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Alto Tietê ultrapassa as 
4 mil mortes por Covid

Pandemia de coronavírus ainda segue sem controle; ontem, a região chegou a marca de 4.001 vidas perdidas para a doença

O Alto Tietê chegou ontem à mar-
ca de 4.001 mortes causadas pelo 
coronavírus (Covdi-19), informou 
durante à tarde o Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto 
Tietê. O primeiro óbito ocorreu em 
março do ano passado, em Suzano. 
O município de Mogi das Cru-
zes continua somando a maior 
quantidade de óbitos pela doen-
ça, que chegou ontem a 1.185, 
segundo o Condemat. Somente 
nas cinco cidades mais populosas, 
as 3.340 pessoas que não resis-
tiram às complicações da Covid 
correspondem a 83% das mortes. 
Cidades, página 5

Poá

Córrego Itaim 
chega a 50% 
das obras
Cidades, página 3

Suzano registrou quatro mortes 
no trânsito no primeiro quadri-
mestre deste ano. Na comparação 
interanual, a incidência de fatali-
dades nas pistas suzanenses caiu 
66%. Suzano foi a única cidade 
do G5 – conjuntos das cinco ci-
dades mais populosas do Alto Tie-
tê – a registrar redução na violên-
cia no trânsito durante o período.  
Cidades, página 6

1º Quadrimestre

CAI O NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS NO TRÂNSITO DE SUZANO
DIVULGAÇÃO

VACINAÇÃO SEGUE AMANHÃ

Suzano

Entre os grupos imunizados está o de grávidas com comorbidades. Cidades, página 4

Ashiuchi vai ao Palácio dos 
Bandeirantes em busca 

de investimentos

SAÚDE, ESPORTES...

Prefeito de Suzano esteve na sede do governo 
estadual na tarde de ontem. Cidades, página 3

PAULO PAVIONE/SECOP SUZANO

PAULISTÃO

Palmeiras e São Paulo fazem o 
primeiro jogo da final. p9

CPI DA COVID

Pazuello blinda 
Bolsonaro em 
depoimento. p8
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A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos, levou diversos serviços de zeladoria para o Jardim Colorado e 
adjacências nesta semana. Os trabalhos foram realizados entre sexta e quarta-
feira por diversas ruas do bairro. A ação faz parte do mutirão semanal promovido 
em diversos pontos da cidade pela administração municipal.
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ZELADORIA NO COLORADO

 �Curso de Fruticultura I

A Secretaria de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico de Guararema abre 
inscrições para o curso de Fruticultura 
básica (podas), que será realizado en-
tre 1º e 02 de junho no Recanto Cheio 
de Cheiro, no bairro Nogueira, das 9 às 
18 horas. A ação é uma parceria entre 
a Pasta, o Sindicato Rural de Jacareí 
(SRJ) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar-SP).

 �Curso de Fruticultura II 

O curso é uma oportunidade para quem 
deseja aprender a realizar poda em 
fruteiras perenes e semi-perenes, ou 
seja, aquelas que mantém pelo me-
nos parte da sua estrutura todos os 
anos e dá fruto nas estações propí-
cias, e também para aquelas em que 
ciclo produtivo geralmente ocorre em 
um período de tempo menor e preci-
sa ser replantada.

 �Oficinas culturais

A Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Turismo de Poá está com 
inscrições abertas para novas ofici-
nas culturais que estão sendo reali-

zadas por meio de uma parceria com 
o Instituto Poiesis. Para participar, os 
interessados devem fazer a inscrição 
via internet. As vagas são limitadas e 
estão liberadas para todo o Estado de 
São Paulo.

 �Audiência pública

Em cumprimento a lei municipal nº 
3.376, de junho de 2019, a Comissão 
Permanente de Saúde, Educação, Cul-
tura, Lazer e Turismo da Câmara Mu-
nicipal de Ferraz de Vasconcelos pro-
move audiência pública para averiguar 
a prestação de contas referentes ao se-
gundo semestre do ano passado pela 
Secretaria Municipal da Cultura e Tu-
rismo. A reunião virtual ocorre no pró-
ximo dia 26, às 9 horas.

 �Carros para Saúde

Ferraz de Vasconcelos recebeu ontem 
dois veículos para o atendimento à po-
pulação por meio do programa Melhor 
em Casa. A ação visa acolher pacientes 
acamados em casa, sem que o morador 
tenha que se descolar a uma unidade 
de saúde. A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) acompanhou a entrega dos car-
ros à Secretaria Municipal de Saúde.
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EDITORIAL

Segurança em 2º plano

S
ão muitas as promessas feitas pela atual 
gestão do governo do Estado de São 
Paulo que não se cumprem. Diante da 
pandemia, há quem defenda a postura 

do grupo comandado por João Doria (PSDB), 
mas, de fato, os moradores das cidades do 
Alto Tietê não têm muito a comemorar, pelo 
contrário, há muito o que cobrar. 

No setor da Segurança, o governo paulis-
ta prometeu instalação de dezenas de Dele-
gacias de Defesa da Mulher no Estado, com 
funcionamento 24 horas, o que foi vetado 
pela própria Prefeitura de São Paulo após a 
vitória nas eleições. Então, por que prome-
teu? Além disso, há falta de profissionais nas 
delegacias para atender ocorrências. São in-
contáveis as vezes em que a vítima recorre à 
DDM e não consegue registrar o Boletim de 
Ocorrência por falta de delegado. Para a en-
trevistada de ontem, Marly Barbosa Siqueira, 
militante do Coletivo Mogiano de Mulheres 
e Gênero Impacto Feminista e membro do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher (Commulher), em matéria publicada 
pelo Grupo Mogi News, falta vontade polí-
tica para que o novo equipamento se torne 

realidade no município. Em meio a tantas 
promessas não cumpridas, Arujá e Itaquá 
ganharam uma DDM neste ano. Já Ferraz 
de Vasconcelos segue com as tratativas com 
o governo do Estado para a viabilização de 
uma DDM. 

Mogi das Cruzes tem quase 800 vítimas 
de violência contra a mulher com medidas 
protetivas. Em Itaquaquecetuba, desde ja-
neiro deste ano, foram registradas 107 me-
didas protetivas. Já em Suzano, neste ano, 
até o momento, já foram contabilizados dez 
casos. Em Poá, nos dois primeiros meses 
deste ano, foram registrados 347 casos de 
violência contra a mulher.

Neste ano, Mogi das Cruzes inaugurou 
a Central de Polícia Judiciária na avenida 
Fernando Costa, no centro, com o objetivo 
de devolver o policial militar às ruas o mais 
rápido possível para tentar diminuir os ín-
dices criminais. Desde então, o Grupo Mogi 
News busca informações inicias sobre o tra-
balho, mas há meses não recebe resposta. Esse 
simples exemplo mostra como a segurança 
e informações relacionadas são tratadas. A 
segurança tem de estar em primeiro plano.

O governo do Estado de 
São Paulo por meio da Artesp 
pretende instalar não uma, 
mas duas praças de pedágio 
em Mogi das Cruzes. Uma na 
Mogi-Dutra e outra na Mogi-

-Bertioga. Os prefeitos de Mogi 
das Cruzes e de Arujá já se 
manifestaram publicamente 
contra o projeto. Ao menos 
um deputado federal e dois 
estaduais também participa-
ram do protesto contra a ins-
talação das praças.

Mas é preciso mais, muito 
mais e além da sociedade civil 
é importante que as indústrias 
e seus órgãos representativos 
se oponham à pretensão arre-
cadatória despropositada. A 
Mogi-Dutra é a principal via 
de acesso à Mogi, uma uni-
versidade, dois centros uni-
versitários, polos industriais, 
intensa atividade comercial, 

Pedágios

ARTIGO
Cedric Darwin

educacional e de saúde. Aru-
já e Itaquaquecetuba acessam 
Mogi pela Mogi-Dutra e para 
ingressar nessas cidades já é 
cobrado pedágio tanto na 
Ayrton Senna como na Dutra.

A cobrança de pedágio 
na Mogi-Dutra implicará no 
aumento de custo injustifi-
cado e a poucos quilômetros 
de outras praças de pedágio 
de quem vem da capital ou 
de Guarulhos para acessar a 
cidade. E se de fato houver 
mais uma praça de pedágio 
na Mogi-Bertioga, serão três 
tarifas para que vem da capi-
tal pela Ayrton Senna ou pela 
Dutra até Bertioga.

