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Furto de objetos em Itaquá
aumenta de 55%, diz SSP

Indicadores criminais liberados ontem pela SSP apontam diminuição de casos de homicídios e roubo de veículos

SUZANO

  Vacinação de grávidas e puérperas retorna amanhã. Cidades, página 4

O furto geral em Itaquaquecetu-
ba disparou 55% neste 1° quadri-
mestre de 2021. Segundo Secreta-
ria de Estado da Segurança Pública 
(SSP), até abril foram registrados 
909 furtos enquanto no mesmo pe-
ríodo do ano passado, o saldo foi 
de 585 ocorrências no município. 
Outros índices de criminalidade 
como furtos de veículos também 
apresentaram alta, entretanto, indi-
cadores como homicídios e roubo 
de veículos apresentaram leve que-
da em relação aos primeiros quatro 
meses de 2020, mas ainda são os 
piores acumulados do Alto Tietê.  
Cidades, página 3

Na região

MP investiga 
fura-fila da 
vacinação
Cidades, página 6
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A região do Parque Santa Rosa 
foi beneficiada pelo mutirão de ze-
ladoria promovido pela Prefeitura 
de Suzano. Entre sexta e segunda-

-feira, as equipes realizaram diversas 
ações. Cidades, página 4

Suzano

PQ. SANTA 
ROSA RECEBE 
MUTIRÃO DE 
ZELADORIA

LIBERTADORES

Peixe precisará 
de ajuda para 
avançar. p12

Iniciativas promovidas nos bairros próximos vão desde varrição de ruas até limpeza de bueiros
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Investimento

Itaquá, Ferraz e Biritiba Mirim 
recebem repasse do Estado

Valores serão utilizados para obras de infraestrutura 
nestes municípios. Cidades, página 5
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O Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPA/M-12) da Polícia 
Militar celebrou ontem 15 anos de existência. A unidade é responsável pelo 
17º Batalhão de Mogi das Cruzes, 32º de Suzano e 35º de Itaquaquecetuba, que 
promovem o policiamento na região, com exceção das cidades de Arujá e Santa 
Isabel, que fazem parte do CPA de Guarulhos. 
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ANIVERSÁRIO DO CPA/M-12

 � Cestas básicas

A Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Guararema entregou, no úl-
timo sábado, 60 cestas básicas para 
famílias em vulnerabilidade social. As 
famílias contempladas com os itens 
são referenciadas na Assistência So-
cial, em especial, no Centro de Refe-
rência da Assistência Social (Cras) do 
município. Segundo o chefe da Pasta, 
Eduardo Moreira, as famílias contem-
pladas foram selecionadas por terem 
sido atingidas diretamente pelo con-
texto da pandemia da Covid-19, seja 
pela perda dos chefes de famílias, ou 
pelo desemprego.

 �Resgate de coruja

Um morador de Itaquaqueceutba res-
gatou uma Coruja-Gavião anteontem e 
e entregou para uma equipe da Guar-
da Ambiental, que por sua vez levou o 
aninmal para o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) da cidade, para as me-
didas cabíveis. Itaquá possui diversas 
Áreas de Proteção Ambiental (APA), 
com isso, animais silvestres podem 
ser avistados com mais frequência. A 
coruja foi encontrada dentro do quintal 
de uma casa no bairro Jardim Silvestre. 

 � Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de 
Arujá irá lançar, neste sábado, a Cam-
panha do Agasalho 2021. A campanha 
tem como objetivo a arrecadação de 
agasalhos e cobertores, novos ou se-
minovos, em bom estado de conser-
vação, visto que o inverno se aproxi-
ma do Alto Tietê. A ação durará cerca 
de 30 dias e os pontos de coleta se-
rão distribuídos pela cidade em lo-
cais estratégicos, que ainda vão ser 
divulgados no decorrer dessa sema-
na pela entidade de Arujá.

 �Dia de luto

O Sindicato dos Bancários de Mogi das 
Cruzes e Região realizou na manhã 
de ontem um dia de luto pela mor-
te de 70 bancários da Caixa Econô-
mica Federal por Covid-19 no país. O 
ato contou com a participação de re-
presentantes do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo e da Associação 
de Pessoal da Caixa Econômica Fede-
ral (Apcef-SP) e foi realizado na agên-
cia da Caixa de Jundiapeba, onde um 
bancário veio a óbito. Em protesto, a 
agência teve sua abertura retardada 
em uma hora. 

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

EDITORIAL

Importância das doações

O 
boom de doações de alimentos 
no momento em que a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
oficializou a pandemia do novo 

coronavírus, em março do ano passado, não 
durou muito e, dois meses depois, o volume 
arrecadado já começou a desacelerar. As difi-
culdades que atingiram a maioria da popula-
ção foram um dos principais motivos para a 
queda nas doações.

