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Mil mortes são registradas em  
apenas 43 dias no Alto Tietê

Intervalo de praticamente um mês e meio entre os 3 mil e os 4 mil óbitos é o menor registrado desde o início da pandemia

SUZANO

  Operação da GCM encontra drogas e dinheiro. Cidades, página 5

Em apenas 43 dias, o Alto Tietê 
ultrapassou mais uma marca de mil 
óbitos pelo coronavírus (Covid-19). 
Anteontem a região alcançou 4 mil 
falecimentos em tempo recorde se 
comparado com outras marcas de 
mil mortes. As atualizações divulga-
dos pelo Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), e contabilizadas pelo 
Grupo Mogi News, revelam que as 
primeiras mil mortes, em agosto de 
2020, foram necessários passar por 
133 dias. Entre a milésima morte e 
os 2 mil óbitos, registrados em 26 
de janeiro deste ano, se passaram 
175 dias, refletindo uma leve de-
saceleração. As 3 mil mortes foram 
atingidas em 6 de abril de 2021, um 
intervalo de tempo de apenas 70 
dias. Por fim, as mais recentes mil 
mortes, responsáveis pelo total de 
4 mil óbitos, ocorreram em pouco 
mais de um mês, 43 dias no total.  
Cidades, página 3

Vacina contra Covid

Dia D ocorre
amanhã em 
Guararema
Cidades, página 4
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Vacinação de ontem foi direcio-
nada às pessoas com 50 anos e com 
alguma comorbidade. Para hoje, as 
grávidas e puérperas, também com 
comorbidades, serão o público-alvo 
da imunização contra o coronavírus. 
Hoje também ocorre a 2ª dose para 
aqueles que receberam a primeira 
até 16 de abril. Cidades, página 4

A Associação Comercial e Empre-
sarial (ACE) de Suzano comemo-
rou o avanço do Plano São Paulo, 
que passou a permitir o funciona-
mento dos comércios das 6 às 21 
horas. Cidades, página 4

Comércio

ACE CELEBRA 
AMPLIAÇÃO 
DO HORÁRIO

Suzano

2.219 PESSOAS 
SÃO VACINADAS 
NESTA QUINTA

CPI DA COVID

Amazonas 

desmente 

Pazuello. p7
Campanha realizada ontem ocorreu nos três locais de vacinação já estabelecidos em Suzano

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Coronavírus

Alto Tietê 
confirma mais 
23 mortes
Cidades, página 3
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 � Curso online

A prefeitura de Santa Isabel, em par-
ceria com o Sebrae, está oferecendo 
dois cursos gratuitos online sobre ven-
das para os empreendedores e mi-
croempreendedores. As aulas serão 
aplicadas ao vivo por meio de uma 
plataforma virtual. Os participantes 
da modalidade Organize-se e Venda + 
acompanharão o curso entre os dias 
24 e 31 de maio, das 9 às 11 horas. 
Já na modalidade Venda melhor com 
técnicas consultivas, as aulas ocor-
rerão do dia 14 a 21 de junho, das 14 
às 18 horas. Inscrição pelo site san-
taisabel.sp.gov.br/portal/links/.

 � Colheita de alimentos

A equipe da Secretaria de Abaste-
cimento e Segurança Alimentar, da 
Prefeitura de Itaquaquecetuba, co-
lheu 1,5 tonelada de alimentos, an-
teontem de manhã, na cidade de 
Biritiba Mirim. Nos trabalhos coor-
denados pelo secretário Aparecido 
Ribeiro de Almeida, foram colhidas 
verduras como alface e repolho que 
serão distribuídos às entidades ca-
dastradas. Os alimentos serão dis-
tribuidos para entidades.

 �Audiência pública

Apesar de já autorizado o processo 
de abertura da primeira concorrên-
cia na história do setor de transpor-
te coletivo da cidade, depois de mais 
de 40 anos, ao aprovar a lei comple-
mentar nº 322/2017, a Câmara Mu-
nicipal de Ferraz de Vasconcelos por 
meio da sua Comissão Permanente 
de Transporte Público (CPTP) convo-
cou audiência pública para tirar even-
tuais dúvidas do edital. A reunião por 
videoconferência ocorre no próximo 
dia 27, às 9 horas.

 �Refis 2021

A Câmara de Suzano aprovou na ses-
são de ontem um requerimento de 
autoria do vereador Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, solici-
tando informações ao Executivo so-
bre a realização de estudos técnicos 
para a criação do Programa de Recu-
peração Fiscal (Refis) 2021 no muni-
cípio. “No momento de pandemia que 
estamos vivendo, está difícil para to-
dos pagarem seus impostos. Sabemos 
que a Prefeitura também tem certa 
dificuldade financeira para fechar as 
contas até o final do ano”, justificou.

•••  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Na crise, inovação

I
novação” é um termo muito utilizado 
na era da tecnologia e apresenta ca-
minhos diferentes de se ter o ganha 
pão. Na moda há duas décadas, a 

palavra ganhou ainda mais importância neste 
período de pandemia. Aqueles que têm opor-
tunidade estão revendo o modelo de negócio. 

Mas, para a realização dos objetivos é pre-
ciso incentivo, principalmente em um país 
como o Brasil, onde empreender gera muita 
insegurança. O Sebrae é uma das ferramen-
tas que oferece cursos profissionalizantes 
para quem pretende abrir o próprio negócio.

Existem aqueles, porém, que buscam 
um emprego sem pensar em empreender e 
também merecem igual atenção. Não é de-
mérito não ser um empreendedor, embora 
hoje em dia, para muitos, seja a única saída. 
Não é, e não deve ser assim. União, Estado e 
prefeituras têm o dever de buscar caminhos 
aos brasileiros desempregados. Os governos 
precisam ser parceiros da inovação, para que 
ela não seja utilizada apenas como uma for-
ma de driblar as dificuldades. Ela deve par-
tir de todos. 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apre-

sentou, nesta semana, a plataforma Mogi 
Conecta, que reúne os serviços voltados ao 
desenvolvimento do município. As reuniões 
aconteceram com os vereadores da Comissão 
de Indústria, Comércio, Agricultura e Direi-
to do Consumidor da Câmara Municipal e 
com representantes de entidades parceiras, 
instituições e empresas que demandam va-
gas para colocação no mercado de trabalho. 
O Mogi Conecta é uma iniciativa que reúne 
todos os serviços para os empreendedores 
do município. A iniciativa une os serviços da 
Sala do Empreendedor, do programa Mogi 
Conecta Emprego, do Banco do Povo, do 
Polo Digital e da Escola de Empreendedoris-
mo e Inovação. Essa será a saída para mui-
tos mogianos neste momento delicado e de 
profunda crise política e na Saúde. 

Ou ações como essas são intensificadas 
em todo país ou, cada vez mais, o número 
de desempregados irá aumentar. Há poucos 
anos, ficávamos perplexos pelos 13 milhões 
de desempregados no Brasil. Hoje, são qua-
se 14,5 milhões. 

Vontade, a maioria do cidadão tem. Mas 
ele precisa de ajuda.

Funções do pulmão que 
muitos desconhecem, porém 
devido à trágica pandemia da 
Covid-19 que assola o mun-
do, é comum ouvir falar em 
termos como complacência, 
que é a capacidade elástica da 
soma das complacências dos 
pulmões e da caixa torácica. 
Doenças como a síndrome 
do desconforto respiratório 
agudo (SDRA/ARDS), a doen-
ça da membrana hialina e o 
edema pulmonar cursam com 
diminuição da complacência 
pulmonar. A complacência 
de um pulmão nada mais é 
do que o pulmão se expan-
dindo, para cada aumento 
da pressão dentro dele.

Existem ainda situações 
que podem diminuir essa 
capacidade de distensão do 
pulmão. Dentre elas, as mais 
encontradas são atelectasias, 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

fibrose pulmonar e Síndro-
me do Desconforto Respi-
ratório agudo (SDRA). Por 
outro lado, também há si-
tuações que são capazes de 
aumentar a complacência 
pulmonar, que são a idade 
e pacientes portadores de 
enfisema pulmonar.