A Mogi-Dutra é de peque-
na extensão, mas fundamen-
tal para o desenvolvimento da 
cidade e região. A situação 
não difere para que vive na 
cidade e se desloca de auto-
móvel, ônibus ou van para as 
cidades vizinhas. O pedágio 
aumenta o custo de desloca-

mento sem agregar vantagem 
ao usuário. Há o agravante de 
no meio dessa rodovia existir 
residenciais como também se 
dá na Mogi-Bertioga.

O pedágio é um desestí-
mulo ao deslocamento entre 
os municípios e um fator de 
encarecimento dos transpor-
tes e consequentemente de 
produtos e serviços, tudo o 
que não precisamos em ple-
na pandemia. Tudo isso sem 
computar o desgaste político 
do governador João Doria, 
candidatíssimo à presidên-
cia da República.

O pedágio não interessa 
a ninguém, senão a quem o 
explora. Injusto, não deseja-
do e inoportuno é necessário 
o comprometimento político 
de todo o Alto Tiete: prefei-
tos, vereadores, deputados e 
sociedade civil, todos contra 
o, ou, os pedágios!

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado
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Córrego Itaim atinge 50% 
do cronograma de obras

Os serviços de desasso-
reamento do córrego Itaim 
realizados por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Poá e o governo do Estado, 
continuam avançando no 
município. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Recursos 
Naturais e Serviços Urbanos, 
a execução da obra atingiu 
cerca de 50% do cronograma. 
O recurso para o desas-
soreamento e limpeza das 
margens é proveniente do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro).

O desassoreamento do 
córrego Itaim, no trecho 
localizado ao lado da Estrada 
Mário Covas, próximo ao 
limite com o município de 
Suzano, está sendo executado 
pelo Departamento de Águas 
e Energia elétrica (DAEE), e 
tem como objetivo melhorar 
a vazão das águas e reduzir 
o risco de enchentes na 
cidade. “É uma obra muito 
importante porque em dias 
de fortes chuvas, as águas 

Poá

pluviais acabam retornando 
à cidade porque o leito do 
rio está assoreado”, afirmou a 
secretária de Meio Ambiente, 
Claudete Canada.

O córrego Itaim corta 
o centro da cidade e é o 
responsável pelo escoamen-
to das águas pluviais. “Por 
causa do assoreamento, as 
águas pluviais acabam por 
muitas vezes retornando 
e causando enchentes na 
área central, em dias de 

fortes chuvas. Este serviço 
tem que ser realizado neste 
período mais seco, quando 
as chuvas não ocorrem com 
tanta frequência”, enfatizou 
a responsável pela Pasta.

“Além disso, há as tratativas 
para a implantação de um 
ecoponto, em parceria com 
a SPMar, concessionária 
responsável pelo Trecho-
Leste do Rodoanel Mario 
Covas (SP-21).”, detalhou 
a secretária.

Desassoreamento do rio ocorre próximo a Suzano

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Casa do Futuro dá início 
aos atendimentos em Ferraz

O projeto social Casa do 
Futuro deu início, anteon-
tem, aos atendimentos no 
Parque Municipal Nosso 
Recanto Dona Assunta, no 
Jardim Pérola. A ação é ge-
renciada pela Secretaria de 
Assistência Social de Ferraz 
de Vasconcelos e oferece 
cadastro e atualização do 
CadÚnico, sendo a porta 
de entrada para programas 
de transferência de renda, 
como o Bolsa Família, Renda 
Cidadã, Ação Jovem, Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC) etc.

O equipamento itinerante 
funciona das 8 às 17 horas, 
de segunda a sexta-feira. 
Cabe destacar que todo o 
atendimento segue rigorosa-
mente as normas sanitárias 
para evitar o contágio do 
coronavírus (Covid-19).

Para realizar o cadastro, é 
necessário apresentar o RG, 
CPF, comprovante de ende-
reço e todos os documentos 
pessoais de cada membro da 
família. Já os munícipes que 

Social

residem em outros bairros e 
precisam do serviço, podem 
procurar um dos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) ou a sede do 
CadÚnico da cidade.

O titular da pasta, Robson 
Xisto, destacou a importância 
de o serviço ser itinerante. 

“Esse tipo de acolhimento 
facilita a vida de muitas 
famílias que nem sempre 
conseguem se deslocar para 

outros bairros. Nosso objetivo 
é identificar ferrazenses que 
precisam de auxílio neste 
momento de pandemia”, 
garantiu o secretário.

A Casa do Futuro está loca-
lizada na Avenida Lourenço 
Paganucci, 1.133, Jardim 
Pérola, no Parque Nosso 
Recanto. Para dúvidas e mais 
informações, a Assistência 
Social atende pelo telefone 
4674-1393.

Entidade funcionar de forma itinerante, até as 17hs

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Ashiuchi vai a SP em busca de 
investimentos para Suzano

Acompanhado do deputado de André do Prado, prefeito foi tratar de infraestrutura para o distrito de Palmeiras

CAPITAL

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do deputado estadual André 
do Prado (PL), se reuniu, na 
tarde de ontem, no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo, com o secretário-

-executivo de Estado de 
Desenvolvimento Regional, 
Rubens Cury, em busca de 
investimentos para o muni-
cípio. O chefe do Executivo 
também se encontrou com 
o secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares.

Na primeira reunião, Ashiu-
chi, acompanhado do par-
lamentar e da assessora da 
Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae) 
Carolina Umebayashi, foi à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, onde falou com 
Cury sobre a necessidade de 
investimentos para Suzano, 
pedindo equipamentos para 
o distrito de Palmeiras.

“Na oportunidade, solicitamos 
investimentos para vários se-
tores, como Saúde, Segurança, 
Esporte e Cultura. Seguimos 

trabalhando para melhorar 
nossa cidade, já pensando 
em equipamentos de apoio 
às famílias pós-pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Agradeço a disponibilidade 
do secretário-executivo por 
nos receber, assim como o 
deputado André do Prado 
pelo apoio de sempre”, disse 
o prefeito suzanense.

Atento às demandas, Cury 
garantiu que vai estudar os 
projetos disponíveis pelo go-
verno estadual para encaminhar 
a Suzano. “O município está 
crescendo e nós, da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Regional, estamos à 
disposição para apoiar e dar 
o suporte necessário para a 
continuidade dos avanços 

na cidade”, destacou.
O deputado, por sua vez, 

elogiou o engajamento do 
prefeito e a disposição do 
governo estadual em cola-
borar com as melhorias para 
a região do Alto Tietê. “O 

prefeito Rodrigo Ashiuchi 
está sempre atento às libe-
rações de investimentos por 
parte do Estado e, por isso, 
agendamos esse encontro, 
buscando garantir recursos 
para Suzano, direcionando 

melhorias para Saúde, In-
fraestrutura e demais setores 
da cidade”, informou.

 Vacinação
Ainda no Palácio dos Bandei-

rantes, Ashiuchi se encontrou 

com o secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soares, 
que, na ocasião, anunciou a 
expansão da vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) para 
profissionais da Educação 
de 18 a 46 anos. “Vamos 
atender, a partir de julho, 
todos os trabalhadores da 
Educação, visando garantir 
maior segurança para esse 
público”, salientou Soares.

O prefeito de Suzano co-
memorou a notícia e lembrou 
que essa era uma demanda 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 

“Desde o início da campanha 
de imunização, pleiteamos 
junto ao Estado a vacinação 
dos profissionais da Educação. 
Essa é uma grande conquista, 
que vai ajudar milhares de 
trabalhadores, assegurando, 
assim, um retorno mais segu-
ro para as aulas presenciais. 
Agradeço o empenho do 
secretário Rossieli Soares 
e do governo do Estado”, 
concluiu Ashiuchi.

Ahiuchi disse que solicitou investimentos para Saúde, Esportes, entre outros

Paulo Pavione/Secop Suzano

Chefe do Executivo 
também se 
encontrou com o 
secretário de Estado 
da Educação, 
Rossieli Soares
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Suzano fará mutirão de 
papanicolau neste sábado

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza no sábado um 
mutirão para coleta de papa-
nicolau, um dos principais 
exames para o rastreamento 
do câncer do colo de útero. 
O mutirão será das 8 às 16 
horas, com acolhimento em 
nove unidades específicas 
localizadas nas três regiões 
da cidade. Na área central, a 
ação ocorre na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) Prefeito 
Alberto Nunes Martins – CSII 
(avenida Paulo Portela, nº 
205); na Unidade de Saúde 
da Família (USF) Vereador 
Marsal Lopes Rosa (rua Pro-
fessor Jeremia, nº 456 – Vila 
Urupês) e na UBS Professor 
João Olimpio Neto (avenida 
Getúlio Moreira de Souza, nº 
837 – Parque Residencial 
Casa Branca).