Neste ano, o volume de doações não acom-
panha o avanço da doença, tampouco os efeitos 
econômicos. A situação é lógica: ou a doença é 
controlada rapidamente ou os problemas so-
ciais e de miséria, incluindo a fome, irão au-
mentar. O benefício pago pelo governo fede-
ral é cada vez menor e comtempla, cada vez 
mais, menos pessoas. 

A filantropia no Brasil não é cultural, o que 
piora a situação de famílias em situação vul-
nerável no atual cenário. Segundo um levan-
tamento feito recentemente pela Fundação de 
Ajuda para Caridades, comparando as doações 
feitas em 126 países, o Brasil ficou em 74° lugar. 
O primeiro lugar geral do ranking é ocupado 
pelos EUA, seguido de Myanmar e Nova Ze-

lândia. A China é o país com a pior colocação. 
Na contramão, não é de hoje que a popu-

lação em situação de rua vem crescendo no 
país. Circulando pelas ruas das cidades do 
Alto Tietê é possível perceber. Na pandemia, 
a situação piorou e as filas nos restaurantes 
populares Bom Prato, do governo do Esta-
do, vêm aumentando. Em Mogi das Cruzes, 
a força-tarefa do projeto Mogi Contra Fome 
oferece alimentos para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Os kits entregues 
são fruto de doações recebidas, em especial 
de supermercados da cidade. A situação tam-
bém não é fácil. Para que as entregas possam 
ter continuidade, a Prefeitura solicita um re-
forço nas doações. Outras ações nas cidades 
são realizadas, como o Drive-Thru Solidário, 
que funciona de forma associada aos pontos 
de vacinação. Mas, tudo isso depende das 
doações, por isso, é válido refletir bem sobre 
a situação de muitas pessoas neste momento 
de pandemia.

O Brasil já viveu, em um passado recente, 
momentos piores em relação a fome. Não po-
demos conviver novamente com pessoas bri-
gando por comida.

A idiotice é vital para a 
felicidade. Surpreendeu-se! 
Pense comigo: bom mesmo 
é ter problemas na cabeça, 
sorriso na boca e paz no co-
ração. A Covid-19 escanca-
rou a desigualdade em que 
se vive no Brasil, mas nem 
por isso deve-se deixar de ser 
um idiota. Como compen-
sação, pela via oficial.

Gente chata essa que quer 
ser séria, profunda e visce-
ral sempre. Putz! A vida já é 
um caos, ainda mais com a 
Covid-19 de plantão. Ainda 
por cima, por que fazermos 
dela, um tratado? Deixar a 
seriedade para as horas em 
que ela é inevitável: mortes, 
separações, dores e afins. 
Ou simplesmente pelo fato 
de ser idiota: ficar em casa 
para se proteger dela.

No dia a dia, pelo amor de 

Idiotice: pra quê te quero!

ARTIGO
Raul Rodrigues

Deus, sejamos idiotas! Rir dos 
próprios defeitos e de quem 
acha defeitos em você. Ignorar 
o que o grotesco do presiden-
te disse. Pense assim: quem 
tem que carregar aquela cara 
odiosa, todos os dias, insepa-
ravelmente, é ele.

Quem disse que é bom di-
vidirmos a vida com alguém 
que tem conselho para tudo? 
Soluções insensatas, mas não 
consegue rir quando tropeça? 
Alguém que tenta resolver 
crises ministeriais, mas não 
tem a menor ideia de como 
preencher as horas livres do 
fim de semana.

É bem comum, gente que 
fica perdida quando se aca-
bam os problemas. E daí, o 
que elas farão se já não têm 
por que se apegar? Desapren-
deram a brincar e se voltam 
para a incriminação dos ou-

tros. Eu não quero alguém 
assim comigo. Você quer? 
Espero que não, apesar de 
ter escolhido “ele”.

Tudo que é mais difícil, é 
mais gostoso. No entanto, 
a realidade é dura; piora se 
for compacta. Dura, densa: 
bem ruim. Brincar é legal. 
Entendeu? Esqueça o que te 
falaram sobre ser sério, tudo 
aquilo de não brincar com 
comida, não falar besteira, 
não ser imaturo, não chorar, 
não tomar chuva.

Teste a sugestão: uma se-
maninha, para começar. Veja 
e sinta as coisas como se elas 
fossem o que realmente são: 
passageiras. Acorde de manhã 
e decida entre duas coisas: 
ficar de mau humor e trans-
mitir isso adiante, ou sorrir.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Furtos crescem 55% em Itaquá 
neste primeiro quadrimestre

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dados como homicídios e roubos de veículos tiveram queda

ESTATÍSTICAS

O furto geral em Itaqua-
quecetuba disparou em 55% 
neste 1° quadrimestre de 
2021. Segundo Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP), até abril foram regis-
trados 909 furtos enquanto 
no mesmo período do ano 
passado, o saldo foi de 585 
ocorrências. Outros índices de 
criminalidade como furtos de 
veículos também apresentaram 
alta, entretanto, indicadores 
como homicídios e roubo de 
veículos apresentaram leve 
queda, mas ainda são os 
piores acumulados da região.