A Fisioterapia Respiratória 
que ultimamente está sendo 
bem requisitada é definida 
como um conjunto de pro-
cedimentos, técnicas e ins-
trumentos utilizados pelo fi-
sioterapeuta para prevenção, 
promoção e recuperação de 
disfunções envolvidas com o 
processo de respiração, que 
por sua vez não é caracteri-
zado apenas pelo funciona-
mento dos pulmões e vias 
aéreas, mas também pela 
participação de outros sis-
temas. Exercícios aeróbicos 

de baixa intensidade são es-
senciais, haja vista que po-
dem aumentar a tolerância 
ao esforço e reintegrar os pa-
cientes às suas atividades de 
vida diária durante e após o 
tratamento. De fato, a respi-
ração é vital para nosso corpo 
e para nossa sobrevivência. 
A frequência respiratória do 
ser humano em repouso é 
representada pelo número 
de inspirações por minuto. 
A respiração do homem é 
cerca de 12 a 20 vezes por 
minuto, porém se esse núme-
ro é menor que 12 ou maior 
que 25, é recomendável que 
você procure um profissional 
da saúde especialista, pneu-
mologista, fisioterapeuta car-
diorrespiratório, pois pode ser 
um problema como a asma, 
ansiedade, insuficiência res-
piratória, pneumonia.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

CHARGE

“

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Saúde promove amanhã 
vacinação contra a gripe

Nos próximos dois sába-
dos, amanhã e 29 de maio, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
estará com sete unidades de 
saúde abertas para realizar a 
vacinação contra a gripe para 
públicos-alvo, sem necessidade 
de agendamento prévio. 

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
está na segunda etapa, até o 
dia 8 de junho, com a vaci-
nação de idosos com mais 
de 60 anos e trabalhadores 
da Educação, professores e 
demais funcionários de esco-
las. Pessoas que tomaram a 
primeira ou a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 
devem esperar pelo menos 14 
dias para tomar o imunizante 
contra a gripe.

As unidades que farão 
a vacinação contra a gripe 
amanhã e no próximo sábado 
dia 29, das 8 às 16 horas, 
serão: Alto Ipiranga, Jardim 
Camila, Vila Suíssa, Ponte 
Grande, Jardim Universo, 
Jardim Aeroporto II e Nova 

Sem agendamento

Jundiapeba.
A vacinação contra a Gri-

pe teve início no dia 12 de 
abril com atendimento de 
crianças entre seis meses e 
seis anos incompletos, povos 
indígenas, trabalhadores da 
área da saúde, gestantes e 
mulheres puérperas (até 45 
dias após o parto). Pessoas 
nestas condições que ainda 
não tomaram a dose também 
podem procurar uma unidade. 

A terceira fase está marcada 
para o período de 9 de junho 

a 9 de julho e será destinada 
ao atendimento de integran-
tes das Forças Armadas, de 
segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais ou 
com deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo 
rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do 
sistema de privação de liber-
dade; população privada de 
liberdade; e adolescentes em 
medidas socioeducativas.

Imunização também ocorre no próximo sábado dia 29

Mogi News/Arquivo

Adição de mais mil mortes por 
coronavírus ocorre em 43 dias

Este foi o menor intervalo de dias em comparação com os outros 3 mil óbitos ocorridos na região desde 2020

TEMPO RECORDE

Em apenas 43 dias, o Alto 
Tietê ultrapassou mais uma 
marca de mil óbitos pelo 
coronavírus (Covid-19). 
Anteontem a região alcançou 
4 mil falecimentos em tempo 
recorde se comparado com 
outras marcas de mil mortes. 
As atualizações divulgados 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) e 
contabilizadas pelo Grupo 
Mogi News revelam que, 
para alcançar as primeiras 
mil mortes, em agosto de 
2020, a região precisou de 
133 dias. A aceleração no 
número de óbitos reflete 
o impacto do 2° pico da 
pandemia registrado entre 
março e maio deste ano.

Desde a primeira mor-
te no Alto Tietê, em 24 
de março de 2020, de um 
morador de Suzano, 421 
dias se passaram. Dentro 
desse curto intervalo de 
tempo, a pandemia ceifou 

4.001 vidas, uma média de 
9,5 mortes por dia. Só que, 
considerando apenas a média 
diária de óbitos, um dado 
ainda mais preocupante fica 
oculto – a velocidade com 
que se deram os falecimentos 
mais recentes.

Entre a milésima morte 
na região e o acumulado de 
exatos 2 mil óbitos, registra-
dos em 26 de janeiro deste 
ano, se passaram 175 dias, 
refletindo uma leve desace-
leração que tem respaldo na 
queda da curva da pandemia 
entre os meses de setembro 
e dezembro de 2020. Mas 

desse ponto em diante, o 
Alto Tietê entrou em um 
ritmo de óbitos que chama 
atenção pela velocidade.

As 3 mil mortes foram 
atingidas em 6 de abril 
de 2021, um intervalo de 

tempo de apenas 70 dias, 
quase a metade do tempo 
necessário para as primeiras 
mil mortes do ano passado, 
acumuladas pelas dez cida-
des que compõem o Alto 
Tietê. Já as mais recentes 

mil mortes, responsáveis 
pelo total de 4 mil óbitos 
alcançados ontem, foram 
registrados em pouco mais 
de um mês, 43 dias no total. 
Foram seis semanas entre 
6 de abril (3 mil mortes) e 

19 de maio (4 mil mortes), 
o período coincide com o 
pico da pandemia registrado 
na região, quando leitos 
de internação alcançaram 
taxas de lotação acima dos 
100% e pacientes chegaram 
a morrer na fila de espera.

Casos confirmados
De forma similar, a pro-

gressão de casos confirmados 
da Covid-19 no Alto Tietê 
também apresentou números 
recordes em intervalos cada 
vez menores. Em 4 de agosto, 
quando a região alcançava a 
primeira marca de mil mortes 
eram 15 mil infecções. Em 
janeiro, quando o Alto Tietê 
registrou 2 mil falecimentos, 
as atualizações saltaram para 
50 mil casos. No próximo 
marco, alcançado em 6 de 
abril, o total foi para 73 
mil contaminações. Agora 
a região se aproxima dos 
cem mil casos, anteontem 
foram acumulados 93.590 
testes positivos da Covid-19.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Intervalo a cada mil falecimentos por Covid está cada vez menor no Alto Tietê

Arquivo/Mogi News

Covid deixa mais 23 mortos
Nas últimas 24 horas o 

Alto Tietê registrou a morte 
de 23 pessoas por coronavírus 
(Covid-19) informou na tarde 
de ontem o Consórcio de De-
senvolvimentos dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). As 
mortes ocorreram em Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 

Guararema, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Suzano. 
Com essa atualização, a região 
chega a 4.024 mortos pelo 
coronavírus.

Itaquá foi a cidade que 
registrou o maior número 
de mortes, 13 no total; com 
cinco, Mogi aparece logo na 

sequência e Suzano surge 
com dois óbitos. Guararema, 
Biritiba e Ferraz confirmaram 
uma morte cada.

Em todo o Estado foram 
registrados, desde o início da 
pandemia, em março do ano 
passado, 3.147.348 casos de 
Covid-19 e 106.437 óbitos.

Pandemia

Número de mortes por coronavírus no Alto Tietê chega a 4.024
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A aceleração no 
número de óbitos 
reflete o impacto do 
2° pico da pandemia
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Guararema promove Dia D 
de vacinação contra Covid

A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, promove, 
amanhã, o Dia D da Vacina-
ção Contra a Covid-19 para 
intensificar a imunização no 
município.