Já na região norte, a coleta 
do exame estará disponível 
na UBS Dr. André Cano 
Garcia (avenida Jaguari, nº 
37 – Cidade Boa Vista); na 
USF Dr.Eduardo Nakamura 

- Miguel Badra Baixo (rua 

Saúde

Mario Bochetti, nº 680 – Mi-
guel Badra) e na UBS Alzira 
Pereira Mayer (rua Manoel 
Honorato dos Santos, nº 
301 – Jardim Alterópolis).

Na região sul, participam 
da ação a UBS Tabamarajoara 
(rua Sebastian Rossel Garcia, 
40 – Raffo); a USF Vereador 
Gregório Bonifácio da Silva 
(rua Nicácio da Silva Bastos, 
nº 75 – Parque Buenos Aires) 
e a USF Marcelino Maria 
Rodrigues (rua Antônio 

Inácio, nº 540 – Jardim 
Brasil).

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a baixa cobertura do 
exame ginecológico observada 
no último ano é motivo de 
atenção. “Em 2020, diante 
da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), muitas 
mulheres deixaram de fazer o 
exame. O papanicolau é um 
procedimento simples, mas 
que salva vidas”, aconselhou.

Iniciativa irá ocorrer em nove unidades de saúde

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Grávidas com comorbidades 
vão receber a primeida dose

Atendimento irá ocorrer na Arena Suzano; idosos e puérperas com comorbiades também serão imunizados

AMANHÃ EM SUZANO

A campanha de imuni-
zação contra o coronavírus 
(Covid-19) avança amanhã 
contemplando as grávidas, 
maiores de 18 anos, com 
comorbidades. A primeira 
aplicação também chega 
para as puérperas maiores 
de idade, igualmente com 
comorbidades, e que deram à 
luz nos últimos 45 dias. Já os 
idosos que foram vacinados 
com o imunizante CoronaVac/
Butantan, até o último dia 
16 de abril, poderão receber 
a segunda dose.

O atendimento da sexta-
-feira será das 8 às 17 horas e 
deverá ocorrer exclusivamente 
na Arena Suzano, localizada 
na avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90, no bairro 
Jardim Imperador, com a 
oferta do sistema drive-thru. 
A entrada de veículos ocorre 
pela avenida Brasil.

No local de vacinação, 
as gestantes e puérperas 
que fazem parte do grupo 
prioritário deverão apresentar 
carteira do pré-natal, receita 

do medicamento atualizado 
com exame e/ou laudo do 
médico, nas versões original 
e cópia. Neste perfil, estão 
incluídas aquelas com qua-
dro de hipertensão arterial, 
diabetes, hipotireoidismo, 
hipertireoidismo, toxoplas-
mose, lúpus, obesidade (IMC 
> 40) e outras comorbidades. 
Todos os detalhes podem ser 
conferidos no link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.br.

Para receber a primeira 

dose, além dos itens com-
probatórios, a mulher deve 
apresentar a documentação 
de praxe para a primeira 
aplicação, sendo obrigatório 
documento original com foto, 
CPF, comprovante de endereço 

de Suzano no nome da bene-
ficiada 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.

Ainda na sexta-feira, ha-
verá a segunda aplicação 
daqueles vacinados com a 
CoronaVac/Butantan até o dia 

16 de abril, conforme prazo 
estipulado pelo imunizante. 
Para a segunda dose, é exigido 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, reforçou 
a importância da ação. “Para 
a vacinação das grávidas e 
puérperas estamos seguindo 
todos os protocolos estipulados 
pelo Ministério da Saúde, a 
partir do recebimento de um 
novo lote da CoronaVac. Neste 
momento, a informação é a 
nossa principal aliada. Por 
isso, precisamos redobrar 
a atenção ao cronograma 
estipulado no município 
e sempre consultar fontes 
oficiais”, disse.

Todos os detalhes sobre a 
imunização podem ser con-
feridos no site da Prefeitura 
de Suzano, bem como nos 
demais canais de comunicação 
oficiais do Poder Executivo, 
além do telefone da Vigilân-
cia Epidemiológica, que é o 
4745-2035.

Ação está marcada para ocorrer entre as 8 e 17 horas, na Arena Suzano

Paulo Pavione/Secop Suzano

A programação da Operação 
Cata-Treco foi prorrogada até 
amanhã. Com isso, o projeto 
voltado para a coleta de materiais 
em desuso na cidade segue 
prestando atendimento aos 
15 bairros atuais. A mudança 
no término do itinerário se 
dá devido à quantidade de 
inservíveis encontrada nas 
regiões contempladas.

Em continuidade ao crono-
grama, o primeiro caminhão 
segue recolhendo inservíveis 
nos bairros Jardim Alterópolis, 
Jardim Margareth, Jardim 
Gardênia, Recreio Sertãozi-
nho, Jardim Chácara Mea, 
Jardim Santa Inês, Jardim São 
Bernardino, Jardim Graziela, 
Veraneio Juruá e Vila Rica, 
do distrito de Palmeiras. Já 
o segundo circula no Jardim 
Belém, Jardim Amazonas, 
Jardim Dora, Jardim Ipelândia, 
Jardim do Lago e adjacências.

Já entre sexta-feira e sábado, 
as equipes acompanharão os 
serviços de manutenção nos 
bairros Parque Santa Rosa, Jar-
dim Vitória e Chácara Faggion. 
A expectativa é que a região 

Programação da Operação 

Cata-Treco é prorrogada

Suzano

receba, além do cata-treco, 
zeladoria completa, desde 
varrição até pintura de guias.

Os materiais obtidos pelo 
projeto vão direto para a Central 
de Triagem do Jardim Colorado, 
onde são repassados para a 
Cooperativa de Trabalho em 
Reciclagem Unidos Vencere-
mos (Univence), que realiza 
no local a seleção, prensa e 
venda dos reciclados para 
empresas de logística reversa. 
Os objetos descartados pelos 
suzanenses são convertidos 
em renda para famílias coope-
radas e em alimentos a serem 
doados para ações sociais do 
município.

“As alterações no cronograma 
acontecem de acordo com a 
demanda de cada bairro. Con-
forme os agentes municipais 
encontram mais objetos em 
desuso nas ruas nós avaliamos 
a situação e, caso necessário, 
optamos por estender a cir-
culação na região, de forma a 
dar todo o suporte necessário 
às comunidades”, explicou 
o secretário municipal de 
Governo, Alex Santos.

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho na 
cidade. Atualmente, o SAT está 
mediando 33 oportunidades 
profissionais.

 As vagas que exigem apenas 
Ensino Fundamental completo 
são para casal de caseiros 
(duas vagas), trabalhador rural 
(duas vagas),meio oficial de 
soldador, faxineira, ajudante 
geral e uma vaga para ajudante 
geral (manutenção).

Há vagas também para que 
possui Ensino Médio e Supe-
rior. Em razão da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
os interessados devem se 
candidatar pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432. 
Para quem ainda não possui 
cadastro ou está desatualizado 
pode comparecer até o SAT ou 
acessar o Serviço de Atendi-
mento ao Trabalhador (SAT), 
no site guararema.sp.gov.br.

Guararema 
oferece 33 
oportunidades 
de trabalho

SAT

A mulher deve 
apresentar a 
documentação 
de praxe para a 
primeira aplicação
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Região recebe novo lote de 
vacinas contra a Covid-19

Os municípios do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem hoje o 
24º lote de vacinas contra a 
Covid-19.

No total são 53.778 vaci-
nas, sendo que 42.571 são 
AstraZeneca, destinadas às 
pessoas com comorbidades ou 
com deficiência permanente, 
que têm entre 45 e 50 anos e 
recebem Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC); além 
de motoristas e cobradores 
do transporte público que 
trabalham em empresas da 
Capital e residem na região 
e que já estão com o docu-
mento de identificação para 
a imunização.

O restante, 11.207 vacinas, 
são doses extras para com-
plementação de grupos nos 
municípios em que houve falta. 
Parte destes imunizantes são 
CoronaVac e serão utilizados 
para suprir a falta da segunda 
dose de públicos diversos.  
A outra parte, é da vacina 
AstraZeneca, para aplicação 

CoronaVac e AstraZeneca

de primeira dose para idosos 
de 70 anos que não foram 
contemplados pela campanha.

Agendamento
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Mogi das Cruzes 
abre hoje a partir das 8 ho-
ras, o agendamento online 
para aplicação de segunda 
dose para quem tomou a 
Coronavac/Butantan até o 
dia 3 de maio. 

Há, ainda, vagas para outros 

públicos como portadores de 
deficiências graves e comorbi-
dades, gestantes e puérperas 
com comorbidades, portadores 
de síndrome de Down, trans-
plantados e renais crônicos 
em hemodiálise, conforme 
critérios definidos pelos Go-
verno Federal e Estadual. 