Os quatro primeiros meses 
desse ano foram marcados 
pelo crescimento dos furtos 
gerais em Itaquá, mesmo com 
a pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Com 909 ocorrên-
cias, o acumulado fica bem a 
frente do total registrado em 
cidades vizinhas como Poá 
(370), Ferraz de Vasconcelos 
(414), se aproxima do total 
de Suzano (860) e só fica 

atrás do resultado de Mogi 
das Cruzes (1.062).

Nos demais índices cri-
minais analisados como 
homicídios, roubos gerais 
e roubos de veículos Itaquá 
lidera o ranking da região. 
Considerando o crime de 
maior volume na cidade, 
o destaque fica com roubo 
geral, foram 928 casos. Um 
acumulado 6% menor do 
que o registrado no 1° qua-
drimestre do ano passado, 
quando 991 ocorrências 
foram relatadas às delegacias 
de Itaquá. Em menor volume, 
porém em alta, ficou o furto 
de veículos que cresceu 23%, 
em número gerais foram 235 
casos contra 191 dentro do 
mesmo intervalo de tempo 
em 2020.

Entre janeiro e abril deste 
ano, 12 pessoas foram assas-
sinadas em Itaquá, dois casos 
a menos do que o registrado 
no ano anterior. Por fim, o 
número de roubo de veículos 
manteve estabilidade: neste 
ano foram 202 casos, apenas 

oito ocorrências a menos do 
que o saldo do ano anterior.

G5

Dentro do conjunto das 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê (G5), Mogi re-
gistrou alta de 53% no roubo 
de veículos. Foram 89 casos 

no ano passado contra 58 
no mesmo período de 2020. 
O alívio para o mogiano foi 
apenas na queda 24% no 
furto de veículos, que foi 
de 231 casos em 2020 para 

176 neste ano.
Em Suzano o destaque 

foi para o crescimento dos 
furtos gerais que aumentaram 
35%, indo de 635 casos no 
ano passado para 860 em 

2021. O furto de veículos 
também subiu, saindo de 217 
ocorrências para 247 neste 
ano, uma elevação de 14%.

Na quarta cidade mais 
populosa do conjunto, Ferraz 
de Vasconcelos, o furto geral 
também ficou em evidência 
com um aumento de 16%, 
saltando de 356 registros 
nos quatro primeiros meses 
do ano passado para 414 no 
mesmo período deste ano. 
Houve aumento de um caso 
de homicídio na cidade, no 
total seis assassinatos.

Fechando o quadro, Poá 
também não escapou da 
elevação nos furtos. Foram 
370 casos, um aumento de 
32% no comparativo com os 
280 registros do ano anterior. 
Neste ano a cidade também 
registrou um homicídio en-
quanto em 2020 nenhuma 
ocorrência havia sido infor-
mada no período analisado. 

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

O furto de veículos também apresentou alta, mas o roubo de carros e motos caiu

Mogi News/Arquivo

Alto Tietê registra 13 mortes
Nas últimas 24 horas, o 

Alto Tietê registrou 13 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covid-19), informou no 
começo da noite de ontem 
o Consórcio de Desenvol-
vimentos dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Confirmaram óbitos ontem 
pela doença as cidades de 
Arujá, Biritiba Mirim, Mogi 

das Cruzes, Poá, Santa Isabel 
e Suzano.

De acordo com a entidade 
regional, Arujá informou a 
ocorrência de três falecimentos, 
enquanto Biritiba revelou 
a morte de um morador e 
Mogi, quatro. Por sua vez, 
Poá revelou a ocorrência de 
três óbitos, enquanto Santa 
Isabel e Suzano tiveram um 

falecimento cada.
Com a atualização do Con-

demat, a região chega a marca 
de 4.073 óbitos causados 
pelo coronavírus. Em todo o 
Estado já são 3.210.204 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia e 108.575 óbitos. 
Nas últimas 24 horas foram 
registrados 17.477 novos 
casos e 898 falecimentos.

Coronavírus

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.073
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Mogi Contra Fome

Doe alimentos, produtos de 

higiene, medicamentos, 

insumos ou serviços gerais.

saiba mais em:

mogicontrafome.com.br

Para doar, cadastre-se no e-mail:

querodoar@pmmc.com.br
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Parque Santa Rosa recebe 
mutirão de zeladoria

A região do Parque Santa 
Rosa foi beneficiada pelo mu-
tirão de zeladoria promovido 
pela Prefeitura de Suzano. 
Entre sexta e segunda-feira, as 
equipes  realizaram diversas 
ações nas ruas dos bairros 
próximos, que vão desde 
a varrição até a limpeza 
de bueiros.  