Serão agendados e vacinados 
pessoas com comorbidades 
de 50 a 59 anos (primeira 
dose) e idosos acima de 
60 anos (primeira dose). A 
ação foi viabilizada após 
solicitação da Prefeitura 
de Guararema para o re-
cebimento de novas doses. 
O pedido do município foi 
atendido parcialmente, e as 
doses chegarão hoje.

A ação planejada e viabi-
lizada pela Pasta municipal 
irá contar, além da estrutura 
da Cevac, onde será mantido 
o esquema de vacinação, 
com um posto de vacinação 
no estacionamento do Pau 
D’Alho (Recanto do Américo), 
com atendimento no sistema 
drive-thru e para pedestres 
agendados.

Todas as pessoas serão 

Amanhã

vacinadas mediante agen-
damento. Além da comu-
nicação rotineira sobre o 
agendamento - pelo Vacina.
Digital, disponível no site da 
Prefeitura (guararema.sp.gov.
br) – a Secretaria Municipal 
de Saúde irá contatar os 
agendados via telefone.

O link do Vacina.Digital 
está disponível no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br) no 
banner da página inicial 
e no link “Cadastramento 
para Vacinação da Covid-19”.

“Nosso intuito é avançar 
na vacinação contra a Co-
vid-19, para isso conseguimos 
implementar a estrutura de 
vacinação do Pau D’alho, por 
conta do recebimento de 
doses solicitadas.”, explica 
a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins. 

“Para isso, conseguimos es-
truturar e implementar o 
posto de vacinação no Pau 
D’Alho que, junto à Cevac, 
vai ser fundamental para 
nosso objetivo de imunizar 

a maior quantidade possí-
vel de pessoas agendadas”, 
completa a titular da Pasta.

Guararema atingiu nesta 
quarta-feira (19/05) a marca 
de 9.702 doses aplicadas. 
Até a data, 3.168 pessoas 
já receberam as duas doses 
do imunizante e 6.354 a 
primeira dose.

Pau D’Alho

O posto de vacinação 
instalado no estacionamento 
do Pau D’Alho funcionará 
das 9 às 15 horas e contará 
com apoio da Polícia Militar 

– que auxiliará o transpor-
te das doses e garantirá a 
segurança do local – e o 
apoio logístico da equipe 
de Trânsito da Prefeitura de 
Guararema para regulação 
da entrada e saída de carros.

Haverá ainda controladores 
de acessos organizando as 
filas de pedestres e carros, 
para que seja respeitado o 
distanciamento social entre 
os agendados que aguardam 
a imunização.

Vacinação desta quinta é 
aplicada em 2.219 pessoas

Pessoas com 50 anos e com comorbidades receberam a primeira dose da vacina ontem

SUZANO

A vacinação contra o coro-
navírus (Covid-19) alcançou 
mais 2.219 suzanenses ontem, 
tendo as pessoas com comor-
bidades maiores de 50 anos 
como o público-alvo da ação. 
Já o atendimento de hoje será 
direcionado às grávidas e às 
puérperas maiores de 18 anos, 
igualmente com comorbidades. 
O dia também será dedicado 
à segunda aplicação daqueles 
que já se imunizaram com 
a primeira dose da vacina 
CoronaVac/Butantan até o 
dia 16 de abril.

A campanha desta quinta-
-feira contou com atendimento 
em todos os três polos de 
vacinação da cidade, garan-
tindo que a dose chegasse ao 
maior número possível de 
pessoas, conforme orientações 
da atual etapa de imunização 
vigente. A Arena Suzano foi 
o local que contou maior 
movimento, atendendo a 
1.464 munícipes, sendo 957 
suzanenses diretamente no 
ginásio e 507 pelo sistema 
drive-thru.  

Já o Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
que é o polo de referência 
para os moradores da região 
norte, garantiu a primeira dose 
de 399 pessoas, enquanto 
o ponto de referência para 
os munícipes do distrito de 
Palmeiras, na Escola Muni-
cipal (E.M) Odário Ferreira 
da Silva, acolheu outros 356 
vacinados.     

Contudo, hoje, a ação 

que contemplará as grávi-
das maiores de 18 anos, com 
comorbidades, e as puérpe-
ras, igualmente maiores de 
idade, com comorbidades, e 
que deram à luz nos últimos 
45 dias, será concentrada 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador).

O atendimento será das 8 
às 17 horas, com a oferta do 
sistema drive-thru, com acesso 
de veículos pela Avenida Brasil. 

Para receber a primeira dose, 
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 beneficiada 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.

Além disso, as comorbida-
des deverão ser comprovadas 
por meio de documentação 
específica, apresentando car-
teira do pré-natal, receita do 
medicamento atualizado com 
exame ou laudo do médico, 
nas versões original e cópia. 
Neste perfil, estão incluídas 
aquelas com quadro de hi-
pertensão arterial, diabetes, 
hipotireoidismo, hiperti-
reoidismo, toxoplasmose, 
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.

Ainda neste dia, haverá a 
aplicação da segunda dose 
do imunizante CoronaVac/
Butantan para todas aquelas 
pessoas que já participaram 
da primeira etapa até o dia 
16 de abril, conforme prazo 
estipulado. Para a segunda 
dose, é exigido documento 
original com foto, CPF e o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa.

Ao todo, o município conta-
biliza 69.680 aplicações, sendo 
47.529 pessoas que tomaram 
a primeira dose e 22.151 que 
já concluíram a imunização 
com a segunda dose. Todos 
os detalhes sobre a vacinação 
podem ser conferidos no site 
da Prefeitura de Suzano, bem 
como nos demais canais de 
comunicação, além do telefone 
da Vigilância Epidemiológica, 
que é o 4745-2035.

Hoje será a vez das grávidas e puérperas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Com o objetivo de reforçar 
cada vez mais o atendimento 
com humanização e aco-
lhimento, aproximando os 
pacientes de seus familiares, 
o Hospital Santa Maria de 
Suzano tem investido na 
televisita, recurso tecnológico 
que também contribui para 
a recuperação deles.

O método é disponibilizado 
para pacientes das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
alas destinadas à internação, 
quando não há possibilidade 
de visita presencial.

São contemplados os 
pacientes que não estejam 
intubados ou sedados, sob 
avaliação prévia de equipes 
multidisciplinares e do setor 
de Psicologia, uma vez que há 
necessidade de capacidade de 
comunicação verbal (efetiva 
ou não). Eles precisam estar 
fora de ventilação mecânica 
ou invasiva constante, nem 
apresentar episódios de delírios 
ou hemodinâmica instável

O levantamento de março 
até a primeira quinzena de 
maio, aponta 72 televisitas por 
meio de tablet, com tendência 
de alta nas próximas semanas 
mediante adoção de protocolos 
rígidos de higienização.

Hospital Santa 
Maria de Suzano  
investe em 
televisita

Via online

ACE celebra a ampliação 
de horário do comércio

A Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
comemorou o avanço da Fase 
de Transição, do Plano São 
Paulo, que passou a permitir 
nessa semana o funcionamento 
dos comércios das 6 às 21 
horas, com capacidade de 
atendimento em 40%.

Segundo a entidade, o novo 
horário, que foi ampliado, 
garante melhor acolhimentos 
aos clientes e possibilidade 
de mais vendas. “Para nós, 
o aumento de horário e da 
capacidade de atendimento 
significam um degrau a mais 
para a contínua busca pela 
retomada da economia. Esta-
mos sempre dando apoio aos 
empresários e comerciantes, 
desde o início da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
inclusive com pedidos ao 
Tribunal de Justiça”, disse o 
presidente da ACE, Fernando 
Fernandes.

O empresário lembrou que, 
em abril, a associação enviou 
ao Tribunal de Justiça - Co-
marca de Suzano um pedido 

Suzano

para maior flexibilização para 
os comércios e empresas da 
cidade. Contudo, o documento 
foi negado pela 2ª Vara Cível.

“Tivemos conversas com 
a Prefeitura e pedidos for-
malizados para o Tribunal 
de Justiça. Mas foram todos 
indeferidos. Respeitamos as 
decisões, mas continuamos 
trabalhando para ajudar aque-
les que mais precisavam”, 
informou Fernandes.