Para receber a segunda 
dose, o paciente precisa levar 
documento pessoal com foto 
e comprovante da aplicação 
da primeira dose.

O 24º lote dos imunizantes conta com 53.778 doses

Emanuel Aquilera

Inscrições para vestibular  
podem ser feitas até hoje

Estão abertas até hoje 
as inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Vestibular 
do 2º semestre de 2021 
da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp). Todos os cursos 
são gratuitos e oferecidos 
na modalidade de Ensino a 
Distância (EAD). No Polo de 
Mogi das Cruzes, localizado 
na Escola de Empreende-
dorismo e Inovação no 
Centro, são oferecidas 64 
vagas para ingresso.

Os interessados podem 
se candidatar a 32 vagas 
para o Eixo de Licencia-
turas (Licenciatura em 
Letras, Licenciatura em 
Matemática e Licenciatura 
em Pedagogia) e 32 vagas 
para o Eixo Computação 
(Bacharel em Tecnologia 
da Informação, Bacharel 
em Ciências de Dados e 
Bacharel em Engenharia 
da Computação). 

Nesta edição, a nota da 
parte objetiva do Exame 
Nacional do Ensino Médio 

Univesp

(Enem) de 2018, 2019 e 
2020 poderá ser integrada 
à nota final.

A inscrição é feita por 
meio do site univesp.br/
vestibular ou no site da 
própria Fundação para 
o Vestibular da Univer-
sidade Estadual Paulista 
(Vunesp) - vunesp.com.
br. A taxa de inscrição é de  
R$ 45.

 Em caso de dúvidas, o 

candidato poderá acessar 
o “Fale conosco” por meio 
do site www.vunesp.com.
br/faleConosco ou entrar 
em contato com o Disque 
Vunesp por meio do telefone 
3874-6300, em dias úteis, 
das 8 às 18 horas. Além 
disso, pode encaminhar e-

-mail para mogidascruzes@
polo.univesp ou ligar para 
99896-8836 (falar com 
Paulo).

Cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade EAD

Guilherme Berti/PMMC

Alto Tietê registra a marca de 
4 mil mortes por coronavírus

Óbitos por Covid começaram a ocorrer na região em março do ano passado, quando um idoso morreu em Suzano

PANDEMIA

O Alto Tietê chegou ontem 
à marca de 4.001 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covdi-19), informou du-
rante à tarde o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê. O 
primeiro óbito ocorreu em 
março do ano passado, na 
cidade de Suzano.

O município de Mogi das 
Cruzes continua somando a 
maior quantidade de óbitos 
pela doença, que chegou 
ontem a 1.185, segundo 
o Condemat. A cidade é 
também a mais populosa da 
região e tem ainda o maior 
número de recuperados da 
doença. Até ontem, 18.748 
moradores do município se 
recuperaram do vírus e já 
foram registrados 28.576 
diagnósticos positivos. So-
mente nas cinco cidades 
mais populosas da região, 
as 3.340 pessoas que não 
resistiram às complicações 
da Covid-19 correspondem 

a 83% do total das mortes.
Isto é, a maior parte dos 

óbitos ocorreu em Mogi, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá. 

Com menos números de 
vítimas fatais em relação 
a Mogi, Itaquá é a segun-
da cidade que mais soma 
vidas interrompidas pelo 

coronavírus, com um total 
de 767 mortos até a noite 
de ontem.

O número ultrapassa as 
mortes em Suzano (721), 

Ferraz (365) e Poá (302). 
Além dos 4.001 morado-
res que foram à óbito pela 
doença respiratória em todo 
o Alto Tietê desde o dia 24 

de março de 2020, 93.590 
receberam diagnósticos po-
sitivos para o vírus e 67.680 
se recuperaram.

Outras 203.632 pessoas 
realizaram os testes para a 
Covid-19 e os resultados 
foram negativos.

Estado
Ontem, o Estado de São 

Paulo registrou 3.129.412 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 105.852 
óbitos.

Entre o total de casos, 
2.812.192 tiveram a doença 
e já estão recuperados, sendo 
que 323.499 foram internados 
e receberam alta hospitalar.

Até ontem havia 22.112 
pacientes internados em 
todo o território paulista, 
sendo 10.129 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
e 11.983 em Enfermaria.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI Covid no Estado 
é de 79% e na Grande São 
Paulo, onde está incluído o 
Alto Tietê, é de 76,9%

Thamires Marcelino

Maioria dos falecimentos ocorreu em Mogi, Itaquá e Suzano
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Número de vítimas fatais no 
trânsito de Suzano cai 66%

Números foram divulgados pelo Infosiga e levam em conta os casos registrados no 1º quadrimestre de 2021

EM 4 MESES

Suzano registrou quatro 
mortes no trânsito no primeiro 
quadrimestre deste ano. Na 
comparação interanual, a 
incidência de fatalidades nas 
pistas suzanenses caiu 66%. 
De acordo com os dados 
divulgados pelo Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo (Infosiga), 
Suzano foi a única cidade 
do G5 – conjuntos das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê – a registrar redu-
ção na violência no trânsito.

O primeiro quadrimes-
tre inteiramente dentro da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) foi marcado 
por queda no resultado se 
comparado com o mesmo 
período do ano passado, 
quando o vírus ainda não 
havia afetado a circulação de 
pessoas e veículos durante, 
pelo menos, metade dos 
quatro primeiros meses de 
2020. Foram quatro óbitos 

até abril desse ano contra 12 
nos quatro primeiros meses 
do ano passado.

Neste abril passado, Suzano 
não registrou nenhum óbito. 
Em março foi um falecimento, 
em fevereiro dois e em janeiro 
mais um. No ano passado, 
em abril, a cidade marcou 
quatro casos, em março duas 
vítimas fatais, em fevereiro 
contou duas novamente e em 
janeiro, quatro. O resultado 
de Suzano chama atenção 
quando comparado as ci-
dades vizinhas que, mesmo 
passando pela pandemia, 

não conseguiram reduzir 
seus números.

Mogi das Cruzes responde 
pelo maior número de ca-
sos dentro do G5. Com 20 

mortes no acumulado deste 
ano contra 13 casos no ano 
passado, Mogi ostenta uma 
elevação de 53% e ocupa 
a posição de cidade mais 

violenta no trânsito do G5. 
Em seguida, Itaquaque-

cetuba figura na lista do 
Infosiga com o segundo 
pior acumulado da região. 

Neste quadrimestre foram 13 
óbitos nas pistas, repetindo 
o saldo do 1° quadrimestre 
de 2020. Só no mês passado 
a cidade contabilizou quatro 
falecimentos decorrentes de 
acidentes de trânsito.

Neste ano, Ferraz de 
Vasconcelos está acompa-
nhando Suzano no número 
de mortes. O balanço do 1° 
quadrimestre também aponta 
quatro casos, uma elevação 
se considerado o acumulado 
de dois casos do mesmo 
período de 2020. Nenhum 
caso foi informado em abril. 
Por fim, Poá sempre com 
os menores números da 
região, manteve estabilidade 
e repetiu um único óbito 
nas pistas nestes primeiros 
quatros meses.

Somando o total apresen-
tado pelas cinco cidades, o 
Infosiga revela que morreram 
42 pessoas nas estradas do G5 
neste ano. Em 2020 o total 
foi de 41 mortes dentro do 
mesmo período analisado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Em Suzano foram 12 casos fatais registrados em 2020; ano passado foram quatro

Mogi News/Arquivo

Estão abertas as inscrições 
para as Oficinas Culturais

Artistas, produtores, gestores, 
estudantes e demais atuantes 
na área cultural de Mogi das 
Cruzes têm mais uma opor-
tunidade para participar das 
Oficinas Culturais oferecidas 
pelo governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Poiesis 
Organização Social de Cul-
tura. Acabam de ser abertas 
as inscrições para o bloco 
2 das atividades de junho, 
que integram o Programa 
de Formação para o Interior, 
Litoral e Região Metropolitana 
de São Paulo, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa.

Todas as atividades, tanto 
oficinas quanto palestras, serão 
realizadas de forma online, 
por meio da plataforma Zoom, 
em respeito às medidas de 
distanciamento social. As 
inscrições também devem 
ser feitas de forma online, a 
partir de links disponibilizados 
pelo governo do Estado. Ao 
todo, são mais de 500 vagas 
disponíveis, para atividades 
sobre diversos temas.