A rede de drenagem da 
região também foi alvo dos 
serviços de limpeza, que 
cobriram uma extensão de 
1,5 quilômetros. As ações 
preventivas das equipes 
removeram 65 toneladas 
de resíduos diversos, o que 
previne possíveis entupi-
mentos dos canais.

Os trabalhos feitos na 
região estão sendo realiza-
dos pela prefeitura desde o 
início de abril. Os mutirões 
de zeladoria são feitos todo 
fim de semana por diversos 
pontos da cidade, podendo se 
estender diante da demanda, 
visando implementar me-
lhorias para os moradores 
de forma ágil e abrangente. 

Suzano

O secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira, 
reforçou que as ações de 
zeladoria foram intensificadas 
na cidade para contribuir com 
mais segurança e qualidade 
de vida aos moradores. “Ao 
focar os esforços em pontos 
específicos da cidade durante 
o fim de semana, consegui-
mos agilizar o atendimento 
à população. Esses serviços 
são importantes inclusive 

para evitar alagamentos e 
enchentes”, disse.

Em sua fala, o prefei-
to Rodrigo Ashiuchi (PL) 
informou que as ações de 
manutenção seguem normal-
mente pelos bairros durante 
a semana. “Agradeço a todos 
os servidores municipais 
pelo trabalho diário em 
benefício da população. 
Em breve outros pontos da 
cidade também receberão 
o mutirão”, concluiu.

Trabalhos feitos pela Prefeitura ocorrem desde abril

Irineu Junior/Secop Suzano    

Grávidas e puérperas retomam 
vacinação contra Covid amanhã

Além desse grupo, ação ainda pretende vacinar aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 5 deste mês

SUZANO

A campanha de imunização 
contra o coronavírus (Covid-19) 
atende amanhã as grávidas 
e as puérperas maiores de 
idade, com comorbidades, e 
que deram à luz nos últimos 
45 dias. A ação, que garante 
ainda a segunda aplicação 
das pessoas vacinadas com 
o imunizante CoronaVac/
Butantan até o último dia 5 
de maio, será concentrada 
na Arena Suzano, localizada 
na avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90, no bairro  
Jardim Imperador, com a 
oferta do sistema drive-thru, 
das 8 às 17 horas.

Essa será a segunda opor-
tunidade para a imunização 
das mulheres que fazem 
parte desse grupo prioritário, 
sendo que na última sexta-

-feira a campanha alcançou 
92 gestantes e 34 puérperas. 
Para participar da ação e 
garantir a primeira dose, a 
mulher deve apresentar car-
teira do pré-natal, receita do 
medicamento atualizado com 
exame ou laudo do médico, 

nas versões original e cópia. 
Neste perfil, estão incluí-

das aquelas com quadro de 
hipertensão 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.     

Além dos itens compro-
batórios, a munícipe deve 
se atentar à documentação 
de praxe para a primeira 
dose, sendo obrigatório um 
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.

No caso daqueles que 

aguardam a segunda dose da 
vacina CoronaVac/Butantan, 
a aplicação será disponibili-
zada para quem participou 
da primeira fase até o dia 5 
de maio, conforme prazo 

estipulado. Para garantir a 
segunda aplicação, é exigido 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi, o trabalho segue 
estrategicamente analisando 
a evolução da imunização 
em cada público beneficiado. 

“Percebemos que no caso das 
gestantes e puérperas com 
comorbidades, por exemplo, 
seria necessário mais um dia 
de ação. O mesmo deverá 
ocorrer na sexta-feira, quando 
serão contempladas as pessoas 
com comorbidades entre 45 
e 49 anos, mas que também 
estendemos a oportunidade 
para aqueles comórbidos com 
mais de 50 anos que ainda 
não se vacinaram. Prezamos 
pela aplicação de quem é de 
direito, conforme os públicos 
estipulados para cada etapa 
e com a exigência de toda a 
documentação necessária, em 
um processo transparente de 
atendimento”, disse.

Desta vez, ação será concentrada na Arena Suzano, com possibilidade de drive-thru

Paulo Pavione/Secop Suzano

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Itaquaquecetuba vai realizar 
uma ação virtual no dia 24 de 
junho, às 14h20. O objetivo 
deste evento online é promover 
ações de integração entre os 
empreendedores da cidade, 
mas ainda, relacionar-se 
com empresários da região 
e do estado para discutir a 
importância do networking 
profissional para a geração 
de renda. Expectativa é 
que cem empreendedores 
participem da ação.

