz Adriano 
lançou Scarpa, que invadiu 
e acertou o travessão após a 
bola tocar no goleiro Cleiton; 
no rebote, Rony mergulhou 
e marcou de cabeça.

A partir desse momento, 
o Palmeiras não passou mais 
perigo, teve até uma boa chance 
de ampliar, mas conseguiu 
o resultado que precisava. 
De ruim, apenas a contusão 
muscular de Marcos Rocha, 
que deixou o campo antes 
do final da partida.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

O técnico Vagner Mancini 
terá dois dias de treinos para 
tentar elevar o moral do elenco 
do Corinthians, humilhado 
no Uruguai, após a derrota 
por 4 a 0 para o Peñarol, 
pela Copa Sul-Americana, 
para a disputa da semifinal 
do Campeonato Paulista, 
amanhã, na Neo Química 
Arena. O adversário será o 
arquirrival Palmeiras.

“Classifico como acidente 
de percurso (goleada para o 
Peñarol). Mas, para compro-
var isso, precisamos entrar 
domingo (amanhã) e mostrar 
que temos mais a dar. Mais 
organizado, equilibrado, en-
curtar espaços para confiarem 
em nós”, disse o treinador, 
em entrevista coletiva, ainda 
na capital uruguaia.

Mancini classificou a derrota 
como um ‘vexame’ e sabe 
que outro resultado que não 
uma vitória na semiifnal do 
Estadual poderá transformar 
o ambiente no Parque São 
Jorge insustentável tanto 
para ele como para alguns 

jogadores. “Concordo (vexame). 
É lamentável chegar numa 
situação dessas. Porém, com 
tudo o que rolou ao longo 
do ano, temos que levantar 
a cabeça. É triste, dói em 
todos, sabe que o torcedor 
está chateado e com razão, 
tínhamos esperanças na 
competição, de iniciar bem, 
mas empatamos em casa. 
Dentro de uma chave que 
só um passa, ficamos abaixo. 
Estamos tendo dificuldade 
de calendário, sem poder 
escalar a mesma equipe e 
isso também atrapalhou”, 
tentou explicar.

O treinador confia que po-
derá recuperar o entusiasmo 
do time para o jogo decisivo 
no Paulista. “Espero que não 
abale em nada. Espero que a 
derrota sirva para alavancar, 
não mostre os erros apresen-
tados diante do Peñarol e 
dispute semifinal importante 
de maneira diferente. Que-
remos um Corinthians ativo, 
que encurte os espaços, faça 
boa marcação”, disse. (E.C.)

Corinthians busca 
recuperar a confiança

Humilhado no Uruguai

BRAGANTINO 0 
PALMEIRAS 1

BRAGANTINO - Cleiton; Fabrício Bruno, 
Léo Ortiz e Ligger; Aderlan, Ramires 
(Ryller), Lucas Evangelista (Helinho) e 
Edimar (Luan Cândido); Claudinho, Artur e 
Ytalo (Gabriel Novaes).
Técnico: Maurício Barbieri.
PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo 
Gómez e Renan; Lucas Lima (Marcos 
Rocha, depois Luan), Danilo, Danilo 
Barbosa, Scarpa e Viña (Victor Luís); 
Wesley (Rony) e Willian (Luiz Adriano).
Técnico: Abel Ferreira.
GOL - Rony, aos 32 minutos do segundo 
tempo.
ÁRBITRO - Raphael Claus.
CARTÕES AMARELOS - Viña, Lucas 
Evangelista, Maurício Barbieri, Ligger, 
Abel Ferreira
LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid.

SÃO PAULO 4 
FERROVIÁRIA 2

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, 
Miranda e Léo; Luan (William), Liziero 
(Hernanes), Igor Vinicius, Reinaldo e 
Sara (Shaylon); Benitez e Pablo. Técnico: 
Hernán Crespo.
FERROVIÁRIA - Saulo; Diogo Mateus, 
Salustiano, Didi e Arthur Henrique (Igor 
Fernandes); Meritão (Guilherme Bala), 
Zanocelo e Renato Cajá (Yuri); Rogério 
(Hygor), Felipe Marques(Julio Vitor) e 
Bruno Mezenga. Técnico: Elano.
GOLS - Gabriel Sara, aos 29, Liziero, aos 
33, e Renato Cajá, aos 42 minutos do 
primeiro tempo. Igor Vinícius, aos 6, Pablo, 
aos 19, Bruno Mezenga, aos 37 minutos do 
segundo tempo.
ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.
CARTÕES AMARELOS - Miranda, Yuri, 
Guilherme Bala, Liziero.
CARTÃO VERMELHO - Yuri.
LOCAL - Morumbi, em São Paulo.