Entre as principais ativida-
des realizadas pela associação 

foi a campanha “Compre em 
Suzano” e a apresentação dos 
comércios nas redes sociais; a 
criação da feira de artesanato 
itinerante; a conquista do 
retorno do atendimento dos 
food trucks nas ruas da cidade; 
entre outros.“A associação 
segue firme e forte com um 
único objetivo: o da retomada 
da economia, estendendo a 
mão e buscando soluções aos 
que foram mais atingidos e 
prejudicados pela pandemia”, 
garantiu o presidente.

Novo horário foi fixado das 6 às 21 horas

Divulgação/ACE Suzano



cidadesSexta-feira, 21 de maio de 2021 5portalnews.com.br

Operação Tolerância Zero 
foca no combate às drogas

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano realizou an-
teontem a Operação Tolerância 
Zero, uma medida que reuniu 
as equipes especializadas da 
instituição para intensificar o 
combate a crimes como tráfico 
de drogas, roubos e furtos na 
cidade. A ação resultou na 
apreensão de uma quantia 
de entorpecentes estimada 
em R$ 5 mil, além de um pé 
de maconha e dinheiro.

Na ocasião, a GCM reforçou 
sua presença por diversos 
pontos, com rondas intensivas, 
fiscalização e equipes paradas 
em pontos estratégicos para 
monitorar o fluxo das ruas 
e identificar possíveis ocor-
rências. Em uma das ações 
focadas nos bairros, viaturas da 
Ronda Ostensiva Motorizada 
(Romo) e da Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu) estavam 
em patrulhamento preventivo 
pela Cidade Miguel Badra, por 
volta das 16 horas, quando 
avistaram um indivíduo pa-
rado em um ponto recorrente 
de tráfico.

Suzano

O homem se encontrava 
impaciente e em compor-
tamento suspeito, até que 
avistou as viaturas e fugiu, 
correndo por uma região de 
mata próxima. No ato, ele 
abandonou uma sacola plástica 
na calçada. Os agentes tentaram 
capturá-lo, mas o perderam de 
vista. Ao checar o recipiente 
descartado pelo suspeito na 
fuga, os guardas encontraram  
R$ 1.623,70 em espécie, jun-
to a uma quantia de drogas 
estimada em R$ 5 mil. No 
total, foram apreendidos 120 
papelotes de maconha, 46 de 
crack e 40 de cocaína; bem 
como 20 pinos de cocaína 
e 20 de crack; e 21 frascos 
de lança perfume e quatro 
de skank.

Diante da descoberta, as 
equipes iniciaram buscas pelas 
redondezas, procurando mais 
itens escondidos. Pouco tempo 
depois, encontraram um pé 
de maconha de aproximada-
mente 20 centímetros em um 
vaso plástico. Os materiais e 
o dinheiro fruto do tráfico de 

entorpecentes foram recolhidos, 
onde posteriormente serão 
periciados.

A comandante da GCM, 
Rosemary Caxito, destacou 
a importância da operação. 

“Conseguimos obter um resul-
tado extremamente positivo, 
com a apreensão de uma 
grande quantia de drogas e 
também em dinheiro. Reforço 
aqui nosso compromisso em 
prol dos cidadãos e de sua 
segurança”, afirmou.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Segurança 
Cidadã, Elias Marques de 
Lima, a Operação Tolerân-
cia Zero também reforçou a 
sensação de segurança nas 
ruas, evidenciando que a 
GCM está presente por toda 
a cidade e trabalha dia e noite 
para garantir o bem-estar de 
todos os suzanenses. “Mais 
uma vez conseguimos retirar 
uma quantidade expressiva 
de entorpecentes das ruas, 
incluindo a apreensão de um 
pé de maconha no processo”, 
concluiu.

Ferraz promove mais uma 
live solidária hoje à noite

O evento online “Cultura 
Contra a Fome”, promovido 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo de Ferraz de Vas-
concelos, irá realizar mais 
uma live solidária hoje, com 
artistas ferrazenses. A ação, 
que pretende aumentar o 
número de arrecadações de 
alimentos que serão doados 
para famílias em situação 
total de vulnerabilidade, será 
transmitida pela página oficial 
da Prefeitura às 19 horas.

Dessa vez, o evento contará 
com a apresentação acústica 
dos cantores Cauan e Renan, 
Fabiano Ávilla e Bianca Ferreira, 
ambos sertanejo. Para doar, 
basta comentar durante a live 
que a Secretaria entrará em 
contato com os interessados. 
As contribuições também 
podem ser feitas no Centro 
de Arte e Cultura (CAC), 
localizado na avenida Brasil, 
966, no Sítio Paredão. Os 
interessados em levar os 
alimentos ao Fundo Social 
podem entrar em contato 
com o órgão pelo telefone 

Cultura

4674-1393.
Cabe destacar que a cam-

panha Vacina Contra a Fome 
também continua arrecadando 
alimentos nos oito polos de 
vacinação.  

A secretária da pasta, Ro-
semeire Crossi, destacou que 
o importante neste momento 
é que quanto maior for a 
divulgação do evento, mais 
pessoas terão interesse em 

doar e mais famílias serão 
beneficiadas. “Pedimos que 
cada munícipe marque nos 
comentários da live algum 
amigo ou parente, para que 
a nossa mensagem de so-
lidariedade alcance toda a 
cidade. Com esse espírito de 
união, vamos ajudar quem 
mais precisa a enfrentar a 
crise pandêmica”, afirmou 
Rosemeire.

Iniciativa pretende arrecadar mais alimentos

Secretaria de Cultura e Turismo/Secom Ferraz

Construção de Clínica-Escola
para Autistas é aposta de mães

Estudo das secretarias de Educação e de Planejamento e Urbanismo indica que obra pode ser iniciada neste ano

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O anúncio de novos es-
tudos para a construção da 
Clínica-Escola para Autistas, 
em Mogi das Cruzes, tem 
gerado boas expectativas aos 
pais das pessoas diagnos-
ticadas com o espectro. O 
planejamento da Secretaria 
Municipal de Educação, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Urbanismo, sugere que a 
edificação se inicie ainda 
neste ano.

“O intuito é formar e aten-
der o público das crianças 
com transtorno do espectro 
autista com uma educação 
de excelência para o desen-
volvimento integral dessas 
crianças e jovens”, explicou 
a Prefeitura, no mês passa-
do. Para a aromaterapeuta 
Marcela Lourenço, a nova 
escola deverá entregar diver-
sos benefícios aos autistas.

“Eles também terão aten-
dimento multidisciplinar e 
escolar para casos severos, 

além de adultos com autis-
mo que não são atendidos 
por nenhum equipamento 
público. Acredito que a 
acessibilidade estrutural e 
sensorial não pode faltar”, 
afirmou Marcela sobre a 
nova unidade de Mogi.

A aromaterapeuta participa 

do grupo de mães engajadas 
na solicitação da Clínica-

-Escola à Prefeitura desde 
2016. Ela tem um filho 
com espectro de autismo 
com 11 anos.

Já a advogada Fabíola 
Prince Arias é mãe de uma 
adolescente de 13 anos com 

o espectro autista e, para ela, 
a nova construção será um 
divisor de águas na vida da 
comunidade autista.

O motivo, segundo ela, é 
especialmente o atendimento 
para aqueles que não con-
seguem frequentar a rede 
regular de ensino e estão 

sem qualquer atendimento 
terapêutico, como adoles-
centes e adultos. “O projeto 
deve beneficiar também os 
alunos que saem da rede 
municipal e migram para a 
estadual e ficam sem qualquer 
atendimento, uma vez que 
a Emesp (Escola de Música 

do Estado de São Paulo) 
atende apenas os alunos 
matriculados em sua rede”, 
acrescentou, ilustrando com 
um dos segmentos de aten-
dimento: a música.