As inscrições acontecem 
por meio do link:  https://
www.backoffice.janeladoem-
preendedor.com/pages/
plataforma/netwinscricao/
cadastrar?129. Durante o 
encontro, será discutido, 
entre outros assuntos, a 
importância das relações 
interpessoais para a geração 
de novos negócios, com 
vistas à retomada, ainda 
que parcial, das atividades 
comerciais e industriais, em 
tempos de pandemia.

Esse evento vai viabilizar a 

Ação virtual deve reunir 
cem empreendedores

Itaquá

participação de empreende-
dores da região em rodadas 
de networking profissional, 
que vão acontecer semanal-
mente, como convidados, 
dessa forma, não haverá 
custos. Nessas reuniões 
poderão construir relacio-
namentos sólidos e gerar 
oportunidades de negócios.

 “No mundo empresa-
rial, criar uma boa rede de 
contatos e saber interagir 
com ela é primordial para 
a concretização de bons 
negócios. Neste sentido 
firmamos parceria com essa 
plataforma digital, a Janela 
do Empreendedor, e a nossa 
expectativa é de que os 
empreendedores possam 
aproveitar ao máximo esta 
oportunidade de expandir 
seus horizontes”, conclui 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Luciano Dávila.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
98034-4868 ou pelo e-mail: 
silviodez@janeladoempreen-
dedor.com.

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Jardim TV segue 
em obras para ser entregue 
à população e começou a 
receber seu novo telhado 
dando mais um passo rumo 
à conclusão no segundo 
semestre. A construção, que 
estava parada desde 2017, 
foi retomada em fevereiro.

O secretário de Obras, 
Antônio Carlos dos Santos 
Ferreira, vistoriou o canteiro 
de obras e ficou satisfeito 
com a produção no local. 

“Estamos vendo que a cons-
trução está em andamento 
e será um grande benefício 
para os moradores da região”, 
contou o secretário.

Antônio Carlos também 
disse que a orientação da 
prefeita Priscila Gambale 
(PSD) é para que as obras 
só sejam iniciadas na cidade 
quando houver dinheiro 
para concluí-las.

O custo para a conclu-
são da obra é de cerca de  
R$ 974 mil.

Nova UBS do 
Jardim TV, de 
Ferraz, recebe 
telhado

Obra de R$ 974 mil 

Essa será a segunda 
oportunidade para 
a imunização das 
mulheres que fazem 
parte desse grupo
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Projeto de aposentadoria de Suzano 
faz novo encontro com servidores

O projeto “Amigo, Estou 
Aqui”, que prepara os funcio-
nários públicos municipais 
para a aposentadoria, pro-
moveu mais um encontro na 
última semana. A iniciativa 
é realizada pela Secretaria 
de Administração de Su-
zano, por meio do Núcleo 
de Acompanhamento aos 
Servidores (NAS), e prevê 
mais encontros para os pró-
ximos meses.

Em formato totalmente 
virtual, a segunda reunião 
da iniciativa contou com 
a participação do superin-
tendente do Instituto de 
Previdência do Município 
de Suzano (IPMS), Joel Bi-
tencourt, e da diretora de 
Benefícios do órgão, Ana 
Miraldo. Na ocasião, os 
19 participantes presentes 
receberam orientações sobre 
o processo de aposentadoria, 
com ênfase em detalhes 
como critérios, perfil e do-
cumentação necessária para 
solicitar o benefício.

Além disso, os membros 

‘Amigo, Estou Aqui’

do instituto reforçaram que 
o IPMS está à disposição 
para oferecer atendimento 
individual a todos e acompa-
nhá-los nos procedimentos 
necessários. Por meio de seu 
auxílio também é possível 
realizar simulações sobre 
a proporção de salário do 
benefício frente ao tempo 
de contribuição de cada 
servidor.

O “Amigo, Estou Aqui” é 

uma medida da administração 
municipal para apoiar seus 
colaboradores e contribuir 
com a melhoria da qualidade 
de vida e saúde. A iniciativa 
será composta de cinco a 
seis encontros mensais e 
é destinada a servidores 
de cargos efetivos que têm 
vínculo com o IPMS.

Segundo a coordenado-
ra do NAS, Renata Pires, 
o projeto conta com 104 

Na última reunião, 19 pessoas participaram da ação

Irineu Junior/Secop Suzano 

Itaquá, Biritiba e Ferraz vão 
receber recursos do Estado

Dinheiro virá pelo Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento; investimento foi confirmado ontem

INFRAESTRUTURA

O governador João Doria 
(PSDB) e o Secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, apresenta-
ram ontem, no Palácio dos 
Bandeirantes, o plano de 
aplicação de recursos do 
Fundo Metropolitano de 
Financiamento e Investimento 
(Fumefi) 2021. 