A primeira delas começa no 

Programação de junho

dia 10 de junho e as atividades, 
como um todo, se estendem 
até o final do próximo mês. Em 
algumas, será aberta apenas 
uma turma, enquanto, em 
outras, haverá mais turmas 
e mais vagas à disposição. O 
preenchimento das vagas e 
definição de turmas se dará 
mediante ordem de inscrição.

Entre os temas abordados, 
estão a diversidade linguística 
brasileira, a elaboração de pro-
jetos culturais, fotoescultura, 
fotografia e literatura, iniciação 
no mercado de trabalho para 
atores, psicanálise e escrita 
criativa em tempos de pande-
mia, ilustração e composições 
digitais, representação de 
pessoas negras na arte e na 
cultura e também criação e 
composição em rap.

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que é o 
4798-6900.

O Programa dialoga com 
o interior por meio de dois 
festivais Festival Literário  

(FLI) e Festival de Música 
Instrumental (MIA), Jornadas 
de Gestão Cultural, Ciclos de 
Estudos sobre Cultura Tradi-
cional e Contemporaneidade, 
Programa de Qualificação 
em Artes que dá orientação 
artística a grupos, companhias 
ou coletivos no interior, litoral 
e região metropolitana de 
São Paulo, e o Programa de 
Formação no Interior que 
oferece atividades formativas.

Além disso, na capital, o 
programa Oficinas Culturais 
realiza atividades de formação 
e difusão em três espaços:  
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade (Bom Retiro), Ofi-
cina Cultural Alfredo Volpi 
(Itaquera) e Oficina Cultural 
Juan Serrano (Taipas).

O programa é gerenciado pela 
POIESIS, Organização Social 
de Cultura, que desenvolve 
e gere programas e projetos, 
pesquisas e espaços culturais, 
museológicos e educacionais 
voltados para a formação 
complementar de estudantes 
e do público em geral. 

Fundo Social de Mogi 
reabre banco de perucas

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes reabriu ontem o 
banco de perucas do projeto 
Cabelegria. O equipamento, 
que trabalha com o recebi-
mento de mechas e também 
com a doação de perucas para 
mulheres que lidam com a 
perda de cabelos, passará 
a funcionar dois dias por 
semana, às terças e quintas, 
sendo terça no período da 
tarde das 13 às 16 horas e 
quinta no período da manhã 
das 9 ao meio-dia.

O horário reduzido foi 
adotado em respeito aos pro-
tocolos sanitários, buscando 
evitar qualquer possibilidade 
de aglomeração. “Ainda estamos 
adotando todos os cuidados 
necessários, porém entende-
mos que é importante reabrir 
o banco, dada a relevância do 
serviço prestado. É um pro-
jeto de resgate de autoestima, 
que ajuda mulheres em um 
momento tão delicado a se 
sentirem mais felizes, mais 
bonitas e mais motivadas”, 
destacou a presidente do 

Projeto Cabelegria

Fundo Social, Simone Mar-
genet Cunha.

O projeto é realizado numa 
parceria entre o Fundo Social 
de Mogi das Cruzes e a ONG 
Cabelegria, que tem sede em 
São Paulo. O banco atua 
em duas frentes: ele recebe 
mechas de cabelo de pessoas 
que voluntariamente cortam 
e doam madeixas ao projeto 
e também doa perucas para 
mulheres que perderam os 
cabelos em função de trata-
mento oncológico ou outras 
enfermidades, como alopécia.

Para quem deseja doar, as 
orientações são: doar mechas 
já cortadas com no mínimo 20 
centímetros de comprimento 
e entregá-las secas, presas por 
um elástico e dentro de um 
saco plástico. O projeto aceita 
qualquer tipo de cabelo, inclu-
sive aqueles que têm química. 
Todos os doadores recebem 
um certificado. Importante 
destacar que cortes de cabelo 
não são feitos no local.   

Com essas mechas doa-
das, as costureiras do projeto 

confeccionam as perucas, 
que abastecem o estoque do 
banco e depois são entregues 
a mulheres que precisam. Para 
quem deseja ter acesso a uma 
peruca, basta ir ao banco de 
perucas, que fica no piso térreo 
do prédio-sede da Secretaria de 
Saúde (Pró-Mulher), portando 
laudo médico, RG e CPF e 
comprovante quimioterápico 
(para pacientes oncológicos).

Uma vez no banco de perucas, 
as mulheres serão atendidas 
pelos voluntários e têm a 
liberdade de experimentar 
todas as perucas disponíveis, 
escolhendo aquela que mais 
a agrada. Se mais tarde ela 
desejar fazer a troca por um 
outro modelo, basta procurar 
novamente o espaço.

O banco de perucas está 
instalado no piso térreo do 
prédio do Pró-Mulher, que fica 
na rua Manuel de Oliveira, 30, 
no Mogilar. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, que é o 
4798-5143.

O resultado de 
Suzano chama 
atenção quando 
comparado as 
cidades vizinhas



cidadesQuinta-feira, 20 de maio de 2021 7portalnews.com.br

Deputados estaduais articulam
ações contra praças de pedágio

Parlamentares garantem que pressionarão governo do Estado para impedir instalação dos postos de cobrança

PROTESTO GERAL

Três deputados estaduais 
que representam o Alto Tietê 
na Assembleia Legislativa do 
Estado concederam entrevista 
na tarde de ontem ao grupo 
MogiNews/DAT sobre o pro-
jeto de pedágio em rodovias 
da região. Estevam Galvão 
(DEM), Marcos Damasio e 
André do Prado (ambos do 
PL) reiteraram suas posições 
contra a proposta do Estado 
e apontaram suas respectivas 
articulações.

Estevam Galvão informou 
que vem acompanhando o 
caso desde 2019, quando foi 
ventilada a possibilidade de 
instalação, e vem negociando 
o cancelamento da cobrança. 
Estevam se reuniu, segundo 
sua equipe, com o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (DEM), 
com a diretoria da Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) e com o 
governador do Estado, João 
Doria (PSDB). “Apesar da 

sinalização anterior do Esta-
do de que não haveria mais 
cobrança, fui surpreendido 
com a publicação do edital. 
Uni forças com as demais 
autoridades para pressionar o 
governo e cancelar a decisão”, 
informou.

Por sua vez, André do Prado 
também declarou publica-
mente ser contra a instalação 

de praças de pedágio em 
Mogi das Cruzes, reiterando 
que as cobranças podem 
fazer com que o distrito do 
Taboão, em Mogi das Cruzes, 
entre outras áreas à beira da 
rodovia, percam sua compe-
titividade para a abertura de 
novas empresas. . “Essa é a 
minha posição desde que 
surgiram boatos a respeito, 

no segundo semestre de 
2019. O deputado federal 
Marcio Alvino e eu conti-
nuaremos a somar esforços 
com deputados, prefeitos, 
vereadores e a sociedade 
civil para lutarmos contra 
esta medida”, afirmou.

O representante mogiano na 
Assembleia Legislativa, Marcos 
Damasio, também reafirmou 

sua contrariedade à proposta 
das praças de cobrança no 
Alto Tietê. “Já foram feitas 
várias articulações junto à 
Artesp, ao governador e vice-
-governador, ao secretário de 
Desenvolvimento Regional e 
à Casa Civil. Estamos bata-
lhando para que a proposta 
seja retirada e continuamos 
nesta luta. Nossa região não 

aceita estes pedágios”, concluiu.
Os deputados foram ouvidos 

três dias após participarem do 
ato promovido pelo prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), na Mogi-Dutra, 
em protesto à decisão da 
agência reguladora Artesp, 
do governo do Estado, de 
instalar as duas praças no 
edital para o trecho chamado 
Lote Litoral Paulista. A ma-
nifestação contou também 
com o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP) 
e os prefeitos das cidades de 
Arujá, Luiz Antonio Camargo, 
e de Ferraz de Vasconcelos, 
Priscila Gambale (ambos 
do PSD).

Pelo edital publicado na 
sexta-feira passada, serão 
cinco praças a serem ins-
taladas entre as cidades de 
Arujá e Bertioga. Segundo 
o cronograma do governo, 
a assinatura do contrato de 
concessão está prevista para 
janeiro de 2022, e o início 
da cobrança seria em 2024. 

André Diniz

Damasio ressalta articulações
junto à Artesp e governo do Estado

Fotos: Mogi News/Arquivo

Lideranças sugerem adoção
de estratégias regionais

Integrantes da Frente 
Parlamentar do Bem-Estar 
Animal do Alto Tietê estive-
ram reunidos ontem com o 
presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), Rodrigo Ashiuchi 
(PL), e o secretário-executivo, 
Adriano Leite, para discutir 
políticas públicas regionais 
para a causa animal.