As instalações e equipamen-
tos adequados, que atendam a 
especificidade do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
como distúrbios sensitivos 
ou perceptivos visuais e 
auditivos (sensibilidade a 
barulhos ou ruídos espe-
cíficos, luzes, agrupamento 
de pessoas), bem como o 
tratamento multidisciplinar 
intensivo com profissionais 
especializados, indispensá-
veis à inclusão social são 
necessidades que não podem 
faltar, conforme explicou a 
advogada.

Thamires Marcelino

Fabíola aponta restrições da escola de música

Arquivo Pessoal

Prefeitura quer 
educação de 
excelência para o 
desenvolvimento de 
crianças e jovens

Marcela reivindica atendimento multidisciplinar

Arquivo Pessoal
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Centro de Lutas poderá ser 
viabilizado em Jundiapeba

Vereador Furlan e secretário de Esporte e Lazer, Komatsubara, visitaram ginásio que pode abrigar a unidade

ESPORTES

Na semana passada, o 
vereador mogiano Marcos 
Furlan (DEM) anunciou 
por meio das redes sociais 
o início dos estudos para a 
implantação de um centro 
esportivo voltado às artes 
marciais no distrito de Jun-
diapeba, em Mogi das Cruzes. 
A iniciativa, segundo o par-
lamentar, foi discutida com 
a administração municipal, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer.

O vídeo, publicado nas 
redes sociais, mostrou o 
vereador Furlan em uma 
quadra desportiva no distrito 
de Jundiapeba, em uma visita 
conjunta com o secretário de 
Esporte e Lazer do município, 
Ewerton Komatsubara, além 
de instrutores de diversas 
modalidades.

O ginásio, segundo o 
vereador, poderá passar 
por intervenções para se 
transformar em um novo 
centro esportivo dedicado 

Centro de Lutas poderá atender até 500 atletas em treinamento por semana

às lutas. A expectativa do 
parlamentar é de que até 500 
atletas possam ser atendidos 
semanalmente no local.

Na ocasião, Furlan afir-
mou que o ginásio será 
ocupado por modalidades 
como jiu-jitsu, judô, boxe, 
e karatê, dentre outras. 

“Com certeza daremos uma 
nova conotação ao local, 
com disciplina, foco e luta, 
sendo muito bom para 
Jundiapeba”, afirmou o 

vereador, que é presidente 
da Comissão Permanente de 
Esporte e Lazer na Câmara 
de Mogi das Cruzes.

A iniciativa foi recebida 

de maneira positiva por 
algumas lideranças de pro-
jetos esportivos ligados às 
artes marciais que atuam 
no município. Anderson 

Firmino, idealizador do 
projeto Alfa Boxe, no distrito 
de Jundiapeba, afirmou 
que o projeto é positivo 
para o bairro, e que outras 

iniciativas devem ser abra-
çadas pela comunidade. “É 
preciso valorizar os jovens, 
dando a eles oportunidades”, 
concluiu.

Procurada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, por meio da 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
informou que o Centro de 
Lutas é um projeto que está 
sendo discutido e estudado 
para implantação, dentro de 
um espaço já existente em 
Jundiapeba. “A iniciativa vai 
de encontro às diretrizes da 
atual gestão da Prefeitura, de 
democratização da prática 
esportiva, descentralizando e 
oferecendo opções diversas 
para a população dos bairros 
da cidade”, explicou.

Em uma transmissão na 
internet no mês de abril, o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
chegou a afirmar que es-
tudava homenagear o ex-

-pugilista mogiano Jackson 
Durães, falecido no dia 6 
de abril, em decorrência de 
complicações pela Covid-19.

André Diniz
Junior Lago/PMMC

Furlan apoia iniciativas 
que incentivem o esporte

Mogi News/Arquivo

Cidade instala faixas com
mensagens sobre o trânsito

Mensagens sobre a importância 
do comportamento seguro no 
trânsito foram colocadas em 
vários pontos da cidade e em 
ônibus do sistema municipal 
de transporte coletivo. A ini-
ciativa da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes faz parte das ações 
do Movimento Maio Amarelo 
no município.

Para alertar sobre a neces-
sidade de conscientização de 
motoristas e pedestres, foram 
implantadas faixas educativas 
em locais de grande movimen-
tação na região central e nos 
distritos de Cezar de Souza, 
Braz Cubas e Jundiapeba. As 
faixas têm a mensagem “Por-
que respeitar as regras deixa 
a vida mais segura”.

Na região central, elas foram 
colocadas na rua José Bonifácio, 
no Largo Prefeito Francisco 
Ribeiro Nogueira, na rua Pro-
fessor Álvaro Pavan (próximo 
ao Terminal Estudantes) e na 
rua Professor Flaviano de Melo 
(próximo ao Terminal Central). 
Em Cezar de Souza, a faixa 
foi implantada no encontro 

Maio Amarelo

das avenidas João XXIII e 
Nilo Marcatto, enquanto em 
Jundiapeba o local escolhido 
foi o cruzamento das avenidas 
Presidente Altino Arantes e 
Lourenço de Souza Franco. Já 
no distrito de Braz Cubas, os 
locais de implantação foram o 
cruzamento da avenida Fran-
cisco Ferreira Lopes com a rua 
Schwartzmann e dois pontos 
da avenida Japão – no encon-
tro com a avenida Henrique 
Peres e no trecho conhecido 
como “Curva da Morte”. A via 
Perimetral também recebeu 

uma faixa.
A mensagem também foi 

colocada no vidro traseiro de 
ônibus do sistema municipal 
de transporte coletivo que 
circulam pelo município. No 
interior dos veículos também 
estão sendo divulgadas men-
sagens de conscientização, 
pelos equipamentos de vídeo 
existentes.

A Pasta mantém a distribui-
ção de material informativo, 
máscaras e mudas de árvore 
cujas flores são amarelas em 
locais de grande movimentação.

Conscientização de motoristas e pedestres é tema da ação 

Divulgação/PMMC

Movimento planeja carreata
amanhã na Mogi-Dutra

O movimento Pedágio Não 
planeja uma manifestação 
amanhã para tentar barrar 
o projeto do governo do 
Estado para implantar uma 
praça de cobrança na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88). Este será 
o segundo ato após publica-
ção do edital da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) que prevê o 
equipamento.

Duas carreatas deverão 
circular amanhã, simulta-
neamente. O líder do mo-
vimento Pedágio Não, Paulo 
Bocuzzi, informou o Mogi 
News de que em movimentos 
anteriores ações similares 
chegaram a alcançar 600 
veículos e a expectativa é que 
a participação da população 
nessa ação supere as outras 
manifestações.

“Temos uma previsão de 
encontro dos veículos às 9h30 
deste sábado com previsão 
de saída para as 10 horas. A 
carreata saíra de dois pontos 

Pedágio Não

distintos, um deles na saída 
da cidade para a rodovia 
Mogi-Dutra, nas imediações 
do Posto Itamarathy. O ou-
tro ponto de encontro será 
próximo do Posto BR na 
região do Condomínio Aruã. 
Trabalharemos em sincronia 
para que as duas carreatas 
se encontrem no km 40 da 
rodovia, onde está prevista 
a instalação do pedágio”, 
definiu Paulo Bocuzzi.

No último domingo uma 

manifestação já foi promovida, 
mas não obteve respostas da 
Artesp. Na ocasião, deputados 
e políticos da região uniram 
forças e declararam repúdio 
ao pedágio.

Em consenso, as autoridades 
enxergam a cobrança onerosa 
para o desenvolvimento do 
município e reclamam que 
o dinheiro arrecado será 
utilizado em rodovias do 
litoral.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Primeiro ato após edital ocorreu no domingo passado

Divulgação
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Brasil tem 2.527 novas mortes por Covid-19 em 24h; aumento de 10% nos casos em maio

O Brasil registrou 2.527 novas mortes pela Covid-19, ontem. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis 
e fim de semana, ficou em 1 971 e voltou a se aproximar da barreira de 2 mil. A média móvel de óbitos vinha numa sequência 
grande de quedas durante este mês de maio, mas nesta semana começou um movimento de alta e saiu de 1.910 no sábado 
passado para 1.971 ontem. Já a média móvel de casos vem tendo um crescimento mais acelerado e chegou a 65.962, seu maior 
patamar desde 15 de abril, quando marcou 67.396. (E.C.)