Serão disponibilizados  
R$ 22 milhões para dez 
contratos assinados, que so-
mados aos R$ 37 milhões em 
outras obras em andamento, 
totalizam R$ 59 milhões 
em recursos liberados para 
a Grande São Paulo. Para o 
Alto Tietê serão destinados 
recursos para Biritiba Mirim 
(R$ 405 mil); Ferraz de 
Vasconcelos (R$ 5 milhões) 
e Itaquaquecetuba (R$ 2,7 
milhões) para obras de in-
fraestrutura urbana.

“Hoje (ontem) assinamos 
a ampliação do plano de 
aplicação de recursos do 
Fundo Metropolitano de 
Financiamento e Investimento. 
Fico feliz de ver prefeitas e 

prefeitos participando com 
iniciativas e programas do 
Governo do Estado, que não 
são para beneficiar prefeitos 
e governos, mas a popula-
ção de pequenas, médias 
e grandes cidades. Tenho 
certeza de que esses recursos 
transferidos com apoio dos 
parlamentares priorizarão 
os mais pobres e os mais 
humildes, que são os mais 
afetados nessa pandemia”, 
disse Doria.

“A premissa do governo 
do Estado é trabalhar para 

aqueles que mais necessitam, 
sobretudo de investimentos. 
Para diminuir as desigualda-
des anunciamos esse repasse 
para a Grande São Paulo, 

por meio do nosso Fundo 
Metropolitano de Finan-
ciamento e Investimento. 
São recursos destinados a 
mobilidade, iluminação 

pública, parques, estradas, 
e uma série de outras obras 
que vão melhorar a vida da 
população da Grande São 
Paulo”, afirmou o Secretário 

de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. 

Serão contempladas as 
mais importantes obras de 
infraestrutura com interes-
se comum da Região Me-
tropolitana, característica 
obrigatória na aprovação de 
projetos a serem desenvolvidos. 
Os municípios apresenta-
rão os projetos executivos 
com as novas propostas e 
obras a serem executadas. 

“Os recursos são direcionados 
e calculados por meio de 
um índice composto pela 
população, segundo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) e ICMS 
(Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação, 
da Secretaria da Fazenda. 
Esse índice também cobre 
eventual perda de recursos 
provindos do ICMS,” explica 
o Secretário Executivo do 
Fumefi, Vivaldo Filho.

De acordo com o governo do Estado, Biritiba receber o menor repasse: R$ 405 mil 

Mogi News/Arquivo

inscritos, que se encontram 
no período entre seis e 24 
meses para iniciar o processo 
de aposentadoria. “Destes, 
34 estão previstos para os 
próximos 12 meses, portanto, 
formaram a primeira turma. 
Os demais participantes irão 
ser contemplados com o 
projeto em breve, seguindo 
classificação e cronograma 
estabelecidos pelo núcleo 
diretivo”, explicou.

A secretária municipal de 
Administração, Cintia Renata 
Lira, afirmou que a prefeitura 
está oferecendo todo o suporte 
necessário aos servidores, 
com informações de qua-
lidade e acompanhamento 
individual. “Os encontros 
são pensados para preparar 
os participantes, de forma 
que eles tenham uma vida 
próspera e saudável nessa 
nova etapa. São pessoas 
que contribuíram para o 
crescimento de Suzano por 
anos e merecem tudo de 
melhor com a chegada da 
aposentadoria”, concluiu.

No Dia da Indústria, ce-
lebrado ontem, a Prefeitura 
de Arujá homenageou as 
empresas instaladas na cidade 
e reafirmou o compromisso 
com a geração de empregos 
e renda.

Na ocasião, o prefeito Luís 
Camargo (PSD) anunciou, 
nas instalações do Parque 
dos Ipês e seguindo todas 
as recomendações referentes 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19), que está sendo 
elaborado um projeto de 
incentivos fiscais, o qual será 
objeto de ampla discussão com 

toda a sociedade, composto 
de um pacote de medidas 
para incentivar as empre-
sas já instaladas na cidade, 
buscando ainda atrair novos 
investimentos.

A composição da mesa que 
recepcionou os homenageados 
contou, além do prefeito, com 
os secretários municipais de 
Desenvolvimento Econômico, 
José Carlos Santos, de Governo, 
Rogério Gonçalves Pereira, do 
presidente da Câmara, Ga-
briel dos Santos, e do diretor 
regional do Ciesp Guarulhos, 
Maurício Carlos Colin.

Arujá apresenta ações 
para incentivos fiscais

Economia

Empresas da cidade também foram homenageadas

Divulgação/Arujá

Serão contempladas 
as mais importantes 
obras de 
infraestrutura com 
interesse comum
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Oficina online de roteiro 
prossegue até sexta-feira

Profissionais, amadores e 
interessados de uma maneira 
geral no segmento de audiovi-
sual de Mogi das Cruzes têm 
mais uma opção de oficina 
online gratuita, que será ofe-
recida pelo programa Pontos 
MIS, do Museu da Imagem 
e do Som, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. É a Oficina 
de Introdução de Linguagem 
de Roteiro, que vai até sexta-

-feira. As inscrições devem 
ser feitas de forma online, 
no máximo até às 12 horas 
do dia da realização.