Priorizando a disputa do 
Campeonato Paulista em 
relação à Libertadores para 
tentar sair do incômodo 
jejum de títulos, o São Paulo 
confirmou ontem o seu am-
plo favoritismo e carimbou 
sua passagem às semifinais 
do Paulistão. No Morumbi, 
o time soube aproveitar as 
várias falhas defensivas da 
Ferroviária e venceu a partida 
por 4 a 2. Agora, no domingo, 
ainda sem horário definido, 
a equipe do técnico Hernán 
Crespo recebe o Mirassol, 
mais uma vez em casa e em 
jogo único.

O São Paulo foi soberano 
em campo. Aos 17, Igor 
Vinícius cruzou na área e 
Gabriel Sara cabeceou para 
defesa do goleiro da equipe 
do Interior. Quatro minutos 
depois, foi a vez do argentino 
Benítez mandar para o gol e 
mais uma vez Saulo apareceu 
para salvar a Ferroviária.

Em um dos únicos er-
ros da equipe no primeiro 
tempo, aos 25, foi a vez da 
Ferroviária quase abrir o 

São Paulo supera a Ferroviária
Mais Paulistão

sozinho dentro da área, só 
escorar para fazer o terceiro.

O treinador Crespo co-
meçou a mexer na equipe 
para poupar seus jogadores 
e o São Paulo desacelerou. A 
Ferroviária aproveitou para 
diminuir. Aos 37, Diogo 
Mateus deixou Bruno Me-
zenga na cara do gol e o 
artilheiro do Paulistão não 
desperdiçou - foi o 9º gol do 
atacante no torneio. (E.C.)

definir o confronto ainda 
na primeira etapa. Mais uma 
vez pela direita do ataque, de 
novo Igor Vinícius recebeu 
de Benítez e mandou rasteiro 
para a área. Gabriel Sara 
desviou e Liziero bateu firme 
de esquerda para anotar o 
segundo do Tricolor.

No segundo tempo, logo 
na primeira jogada de ataque, 
aos seis minutos, o São Paulo 
ampliou. Benítez dominou 
pela esquerda do ataque, 
cortou a marcação e cruzou 
rasteiro para Igor Vinícius, 

placar. Léo tentou recuar do 
meio para a defesa, Rogério 
apertou e a bola sobrou para 
Bruno Mezenga, que levou 
para a direita e bateu forte, 
mas para fora.

O susto fez o São Paulo 
partir para cima. Aos 28, 
Igor Vinícius recebeu de 
Benítez pela direita, cortou 
a marcação e cruzou para 
Gabriel Sara entrar sozinho 
e só escorar para abrir o 
placar no Morumbi.

Mas o São Paulo queria 
mais e partiu para tentar 

Benitez fez uma das melhores partidas pelo tricolor

Divulgação/São Paulo
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SBT, 21H00

Chiquititas

Maria Cecília fi ca irritada com a faxina feita por Gilda, mãe de Tobias, na 

madrugada e surta. Gilda vai embora. Juca conversa com Marian e Mosca. 

O garoto leva os dois para passarem a noite em uma casa humilde. Clarita 

passa a noite na casa da Carol por ter brigado com os pais.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana e Rodrigo tentam disfarcar o desconforto. Laudelino teme que o plano 

de Ina para unir Aurelia e Wilson de errado. Vitoria repreende Miguel e Sofi a 

por descansarem no meio do treino. Ana confessa a Alice que se sente 

incomodada com a presenca de Rodrigo. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria de pedir perdão a uma pessoa. 

Bruno pede informações a Solange sobre dislexia. Hugo reclama com 

Micaela que Helena está muito misteriosa. Renzo comenta com Lúcia que 

está interessado em Alexia/Josimara. 

Império
José Alfredo explica a Maria Marta e aos fi lhos o golpe recebido pela empresa, 

mas se recusa a revelar o culpado pelo desfalque. A juíza pergunta a Victor 

com quem ele quer fi car. José Pedro pede demissão e decide conversar com 

José Alfredo. Victor emociona a juíza, que decide deixar a guarda provisória 

do menino com Elivaldo. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Viver é um ato de 
heroísmo! Todos os 
dias surgem novas 
batalhas, novas 
lutas que teremos 
de vencer. E para 
isso precisamos de 
muita força, muita 
esperança, muita 
ambição e querer!

É impossível superar 
desafios e eliminar os 
males deste mundo 
sem fé. Só ela, a 
fé, revela o melhor 
caminho e permite 
que a tentação da 

MOMENTO
especial

Viver com fé e força

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: WALTER DE SOUZA

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

 Nada como um dia após o outro para 
voltar a ser feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

desistir se dissolva na 
passagem do tempo.

Às vezes, quando 
do nada aparecem 
mil provas de fogo, 
precisamos levantar a 
cabeça e continuar. É 
preciso que os medos 
desvaneçam e a 
coragem surja mesmo 
que por um milagre.
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