Durante a reunião foram 
discutidas ações conjuntas 
de apoio à causa, como cam-
panhas de adoção utilizando 
plataformas virtuais, além de 
feiras regionais; realização de 
serviços regionalizados como 
castração e microchipagem; 
padronização de legislações 
de combate ao abandono e 
maus tratos; além de realização 
de eventos e capacitações 
sobre posse responsável de 
animais com aproximação 
junto às ONGs dedicadas 
à proteção animal.

Ashiuchi enalteceu a ini-
ciativa dos parlamentares 
em criar a Frente e reforçou 
que o Condemat endossa a 

Bem-Estar Animal

Vereador pede prorrogação de
alvarás de funcionamento

O vereador mogiano Mil-
ton Lins da Silva (PSD), o 
Bigêmeos, encaminhou à 
Casa de Leis um projeto de 
lei que pede a prorrogação 
da validade dos alvarás de 
funcionamento do município 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
A propositura foi apresenta-
da na sessão de ontem no 
plenário da Câmara.

A proposta daria mais 
tempo para os comerciantes 
do município, tanto aqueles 
que tiveram suas atividades 
interrompidas no primeiro 
trimestre com as medidas 
de distanciamento social 
da Fase Emergencial e da 
Fase Crítica, quanto dos 
empresários que tiveram 
queda na arrecadação com 
as limitações de ocupação.

Durante o período para 
explicações da matéria, o 
vereador reafirmou que o 
projeto de lei dá continuidade 
às medidas já adotadas pela 
administração municipal 
no amparo ao comércio da 
cidade. Bigêmeos também 

Ajuda ao comércio

garantiu que o projeto não 
estabelece renúncia fiscal 
para o ano de 2021, uma 
vez que a tributação seria 
cumprida ainda neste ano 
fiscal. “O comércio também 
tem que viver e sobreviver à 
pandemia”, concluiu.

A matéria será encaminha-
da à Procuradoria Jurídica 
da Câmara de Vereadores e 
às comissões permanentes 
da Casa para averiguar se 
está dentro dos princípios 
constitucionais.

Outros assuntos 
A vereadora Fernanda 

Moreno (MDB) apresentou 
uma indicação ao Poder 
Executivo municipal pedindo 
estudos para uma possível 
parceria público-privada para 
a castração de cães e gatos 
no município com o uso de 
um equipamento móvel para 
atender nos bairros.

O vereador Carlos Lucareski 
(PV), por sua vez, pediu o 
reforço do patrulhamento da 
Guarda Municipal e da Polícia 
Militar em uma praça no 
distrito de Braz Cubas, após 
o registro recente de roubos 
e casos de violência contra 
moradores e transeuntes.

Ao final da sessão, o líder do 
governo na Câmara, vereador 
Marcos Furlan (DEM), citou 
o colega Vitor Emori (PL) que 
representará a Câmara nas 
discussões do projeto Mogi 
Eco Tietê. Emori, em expli-
cações pessoais, agradeceu 
pela confiança recebida dos 
colegas e prometeu empenho 
para o melhor resultado da 
proposta. (A.D.)

Segundo Bigêmeos, 
“comércio tem que viver” 

Diego Barbieri/CMMC

luta pelo bem-estar animal. 
“É uma questão de saúde 
pública e o Condemat já vem 
trabalhando nesta causa de 
forma regionalizada com o 
compartilhamento de expe-
riências e serviços entre os 
municípios para a melhoria 
do atendimento”, disse.

O vereador suzanense, Marcel 
Pereira da Silva (PTB), ideali-
zador da Frente Parlamentar, 
falou sobre a importância 
do apoio do Condemat na 
busca por soluções regio-
nalizadas. “Cada município 
tem sua realidade, alguns já 
estão mais avançados nas 
políticas públicas de bem-

-estar animal, outros estão 
iniciando este trabalho. Porém, 
os problemas são comuns, 
muitas vezes com solução 
única. Este olhar regional, 
com ajuda mútua entre os 
municípios, com certeza 
será muito favorável para o 
nosso trabalho”, disse.

O secretário-executivo 
Adriano Leite reforçou o apoio 
do consórcio destacando o 
trabalho que já vem sendo 

realizado por meio da Câ-
mara Técnica de Bem-Estar 
Animal, além do pleito junto 
ao governo do Estado para 
construção de um hospital 
veterinário da região. “Temos 
uma Câmara Técnica muito 
atuante e essa união com 
o Legislativo vai fortalecer 
ainda mais a bandeira na 
região”, frisou.

A Frente Parlamentar re-
gional foi criada no início 
do mês e conta com oito 
vereadores que representam a 
região: Marcel Pereira da Silva 
(Suzano); Cristiane Araújo 
Pedro de Oliveira (Arujá); 
Evandro Toshiyuki Omura 
(Biritiba Mirim); Fernanda 
Moreno (Mogi das Cruzes); 
Jilmara Quirino da Silva 
(Poá); Lourenço Francisco 
de Oliveira Junior (Salesó-
polis), Fabrício dos Santos 
Nunes Paiva (Salesópolis) 
e Regiane de Castro (Santa 
Isabel). Também estiveram 
presentes os secretários de 
Meio Ambiente de Ferraz de 
Vasconcelos, Cláudio Squizato, 
e de Suzano, André Chiang.

Prado alerta para os prejuízos que
medida traria ao distrito do Taboão

Estevam diz que foi surpreendido 
com a publicação do edital
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Com falta de vacinas, total de pessoas com 2ª dose atrasada triplica e chega a 5 milhões

Em meio à falta de vacinas contra a Covid-19, o número de brasileiros que estão com a segunda dose do 
imunizante atrasada triplicou em um mês e já chega a 5 milhões, segundo levantamento feito pelo Estadão 
na base de dados de vacinados do Ministério da Saúde, disponível no site Open Datasus. No dia 13 de abril, 
o órgão federal informou que cerca de 1,5 milhão de pessoas não haviam retornado no prazo para tomar a 
dose de reforço. (E.C.)

O Grupo de Trabalho de 
Defesa da Cidadania, coorde-
nado pelo Ministério Público 
Federal (MPF), pediu ontem 
uma investigação independente 
sobre a operação Exceptis, 
realizada pela Polícia Civil 
no Jacarezinho, na zona norte 
carioca, no último dia 6. 

Na ação, 28 pessoas fo-
ram mortas em supostos 
confrontos com policiais. 
Um inspetor foi assassinado. 
O colegiado, formado por 
onze instituições, enviou um 
ofício ao Ministério Público 
do Rio. Nele, pediu que a 
Polícia Civil seja afastada 
da investigação. Reivindicou 

MPF e entidades pedem

investigação independente

Jacarezinho

ainda o arquivamento do 
inquérito policial sobre as 
mortes na comunidade. O 
objetivo seria “evitar caso de 
impunidade”. No documento, 
as entidades pedem também 
que a nova apuração seja 
feita com apoio da Polícia 
Federal.

O documento, enviado ao 
procurador-geral de Justiça do 
Rio, Luciano Mattos, afirma 
também que “a investigação 
independente em curso no 
MP/RJ não deve se valer 
de provas produzidas no 
inquérito da Polícia Civil 
sobre a apuração vinculada 
a 28 óbitos”. (E.C.)

Pazuello distorce dados 

e blinda Jair Bolsonaro

Ex-ministro distorceu fatos, disse inverdades ao negar ordem de Bolsonaro
para cancelar compra da CoronaVac e foi desmentido pelo TCU

CPI DA COVID

O depoimento do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello 
à CPI da Covid foi marcado 
pela tentativa de blindar o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Ao longo de 
sete horas de sessão, ontem, 
Pazuello distorceu fatos sobre 
a condução da crise sanitária 
pelo governo, disse inverdades 
ao negar a ordem de Bolso-
naro para cancelar a compra 
da vacina Coronavac e foi 
desmentido pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
ao afirmar que havia restri-
ções da Corte à compra de 
imunizantes da Pfizer.

A sessão foi interrompida à 
tarde porque Pazuello sentiu 
mal estar durante um intervalo 
e teve diminuição da pressão 
arterial. O general foi atendido 
pelo senador Otto Alencar 
(PSD-BA), que é médico. À 
saída do Senado, no entanto, 
Pazuello negou o problema, 
confirmado pelo Estadão 
com seus advogados. “Eu não 
passei mal. Não houve nada”, 
desconversou. O depoimento 
será retomado hoje.

O ex-ministro deixou 
senadores irritados ao di-
zer que Bolsonaro não lhe 
mandou cancelar contrato 
para a compra da Coronavac, 
vacina produzida pela chinesa 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan. “Nunca o 
presidente me mandou desfazer 
qualquer contrato, qualquer 
acordo com o Butantan. Ele 
nunca falou um ‘ai’ sobre o 
Butantan”, afirmou.