Os alunos precisam ter 
idade mínima de 16 anos 
e devem escolher um dos 
dias disponíveis da oficina, 
para se inscrever. Após a 
inscrição, eles receberão no 
e-mail cadastrado o link de 
acesso à aula. Também por 
este e-mail, serão enviados 
os certificados de partici-
pação. Segundo regras do 
programa, são 20 vagas 
disponíveis por semana 
para cada cidade parceira 

Cinema

e participante da iniciativa.
A oficina oferece noções 

técnicas sobre o processo de 
criação do roteiro cinemato-
gráfico, desde o surgimento 
da ideia até a formatação 
do roteiro final, fazendo o 
participante compreender 
as etapas que envolvem 
a escritura de um roteiro 
audiovisual. A proposta é 
promover o exercício da 
imaginação, oferecendo ao 
grupo ferramentas teóricas e 
técnicas que impulsionem e 
alicercem a criação e a produ-
ção de roteiros audiovisuais.

Quem comanda a oficina 
é Daniela Smith, mestra em 
Comunicação e Semiótica pela 
PUC/SP e investigadora dos 
processos e procedimentos 

criativos e comunicacionais 
relacionados à criação da 
dramaturgia cinematográfica 
e teatral.

O Pontos MIS é um pro-
grama de formação e difusão 
cultural da Secretaria de Es-
tado da Cultura e Economia 
Criativa. As cidades parceiras 
recebem programação de 
filmes, oficinas, palestras, 
exposições e formação em 
gestão cultural, visando a 
formação de novos públicos 
para a cultura e para o cinema. 
Desde o início da pandemia, 
as atividades passaram a 
acontecer de forma remota.

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

Saúde faz prestação de contas 
do primeiro quadrimestre

Entre janeiro e abril, o Hospital Municipal prestou 16.809 atendimentos e 1.375 internações por coronavírus

2021

A Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes recebeu, 
na manhã de ontem, a equi-
pe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde para 
apresentação da audiência 
pública de prestação de 
contas do 1º quadrimestre 
de 2021. A audiência foi 
presidida pelo presidente 
da Comissão Permanente 
de Saúde, vereador José 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, em cumprimento 
ao artigo 52, XVIII, da Lei 
Orgânica do Município.

A introdução foi feita pela 
secretária adjunta, Andréia 
Godoi, que apresentou tam-
bém os dados referentes ao 
Departamento de Rede Básica 
de janeiro a abril deste ano. 
Em seguida, cada diretora 
ou responsável explanou 
sobre seus Departamentos.

Na Rede Básica, foram 
ofertadas 171.796 consul-
tas de Atenção Primária à 
Saúde, distribuídas entre 
Clínica Médica (84.436); 
Ginecologia e Obstetrícia 

(37.013); Pediatria (30.199) 
e Odontologia (20.148). 
Entre os exames de Atenção 
Primária, foram realizadas 
62.204 coletas laboratoriais e 
um total de 464.980 exames 
nos primeiros quatro meses 
do ano (uma média de 7,5 
exames por paciente).

Já a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) realizou mais 
de 330 mil procedimen-
tos somente no primeiro 
quadrimestre entre con-
sultas médicas, consultas 
de enfermagem, consultas 
odontológicas e visitas do-
miciliares. Atualmente, o 
município soma 76.045 
pessoas cadastradas em 

16 unidades 13 (ESFs) e 
3 Programas de Agentes 
Comunitários (PACs).

A área de atenção espe-
cializada inclui exames, 
consultas e procedimentos 

de diversas especialidades 
ofertadas pelo município 
e pelo governo do Estado. 
De janeiro a abril, o setor 
realizou 29.431 consultas 
(20.765 em unidades da 

Administração Municipal 
e 8.666 em unidades es-
taduais) e 30.198 exames 
(24.498 em unidades esta-
duais e 5.700 em unidades 
estaduais).

Covid-19

Sobre o atendimento de 
pacientes com Covid-19, 
somente entre janeiro e 
abril de 2021, o Hospital 
Municipal de Mogi das Cru-
zes prestou 16.809 atendi-
mentos e 1.375 internações 
por coronavírus. O maior 
número de atendimentos 
se concentrou no mês de 
março (5.004), mas abril 
teve maior volume de in-
ternações (472).

O número de casos no-
tificados da Covid-19 no 
primeiro quadrimestre de 
2021 foi de 56.471, sendo 
12.733 confirmados posi-
tivamente, dos quais 539, 
infelizmente, foram a óbito.