 Governadores realizaram 
ontem uma reunião, por vi-
deoconferência, com o em-
baixador da China no Brasil, 
Wanming Yang, para tratar da 
liberação de insumos para a 
produção da vacina da Co-
ronavac. Em publicação no 
Twitter, os governadores de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
e do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), publicaram uma 
foto da reunião.

É possível notar também a 
presença do diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas, 
no encontro.

O governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), afirmou 

Autoridades discutem 
liberação de insumos

Vacina

que os governadores têm 
como “pauta em comum” a 
liberação de insumos. 

Em entrevista coletiva 
anteontem no Palácio dos 
Bandeirantes, o diretor do 
Butantan anunciou que devem 
chegar ao país 3 mil litros de 
insumos vindos da China 
para a produção da vacina da 
Covid-19 na próxima semana.

Diante da redução da quanti-
dade de insumos - inicialmente 
de 10 mil litros para 4 mil litros 
no começo da semana e agora 
3 mil litros -, Covas afirma 
que o cronograma de entrega 
de doses de imunização para 
maio não será mantido.(E.C.)

Governo do Amazonas

rebate Eduardo Pazuello

Ex-ministro disse que Bolsonaro descartou intervir no Estado durante a 
crise de oxigênio após ouvir do governador que não havia necessidade

CPI DA COVID

O governo do Amazonas 
afirmou ontem, que nunca 
recusou “qualquer tipo de 
ajuda relacionada às ações de 
enfrentamento à Covid-19”. A 
nota foi uma resposta ao ques-
tionamento do Estadão sobre 
a declaração do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello à CPI 
da Covid de que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
descartou intervir no Estado 
durante a crise de oxigênio, 
após ouvir do governador 
Wilson Lima (PSC) que não 
havia necessidade. Na ocasião, 
dezenas de pessoas morreram 
por falta do insumo.

No seu segundo dia de 
depoimento, Pazuello afirmou 
que o governador negou a 
necessidade de intervenção 
federal na saúde do Estado 
numa reunião ministerial 
com a presença de Bolsonaro.

O Estadão perguntou dire-
tamente ao governador, por 
meio da assessoria, se ele havia 
recusado intervenção federal 
no Estado naquela ocasião.

“Nunca houve recusa do 
Estado para qualquer tipo de 

ajuda relacionada às ações de 
enfrentamento à Covid-19. 
Além disso, o governo do 
Amazonas sempre pediu a 
colaboração federal para auxi-
liar no combate à pandemia”, 
diz a nota.

O texto prossegue: “Esse 
apoio foi ampliado com a 
instalação do Comitê de Res-
posta Rápida, formado por 
representantes do governo 

do Estado, governo Federal 
e Prefeitura de Manaus, para 
enfrentar a crise que se agra-
vou no Amazonas no início 
de janeiro de 2021”.

A reportagem também ques-
tionou sobre em que data o 
governo estadual informou 
Pazuello acerca da crise de 
oxigênio. A resposta contradiz 
o ex-ministro.

“A Secretaria de Estado de 

Saúde do Amazonas (SES-AM) 
informou ao Ministério da 
Saúde sobre o assunto no dia 7 
de janeiro. A comunicação foi 
feita por telefone, ao ministro 
Pazuello”, afirmou, por escrito, 
o governo do Amazonas. Na 
CPI, Pazuello sustentou que 
só foi comunicado do pro-
blema no dia 10 de janeiro, 
em reunião presencial com 
as autoridades de Manaus.

Na ocasião, dezenas de pessoas morreram de coronavírus por falta do produto

Rovena Rosa/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

O governo do Maranhão 
confirmou ontem o primeiro 
caso de Covid-19 provocado 
pela variante do coronavírus 
B.1617, originada na Índia. 
Ela foi identificada em um 
indiano de 54 anos que deu 
entrada em um hospital da 
rede privada em São Luís na 
sexta-feira passada. Ele era 
um tripulante do navio MV 
Shandong da ZHI, embarcação 
que veio da Índia.

A notícia foi dada pela 
Secretaria de Comunicação 
(Secom) após coletiva de 
imprensa realizada na manhã 
de ontem com o secretário 
de Saúde do Maranhão, Car-
los Lula. Mais informações 
sobre medidas preventivas 
e de contenção ainda serão 
divulgadas pela Pasta.

A suspeita de que o paciente 
poderia ter a nova cepa surgiu 
após o homem apresentar 

Primeiro caso da variante 

indiana é confirmado

Maranhão

sintomas de coronavírus e 
dar entrada na rede hospitalar. 
No primeiro comunicado, 
divulgado pela Secretaria 
Estadual da Saúde (SES) no 
domingo passado, a Pasta 
informou que foi alertada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa)

Segundo as informações 
divulgadas, um teste já havia 
confirmado o diagnóstico, 
mas ainda não havia sido 
identificada qual cepa do 
coronavírus causou a doença. 
Uma amostra do vírus foi 
enviada ao Instituto Evandro 
Chagas, em Belém, no Pará, 
para realizar o sequenciamento 
genômico.

Médicos e cientistas têm 
demonstrado preocupação 
com a variante indiana B.1617, 
que teria capacidade de trans-
missão maior do que a cepa 
original do vírus. (E.C.)

Paciente contaminado estava no navio MV Shandong

3 mil litros de insumos chegam na semana que vem

Divulgação

 Divulgação
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Lacuna tributária elevará a 
US$ 7 tri na próxima década

 O governo dos Estados 
Unidos afirmou ontem que 
a lacuna tributária no país, 
ou seja, a diferença entre 
os impostos devidos e os 
efetivamente pagos, totalizou 
quase US$ 600 bilhões em 
2019 e aumentará para cerca 
de US$ 7 trilhões ao longo 
da próxima década se não for 
corrigida. Esse valor corres-
ponderia a aproximadamente 
15% dos tributos devidos, 
de acordo com relatório do 
Departamento do Tesouro.

“Esses impostos não pagos 
têm um custo para as famílias 
americanas e para os con-
tribuintes complacentes, à 
medida que os formuladores 
de políticas escolhem déficits 
crescentes, gastos mais baixos 
nas prioridades necessárias ou 
novos aumentos de impostos 
para compensar a receita 
perdida”, disse o documento 
divulgado ontem.

Como parte das medidas 
do plano de investimentos 
sociais de US$ 1,8 trilhão 
apresentado em abril pelo 

Estados Unidos

presidente Joe Biden, a Casa 
Branca promete melhorar a 
progressividade tributária, a 

eficiência econômica e au-
mentar “substancialmente” 
a receita com tributos.

“Essas mudanças de política 
são essenciais para lidar com 
a evasão”, diz o relatório do 
Tesouro. O órgão prevê obter 
quase US$ 80 bilhões em re-
cursos adicionais na próxima 
década com as medidas de 
compliance tributário, que 
incluem penalidades maiores 
para quem comete evasão 
fiscal. (E.C.)

Israel e Hamas aprovam 
negociações sobre cessar-fogo

Trégua a partir das 2 horas da manhã (20h de ontem, no horário de Brasília) é bilateral e sem precondições

FAIXA DE GAZA

 Israel e o Hamas concor-
daram com um cessar-fogo na 
Faixa de Gaza a partir das 2 
horas da manhã de hoje (20 
horas de ontem, no horário de 
Brasília), disseram um oficial 
do Hamas e o gabinete do 
primeiro-ministro Binyamin 
Netanyahu. 

Segundo o governo israe-
lense, a trégua é bilateral e sem 
precondições. À Reuters, um 
representante do Hamas disse 
que a trégua seria simultânea 
e partiria dos dois lados.