No dia 21 de outubro, 
porém, Bolsonaro usou as 
redes sociais para anunciar 
o fim do acordo. “Ele (Pa-
zuello) tem um protocolo de 
intenções, já mandei cancelar, 
se ele assinou. O presidente 
sou eu. Não abro mão da 
minha autoridade”, escreveu 
Bolsonaro, que, vinte e quatro 
horas depois, foi visitar o 
então ministro. “É simples 
assim: um manda, o outro 

obedece”, disse Pazuello, na 
ocasião, ao lado do chefe.

Agora, a versão do general 
é a de que a manifestação do 
presidente foi uma reação a 
provocações do governador 
de São Paulo, João Doria  
(PSDB), seu adversário. 

Pazuello foi submetido, 
pouco depois, a um novo 
constrangimento ao desta-
car que, entre os motivos 
para a não assinatura rápi-
da de um memorando de 
entendimento com a Pfizer, 
estavam pareceres de órgãos 
de controle, como o TCU. O 
tribunal enviou informações 
aos senadores dizendo que 
não havia apresentado nada 
nesse sentido. O ex-ministro 
afirmou, então, que cometera 
um equívoco.

Os momentos mais tensos 
da CPI ocorreram quando 
o ex-ministro negou ter re-
comendado o “tratamento 
precoce” com cloroquina, 
medicamento sem eficiência 
comprovada contra a Co-
vid, e quando disse ter sido 
informado sobre a falta de 
oxigênio em Manaus apenas 
no dia 10 de janeiro.

Sessão foi interrompida porque Pazuello sentiu mal estar

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
em coletiva de imprensa ontem, 
que ampliará o horário de 
funcionamento e a ocupação 
máxima de estabelecimentos 
comerciais a partir de 1º de 
junho. Além disso, divulgou 
o início da vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas de 
55 a 59 anos entre 1º e 20 
de julho. 

Com a mudança, os setores 
comerciais que hoje funcionam 
até as 21 horas poderão per-
manecer em atendimento ao 
público até as 22 horas e com 
60% de ocupação. A partir de 
24 de maio, a ocupação po-
derá subir de 30% para 40%. 
Doria chamou a mudança de 
uma “nova fase” da fase de 
transição. Com a mudança, 
o toque de recolher passará 
a valer entre as 22 horas e  5 
horas, diariamente.

São Paulo amplia 
horário do comércio

Mudança

Além disso, Doria anunciou 
um plano de testagem rápida 
no Estado a partir de 1º de 
junho. Segundo a secretária 
estadual do Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen, 
a “força-tarefa” ocorrerá em 
eventos privados teste, com o 
acompanhamento dos partici-
pantes nas semanas seguintes. 

O objetivo estadual é finalizar 
a imunização da população 
com deficiência e comorbida-
des em junho. Além disso, o 
governador paulista destacou 
que a vacinação dos professores 
estará completa até julho, a 
fim de permitir a retomada das 
aulas presenciais no segundo 
semestre. 

A média móvel de novas 
internações está em uma 
curva ascendente desde o 
dia 6 quando marcava taxa 
de 2.195 hospitalizações por 
dia, chegando a 2.376. (E.C.)

Vacinação para pessoas de 55 a 59 anos terá início em julho

Entidades pedem que nova apuração seja feita pela PF

Emanuel Aquilera

Divulgação
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Comitê crê que 75% das 
pessoas estarão vacinadas

O presidente do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), o alemão Thomas 
Bach, assegurou ontem que 
pelo menos 75% das pessoas 
que ficarão na Vila Olímpica 
dos Jogos de Tóquio-2020, 
adiados em um ano por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, estarão vacinados 
contra a Covid-19 ou planeja 
fazer isso antes do início do 
evento esportivo no Japão.

“Temos motivos para acreditar 
que essa percentagem vai subir 
além de 80%”, acrescentou o 
presidente do COI, durante 
uma reunião online com o 
Comitê Organizador dos Jogos, 
que serão disputados entre 
23 de julho e 8 de agosto.

Segundo Bach, o COI 
está pronto para fornecer 
pessoal médico adicional 
para o evento, já que muitos 
japoneses temem que os Jogos 
coloquem mais pressão sobre 
o sistema de saúde do país.

Os organizadores reagiram 
positivamente à oferta de 
pessoal médico adicional 

Vila Olímpica

feita pelo COI e a presidente 
do Comitê Organizador dos 
Jogos, Seiko Hashimoto, já 
afirmou que a vacinação 
dos participantes “seria uma 
grande ajuda para garantir a 
segurança de todos”.

A pouco mais de dois 
meses da cerimônia de aber-
tura, Tóquio e outras cidades 
japonesas continuam em 
estado de emergência sani-
tária - até o próximo dia 31, 
pelo menos - e a maioria dos 
residentes quer que o evento 

seja novamente adiado ou 
cancelado definitivamente.

O Japão está passando por 
uma nova onda de infecções 
pelo coronavírus e as autori-
dades estão sendo fortemente 
criticadas pela lentidão da 
campanha nacional de va-
cinação. “Precisamos nos 
concentrar em tornar estes 
Jogos Olímpicos seguros e 
protegidos porque a cerimônia 
de abertura está a apenas 65 
dias de distância”, completou 
Thomas Bach. (E.C.)

População de Tóquio espera novo adiamento do evento
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Corinthians entra em campo
apenas para cumprir tabela

Eliminado nas semifinais 
do Paulistão e por antecedên-
cia da Copa Sul-Americana, 
sem treinador e sob forte 
cobrança da torcida, o Corin-
thians entra em campo hoje, 
às 21h30, diante do Sport 
Huancayo, do Peru, na Neo 
Química Arena, para reerguer 
seu moral e já começar a se 
aprimorar para o Brasileirão.

Os dois jogos restantes 
na Sul-Americana servirão 
para que a provável equipe 
a iniciar o Brasileirão seja 
trabalhada. Sem dinheiro 
para trazer reforços, o futuro 
treinador será obrigado a 
aproveitar quem está no 
elenco e a meta é resgatar o 
grupo, bastante questionado 
após revés de 2 a 0 diante 
do Palmeiras.

Jemerson, machucado, e 
o venezuelano Otero, com 
contratos no fim, já não 
devem fazer mais parte dos 
planos. Gil e Mateus Vital 
seriam os novos titulares. 
Assim como Gustavo Silva 
pode herdar a vaga do jovem 

Sul-Americana

PALMEIRAS  
Weverton; 
Luan, 
Gustavo Gómez e 
Renan; 
Mayke, 
Felipe Melo, 
Patrick de Paula, 
Raphael Veiga e 
Victor Luís; 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Miranda, 
Léo; 
Daniel Alves, 
Luan, 
Liziero, 
Reinaldo, 
Benitez; 
Pablo e 
Luciano. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

PALMEIRAS  
SÃO PAULO 

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza
HORÁRIO - 22 horas
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

CORINTHIANS  
Cássio; 
João Victor, 
Gil, 
Raul Gustavo; 
Bruno Méndez, 
Gabriel, 
Ramiro, 
Luan e 
Lucas Piton; 
Mateus Vital (Otero) 
e Gustavo Mosquito 
Técnico : 
Fernando Lázaro.

SPORT HUANCAYO 
Joel Pinto; 
Carmona, 
Balta, 
Valoyes e 
Benítes; 
Barreto, 
Valverde, 
Velásquez e 
Huaccha; 
Lliuya e 
Liliu. 
Técnico: 
Wilmar Valencia.

CORINTHIANS  
SPORT HUANCAYO 

ÁRBITRO - Ángelo Hermosilla (Chile).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Neo Química Arena, São Paulo.

Palmeiras e São Paulo fazem
a primeira partida da decisão

Final do Paulistão terá inédito confronto de dois técnicos estrangeiros: Abel pelo alviverde e Crespo pelo tricolor

CHOQUE REI

O português Abel Ferreira, 
do Palmeiras, e o argentino 
Hernán Crespo, do São Paulo, 
iniciam hoje, às 22 horas, 
a decisão do Campeonato 
Paulista, no Allianz Parque. 
Neste duelo, a nacionalida-
de dos técnicos precisa de 
destaque. Esta é a primeira 
final da história do torneio 
estadual entre treinadores 
estrangeiros. O troféu tem 
peso diferente para os dois 
treinadores: o são-paulino 
carrega o jejum de nove 
anos; o palmeirense já levan-
tou duas taças recentes em 
poucos meses de trabalho.