O gabinete de Netanyahu 
aprovou a trégua após a forte 
pressão dos Estados Unidos 
para interromper a ofensiva. 
Anteontem, em um telefone-
ma ao premiê, o presidente 
americano, Joe Biden, pediu a 
redução das hostilidades. Os 
líderes israelenses se reuniram 
ontem para discutir a ofensiva 
contra o território palestino.

As negociações avançaram 
com a mediação do Egito. 
Fontes de segurança egípcia 

falaram, em condição de ano-
nimato, que os dois lados 
concordaram em princípio 
com o cessar-fogo, mas os 
detalhes ainda precisavam 
ser resolvidos.

Apesar dos sinais crescen-
tes de que os lados estavam 
perto de um cessar-fogo que 
encerraria 12 dias de combates 
pesados, Israel desencadeou 
uma nova onda de ataques 
aéreos na Faixa de Gaza on-
tem e o Hamas lançou mais 
foguetes contra o território 
israelense.

Conheça um pouco sobre 
a história do conflito entre 
israelenses e palestinos, cujo 
novo capítulo de confronto 
já deixou mortos de ambos 
os lados.

Desde o início dos combates 
em 10 de maio, as autoridades 
de saúde em Gaza dizem que 
232 palestinos, incluindo 
65 crianças e 39 mulheres, 
foram mortos e mais de 1,9 
mil ficaram feridos em bom-
bardeios aéreos.

Israel diz que matou pelo 

menos 160 combatentes em 
Gaza. Autoridades em Israel 
colocam o número de mortos 
no país em pelo menos 12, 
com centenas tratadas por 
ferimentos em ataques de 
foguetes que causaram pânico 
e enviaram pessoas correndo 

para abrigos.

Negociação
A primeira condição seria 

o fim dos ataques israelen-
ses contra a infraestrutura 
e instalações do Hamas e o 
fim das tentativas de matar 

representantes do grupo.
Em contrapartida, o Hamas 

teria que interromper todos 
disparos de foguetes contra 
cidades israelenses. Israel 
também estaria exigindo que 
os palestinos parem de cavar 
túneis de ataque em direção 

a Israel e com as manifesta-
ções violentas na fronteira 
Gaza-Israel.

O acordo também incluiria 
etapas posteriores ao cessar-fogo 
entrar em vigor, incluindo a 
devolução dos corpos de dois 
soldados capturados pelo Ha-
mas e de dois civis israelenses 
detidos pelo grupo. Em troca, 
disseram as autoridades, Israel 
permitiria a passagem de bens 
e fundos para Gaza.

Negociadores egípcios que 
trabalham na construção do 
acordo, em conversas reser-
vadas com a Associated Press, 
afirmaram que aguardam 
a resposta de Israel sobre a 
proposta de cessar-fogo.

Israel negou a existência 
de negociações ou a iminente 
assinatura de um acordo, mas 
essa pode ser uma tática des-
tinada a pressionar o Hamas, 
mostrando que não teme uma 
nova escalada.

Cerca de 230 pessoas já 
morreram, incluindo 65 crianças 
e 12 do lado israelense sendo 
duas crianças.

Estadão Conteúdo

Israel desencadeou uma nova onda de ataques e o Hamas lançou mais foguetes

Reprodução

Plano de Biden promete melhorar eficiência econômica

Divulgação

Esse valor 
corresponderia a 
aproximadamente 
15% dos tributos 
devidos

A Comissão Europeia, 
braço executivo da União 
Europeia (UE), anunciou 
ontem que assinou um 
terceiro contrato com a 
Pfizer e a BioNTech para a 
reserva de mais 1,8 bilhão 
de doses da vacina contra a 
Covid-19 que as empresas 
desenvolveram em parceria.

As doses serão destinadas 
a todos os países integrantes 
da UE entre 2021 e 2023, 
afirmou a Comissão em 

comunicado.
O contrato exige que a 

produção da vacina seja na 
UE e que os componentes 
essenciais do imunizante 
tenham origem no bloco.

Pelo acordo, a União 
Europeia irá inicialmente 
comprar 900 milhões de 
doses da vacina atual e de 
um versão adaptada para 
variantes, com a opção de 
adquirir mais 900 milhões 
de doses. (E.C.)

UE assina 3º contrato 
com Pfizer e BioNTech 

Vacina

Serão mais 1,8 bilhão de doses contra o coronavírus

Divulgação

Agências reguladoras do 
Japão deram aval ontem às 
vacinas contra Covid-19 de-
senvolvidas pela Moderna e 
pela AstraZeneca, informou o 
Guardian. Segundo o ministro 
da Saúde, Norihisa Tamura, 
as recomendações de um 
painel da Pasta antecedem a 
aprovação oficial do governo, 
anunciada para amanhã

Tamura comparou a apro-
vação das novas vacinas à 
construção de trilhos ferro-
viários extras. “Isso significa 
que a implementação da 
vacinação será mais suave”, 
afirmou. Os suprimentos das 
doses da Moderna já foram 
importados e serão usados 
em centros de vacinação em 
massa em Tóquio e Osaka a 
partir da próxima semana

A França anunciou que 
vai disponibilizar a vacina 
contra a Covid-19 para a 
população com mais de 18 
anos a partir de 31 de maio, 
duas semanas antes da data 
inicialmente planejada. (E.C.)

Agências 
aprovam vacinas 
da Moderna e da 
AstraZeneca

Japão
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Atacante Lucas Braga 
renova contrato até 2026

Lucas Braga assinou ontem 
a renovação de contrato com 
o Santos até 30 de abril de 
2026. Nascido em São Paulo, 
o atacante chegou ao clube 
da Vila Belmiro no início em 
2019 vindo do Luverdense. 
Após empréstimos para Cuiabá 
e Inter de Limeira, o jogador 
teve sua primeira oportuni-
dade na equipe profissional 
em agosto de 2020.

“Eu me emociono muito e 
sou bem sincero quando falo 
isso. Quando estava passando 
pela arquibancada hoje passou 
um filme na cabeça de todas 
as dificuldades até chegar 
aqui. É inacreditável quando 
eu vejo que até onde Deus 
me trouxe. É um sonho ma-
ravilhoso que eu tenho vivido 
aqui. Esse clube representa 
a minha vida em todos os 
sentidos. Espero continuar 
ajudando e vivendo esse 
sonho”, afirmou o camisa 
30, de 24 anos.

Lucas Braga se tornou um 
dos jogadores mais utiliza-
dos do elenco santista e já 

Santos

disputou 57 jogos no total, 
com nove gols marcados e 
cinco assistências. Na atual 
temporada, o atacante é o 
artilheiro do Santos, com 
cinco gols em 16 partidas.

“O legal dos sonhos é sempre 
estipular metas. Meu primeiro 
era vestir essa camisa, depois 
fazer um gol na Vila Belmiro 
e agora veio a renovação. 
Quando cheguei aqui, con-
fesso que tive esse medo de 
não conseguir ficar e ajudar 

o time que eu sempre torci. 
Mas as coisas caminharam 
bem e hoje tudo tem dado 
certo. Tenho realizado esse 
sonho e vou continuar bus-
cando sempre evoluir para 
alcançar mais objetivos aqui 
dentro”, disse Lucas Braga.

Eliminado no Paulistão 
antes do mata-mata, o Santos 
briga para conseguir uma 
das duas vagas do Grupo C 
nas oitavas de final da Copa 
Libertadores. (E.C.)

Lucas Braga diz que jogar no Santos era um sonho 

Ivan Storti/Santos FC

Polícia Civil e MP-RJ investigam 
Confederação Brasileira de Vôlei

Ex-presidente da entidade, Ary Graça, e mais nove pessoas tiveram mandados de busca e apreensão autorizados

LAVAGEM DE DINHEIRO

A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro e o Ministério Público 
do Estado (MP-RJ) realizaram 
ontem uma operação conjunta 
nas sedes da Confederação 
Brasileira de Vôlei (CBV), em 
Saquarema (RJ), e na capital 
fluminense, e em endereços 
ligados ao ex-presidente da 
entidade Ary Graça, que atual-
mente comanda a Federação 
Internacional de Vôlei (FIVB, 
na sigla em inglês). Além 
dele, outras nove pessoas 
são investigadas e tiveram 
mandados de busca e apreen-
são autorizados pela Justiça, 
incluindo o ex-prefeito de 
Saquarema, Antonio Peres 
Alves, e ex-funcionários da CBV.

Batizada de Operação 
Desmico, a ação apura crimes 
de lavagem de dinheiro e 
organização criminosa. Desde 
as primeiras horas do dia, os 
agentes da Polícia Civil ten-
taram cumprir 20 mandados 
de busca e apreensão nos 
bairros do Leblon, Barra da 

Sede da Confederação Brasileira de Vôlei, no Rio, foi alvo de operação policial

Tijuca, Copacabana, Ilha do 
Governador e Vargem Grande, 
na capital fluminense, além 
do município de Saquarema.

Segundo denúncia do MP-
-RJ, durante o mandato do 
ex-prefeito Antonio Peres Alves 
(2000-2008) foram editadas 
três leis complementares em 
Saquarema que concediam 
benefícios fiscais abaixo do 
piso constitucional, o que 
fez com que várias empresas 
fantasmas fossem criadas na 
cidade. A manobra promoveu 
um aumento exponencial 
e irregular da arrecadação 
em Saquarema, ao mesmo 
tempo em que provocou uma 
grande evasão fiscal em outras 
cidades, já que empresas de 
outros municípios passaram 
a declarar - falsamente - sede 
em Saquarema.

De acordo com o delega-
do Thales Nogueira, titular 
da Delegacia de Combate 
à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro (DCC-LD), 
descobriu-se que em dois 
pequenos escritórios em 

Saquarema funcionavam 
de forma fictícia mais de 
mil empresas que recebiam 
benefícios fiscais concedidos 
pelo então prefeito. Os valo-
res obtidos com as centenas 
de contratos de sublocação 
eram repartidos entre os 

integrantes da organização 
criminosa. O rombo seria de 
pelo menos R$ 52 milhões.

Contra Ary Graça, a de-
núncia do MP afirma que 
o ex-presidente manejava 
recursos de patrocínio do 
Banco do Brasil à entidade 

em favor de si próprio e 
do grupo criminoso. Desta 
forma, apesar de possuir sede 
na capital, a CBV celebrou 
contratos que não foram 
devidamente executados 
com empresas estabelecidas 
em Saquarema.

Outro lado
A CBV confirmou que 

recebeu a Polícia Civil em 
suas sedes por conta da 
investigação. Funcionários 
da confederação prestaram 
auxílio às autoridades que 
buscavam documentos rela-
tivos a um suposto esquema 
de fraude tributária que teria 
contado com o auxílio do 
ex-presidente Ary Graça.

“A atual gestão da confe-
deração cooperará integral-
mente com a investigação 
e, se forem comprovados 
prejuízos financeiros à CBV, 
tomará todas as medidas 
necessárias para que estes 
valores sejam integralmente 
ressarcidos à comunidade do 
voleibol”, informou o atual 
comando da CBV.

Um cofre foi levado pe-
los policiais durante as três 
horas da operação. Todos os 
envolvidos não fazem mais 
parte da atual administração 
da CBV. Ary Graça levou o 
caso para seus advogados. Ele 
está na Suíça, sede da FIVB.

Estadão Conteúdo
Divulgação

Fifa define datas de Copa 
do Mundo, Sub-20 e Sub-17

A pandemia do coronavírus 
trouxe diversos problemas 
para o mundo do futebol. 
Um deles foi em relação à 
necessidade de adiamento 
ou cancelamento de com-
petições. Foi o que acon-
teceu com alguns torneios 
femininos de futebol. Em 
2020, estavam previstos os 
Mundiais Sub-17 e Sub-20 
da modalidade.

Diante das incertezas 
provocadas pela pandemia, 
inicialmente os campeonatos 
da base foram adiados para 
2021, mas agora ganham 
uma nova data: 2022. No 71º 
Congresso da Fifa, a entidade 
também confirmou as datas 
de realização da próxima 
Copa do Mundo Feminina, 
que será disputada na Aus-
trália e na Nova Zelândia. O 
principal torneio feminino 
ocorrerá entre 20 de julho 
e 20 de agosto de 2023 e 
contará, pela primeira vez, 
com a participação de 32 
seleções.

Antes de a bola rolar 

Futebol feminino

oficialmente para a Copa, 
dez países atuarão nos países 
da Oceania em busca das 
últimas três vagas para o 
torneio. O evento também 
será considerado um teste 
para o Mundial que virá meses 
depois. A repescagem terá 
início em 17 de fevereiro e 
o término está previsto para 
seis dias depois.

O Mundial Feminino Sub-
20 mantém sua sede na Costa 
Rica, após o Panamá ter sido 

excluído da organização em 
conjunto. De 11 a 30 de ou-
tubro de 2022, 16 seleções 
buscarão o título. Antes, 
entre 10 e 28 de agosto de 
2022, também 16 equipes 
nacionais jogarão na Índia o 
Mundial Feminino Sub-17.

A classificação de países 
da Conmebol para os dois 
torneios da base se dará por 
meio dos Sul-Americano das 
duas categorias. Três vagas 
estarão em jogo. (E.C.)

Seleção feminina principal disputará Mundial em 2023

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Cris percebe que estava no fundo de uma foto de Vivi numa pose desfavorável. 

Vivi não havia notado e apaga a foto, mesmo assim, Cris fi ca chateada. Marian 

observa tudo. Dr. Pedro Aiala (Carlo Briani) se reúne com Junior e Carmen 

para fazer sua proposta de compra. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina tenta se aproximar de Duca. Pedro e Rominho temem as atitudes 

de Joaquina no palco. Sol se enfurece com Santiago e acaba com o show. 

Dandara conta para Gael que Bianca e João querem descobrir quem é o pai 

de Karina. Gael se recusa a fazer um exame de DNA com Karina.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana fi ca arrasada com a partida de Júlia. Marcos vê Sofi a e Miguel se beijando. 

Rodrigo não consegue fazer Júlia contar para ele o que aconteceu na casa 

de Ana. Eva exige que Manuela pague um novo tratamento para Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Diante da ameaça de Dominique, Renzo decide voltar a trabalhar com a 

tia. Helena marca um encontro com alguém misterioso e pede a Micaela 

que despiste Hugo. Ermelinda consegue alcançar o taxi das meninas. Alan 

estranha o atraso de Kyra/Cleyde.

GLOBO, 21H00

Império
Téo expulsa Érika de sua casa. Maria Marta conta para José Alfredo que Maria 
Clara convidou Cristina para a festa da empresa. Tuane sugere que Jurema 
se hospede na casa de Xana. José Alfredo se lembra de uma conversa que 
teve com Cristina.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá e Adália se casam. Ló e Ayla se assustam com as perguntas feitas 

pelos anjos. As pessoas tentam invadir a casa de Ló. Lúcifer é surpreendido. 

Os anjos dão o último aviso a Ló antes da destruição de Sodoma.

 Com o passar dos 
anos, as brincadeiras 
da infância vão 
dando lugar as 
preocupações com 
o futuro, e quando 
ele chega tudo se 
transforma em mais 
responsabilidade, 
deixando muito 
pouco espaço para 
as distrações e o 
divertimento.

Deixamos no 
passado aqueles 
momentos que nos 
traziam felicidade 
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Parabéns! Receba mais um ano com o coração aberto. Feliz 

aniversário!  

Fazer o outro feliz é ser feliz sem 
saber.”
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e inserimos nas 
nossas vidas cada 
vez mais o trabalho 
e as consequências 
negativas da 
falta de algum 
entretenimento.
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