Por ter feito a melhor 
campanha, o São Paulo terá 
a vantagem de fazer o se-
gundo confronto em casa, 
no Morumbi, no domingo, 
às 16 horas. Em caso de 
igualdade nas duas partidas, 
o título será decidido nas 
penalidades.

Esse duelo vai encerrar 
um longo tabu no Paulistão. 

Hernán Crespo tem o desafio de tirar o 
São Paulo de uma fila de nove anos

Desde 1975, nenhum técnico 
estrangeiro levantou a taça 
no estadual mais importante 
do país. Já são 46 anos. Na 
ocasião, o argentino José Poy, 
lendário comandante trico-
lor, derrotou a Portuguesa, 
nos pênaltis. De lá para cá, 
não tem sido fácil para um 
estrangeiro sequer chegar 
ao pódio. Isso só aconteceu 
duas vezes, ambas com o São 
Paulo. A primeira foi com 

o mesmo José Poy, vice em 
1982. A segunda foi com 
Dario Pereyra, em 1997.

Esses dados vão além 
das curiosidades históricas. 
Crespo e Abel reafirmam o 
aquecimento do mercado 
brasileiro para professores 
de outras nacionalidades. 

Foram valorizados sobretudo 
depois das conquistas de 
Jorge Jesus no Flamengo e 
dos novos conceitos de Jorge 
Sampaoli com o Santos. Só 
na temporada passada, dez 
comandantes estrangeiros 
trabalharam em clubes da 
primeira divisão. É um recorde 

desde 2001.
No Paulistão, Crespo e Abel 

personificam as estratégias 
dos clubes que dirigem. O 
são-paulino administra o peso 
emocional de um jejum de 
nove anos sem títulos. Nesse 
contexto, o troféu estadual 
é sinônimo de respaldo e 

tranquilidade para o res-
tante da temporada para ele 
próprio e para a diretoria. 
Essa obsessão orientou o 
planejamento da comissão 
técnica, principalmente nas 
fases mais agudas do Paulistão. 
Com o aval dos diretores, o 
argentino poupou os titulares 
nos dois últimos jogos da 
Libertadores. Tudo para que 
o time principal estivesse 
focado e descansado na ida 
da decisão.

Abel Ferreira adotou es-
tratégia oposta. Depois que 
a Federação Paulista negou 
o pedido de adiamento do 
jogo com o Corinthians, 
ainda na fase de classificação, 
o Palmeiras passou a escalar 
um time B. Às vezes, até o 
C no torneio. A prioridade 
se tornou a Libertadores. 
Nas fases finais, a escalação 
reserva passou a ser mais 
encorpada. Nas quartas de 
final diante do Bragantino, 
jogaram vários titulares. Diante 
do Corinthians, na semifinal, 
a escalação foi a principal.

Estadão Conteúdo
Divulgação

atacante Cauê, muito mal no 
clássico diante do Palmeiras.

A missão de Fernando 
Lázaro, analista de desempe-
nho e filho do ex-lateral Zé 
Maria, é fazer os jogadores 
esquecerem as eliminações 
recentes. Luan, autor de dois 
gols no Peru, acabou bastante 
xingado após a queda no 
Estadual e figura entre os 
mais cabisbaixos do grupo.

Repetir o desempenho 

do duelo de ida será uma 
chance para o meia mostrar 
seu valor e provar que as 
cobranças foram injustas. 
Desde sua chegada, o camisa 
7 jamais foi unanimidade. 
Pode, contudo, ser o “cara” 
da equipe no Brasileirão e tem 
de se reerguer rapidamente.

Há, também, a preocupa-
ção com o psicológico dos 
jovens do grupo. Nada de 
queimar o patrimônio. Desta 
forma, quase todos devem 
ser mantidos. A exceção seria 
Cauê. No mais, Lázaro deve 
ter João Victor, Raul Gustavo 
e Lucas Piton na equipe.

Com campanha ruim no 
Campeonato Peruano, no qual 
é apenas o quarto colocado, 
o Huancayo jogará com 
apenas quatro titulares no 
Brasil. Visando recuperação 
no campeonato de seu país, 
o técnico Wilmar Valencia 
utilizará apenas o goleiro 
Joel Pinto, o zagueiro Jimmy 
Valoyes, o meia Barreto e o 
atacante brasileiro Liliu na 
Neo Química Arena. (E.C.)

Abel Ferreira já conquistou dois títulos 
com o Palmeiras em poucos meses

Divulgação/PAOK
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol diz para Dani que ela jamais estará sozinha. Miguel conta que levará 

Gabriela para um lugar especial. Samuca diz para Cris que os dois precisam 

anunciar o fi m do namoro de mentira. De volta à escola, Vivi chama a atenção 

de todos os alunos que a reconhecem dos catálogos de moda e pedem 

para tirar fotos. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat troca mensagens com Scorpio e avisa a Duca. Bianca consegue amostras 

dos cabelos de Karina e Gael para o exame de DNA. Dandara fl agra João 

tentando falsifi car a assinatura de René. Duca e Nat se beijam. Dalva conta 

para Duca que Alan está vivo. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Júlia se assusta com a fala de Eva e pede que Ana a leve de volta para casa. 

Marcos diz que deseja morar com Dora. Ao falar com Júlia, Manuela decide 

voltar da viagem. Renato agradece a companhia de Alice. Celina percebe 

que Artur convidou sua mãe para o jantar romântico dos dois.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Renzo deixa claro a Alexia/Josimara que não é assassino. Téo avisa a Helena 

que não fará a cirurgia. Alexia se arrepende de ter trocado a surpresa 

romântica planejada por Zezinho pelo jantar com Renzo. Pancho descobre 

que Mário viajou para o Brasil. 

GLOBO, 21H00

Império
Fernando pede para conversar com Elivaldo sobre Cora. Silviano avisa a 
Maria Marta que sua viagem para o Monte Roraima será logo após a festa 
da joalheria. João Lucas procura Maria Ísis. Antoninho convida Juliane para 
ir à festa da joalheria.

RECORD, 21H

Gênesis
Abraão recebe uma triste notícia dada por Naor. Adália é surpreendida por 

Naor. Ayla ameaça Ló. Naor briga com Massá. Em Sodoma, Ló recebe a 

visita dos anjos.

 De que vale encarar 
a vida com angústia 
e negatividade? 
Sabemos que o 
amanhã é incerto, 
e às vezes o rumo 
que levamos não é 
o que desejamos. 
Mas há portas que se 
podem abrir quando 
escolhemos ser 
otimistas.

Tenha fé e olhe 
o horizonte com 
esperança. Tudo que 
está mal ainda vai 
mudar e devolver ao 

MOMENTO
especial

Encare a vida com entusiasmo 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ENIVALDO ALVIM E MARIA APARECI-

DA FERREIRA

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem. Feliz 

aniversário!  

O sorriso é a melhor resposta para 
um olhar.

 cultura@jornaldat.com.br

seu coração a plena 
felicidade.
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Foi lançada no Itaquá Garden Shopping a campanha “Alimento da Vida” , ação 
social que tem o apoio de 15 madrinhas , o centro de compras em parceria com 
ícone Network, Comunix Comunicação Integrada e Ótica Diniz. O projeto busca 
apoiar instituições filantrópicas e crianças que vivem em situação de vulnera-
bilidade social. Portanto o intuito é arrecadar caixas de leite integral até a data 
de 30 do corrente. As doações podem ser feitas no ponto de coleta localizado 
na entrada 1 do Itaquá Garden Shopping na loja 1002 da ícone Net work. Várias 
entidades receberão as doações , entre algumas cito a Casa da Criança, APAE 
de Itaquaquecetuba, Sociedade de Amparo ao Menor “Paulo de Tarso de Poá”, 
o Ministério Curando Vidas de Mogi das Cruzes , entre outras . Toda doação é 
muito bem vinda e qualquer pessoa pode colaborar como pode, o importante é 
ajudar a quem realmente necessita cita a idealizadora desta ação , Cida Mora . O 
horário para recebimento será das 10 às 19 horas . Desfilo as fotos assinadas pelo 
fotógrafo Leonardo Murilo de algumas das madrinhas . Confiram !!!

VidaAlimento da 

Kelly Alves

Sentileusa Moraes

Cida Mora

Madrinhas

Maria Helena

Ingrid Babicsack

Nena Mar
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Débora Lapique

Melina Moreira Caneti, Vanessa 

Sasai, Graziele Nascimento Tessarolo, 

Cintia Soliman, Thamara Strelec

Sexta-feira 

Soraya Kadija Andrez, Rafael Turri 

Marin, Gisele Branco, Regiane Nunes 

Araújo e Juninho Renzi.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