Entre janeiro e abril, Mogi 
das Cruzes recebeu 66.547 
primeiras doses da vacina 
contra o coronavírus, das quais 
63.227 foram aplicadas no 
período; e 41.592 segundas 
doses, sendo 35.585 aplicadas 
até o final de abril, confor-
me datas de aprazamento 
indicadas pelos fabricantes.

Secretária-adjunta apresentou dados referentes ao Departamento de Rede Básica

Divulgação/PMMC

Links para inscrições

26/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219830

27/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219864

28/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219869

Audiência foi 
presidida pelo 
vereador José 
Francimário Vieira, 
o Farofa

MP investiga fura-fila em 
cidades do Alto Tietê

O Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
investiga denúncia de fura-fila 
da campanha de imunização 
contra o coronavírus (Covid-19) 
pela vereadora de Poá, Patrícia 
Bin (PSDB), filha da prefeita 
Marcia Bin (PSDB). O caso já 
foi protocolado e segue em 
apuração dos procurados. Caso 
similar também se encontra sob 
investigação da promotoria de 
Justiça do Patrimônio Público 
e Social de Mogi das Cruzes 
em Biritiba Mirim.

Dois filhos de prefeitos do 
Alto Tietê podem ter furado a 
fila para conseguir adiantar a 
imunização contra a Covid-19. 
Em Poá, onde 307 moradores 
já morreram infectados com a 
doença, a suspeita está sobre 
a filha da prefeita, a vereadora 
Patrícia Bin de Sousa Sanches. 
O MP-SP confirmou que foram 
protocoladas denúncias de que 
a parlamentar peessedebista 
teria sido vacinada de forma 
irregular.

Vacina contra Covid

Farmacêutica por profissão, a 
defesa da vereadora argumenta 
que, como profissional da Saúde 
e voluntária na Campanha de 
Imunização contra Covid-19 
em Poá, Patrícia teria direito 
à imunização. Questionado 
por mais detalhes sobre a 
denúncia, o MP-SP não es-
pecificou quando ocorreram 
os episódios.

Em Biritiba, investigação 
semelhante também ocorre 
com o filho do prefeito Carlos 
Alberto Taino Junior (PL), o Inho. 
Sob apuração da promotoria, 

a denúncia alega que Carlos 
Alberto Taino Neto teria sido 
vacinado indevidamente em 
Suzano, local onde trabalha 
em uma empresa privada do 
setor da Saúde. A defesa alega 
que os demais funcionários 
da empresa que exercem 
a mesma função também 
foram imunizados. Além 
disso, Carlos Alberto Taino 
Neto trabalha na empresa 
desde 2019, portanto, sua 
contratação não possui relação 
com a eleição do pai.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Uma das favorecidas seria a filha da prefeita de Poá

Flávio Aquino/Comunicação de Poá
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Prefeitura finaliza 
implantação de abrigos

A praça Oswaldo Cruz re-
cebeu quatro novos abrigos de 
pontos de ônibus, implantados 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes. A implantação 
dos equipamentos, que subs-
tituíram as estruturas antigas 
que existiam no local, finali-
za a instalação de 42 novos 
abrigos em pontos de ônibus 
em várias regiões da cidade. 

Nos locais que receberam 
os novos abrigos também 
foram instaladas placas com 
QR Code com informações 
para os usuários do transporte 
coletivo.

Além da praça Oswaldo 
Cruz, os novos abrigos foram 
implantados em pontos de 
parada na rua José Bonifácio 
e nas avenidas Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, 
Fernando Costa, Francisco 
Ferreira Lopes e Lourenço de 
Souza Franco. Com isso, os 
equipamentos beneficiam o 
corredor de transporte coletivo, 
desde a região central até o 
distrito de Jundiapeba. O trecho 
inicial da avenida Francisco 
Rodrigues Filho também re-
cebeu novos equipamentos.

Nos locais em que os abrigos 
foram substituídos, as estruturas 
antigas serão recuperadas e 
implantadas em outras regiões.

Os novos abrigos contam 
com placas informativas com 
sistema QR Code. Para acessar 
o serviço, o passageiro deve 
apontar a câmera do celular 

Pontos de ônibus

para o código e, assim, ter 
acesso a informações sobre o 
ponto de parada, as linhas e os 
trajetos que passam pelo local. 
Por meio do serviço, também 
poderão ser disponibilizadas 
outras informações de interesse 
dos usuários, como obras que 
interferem no funcionamento 
do ponto ou no trajeto das 
linhas de ônibus, desvios de 
trânsito ou a não operação 
temporária do local de parada.

No mês passado, 37 novos 
ônibus foram apresentados 
para substituição de veículos 
mais antigos. Os veículos 
têm um novo layout, trazem 
novidades tecnológicas e aten-
dem corredores importantes 
do transporte em Mogi das 
Cruzes, como os distritos 
de Jundiapeba e Braz Cubas, 
o Jardim Layr, o Conjunto 
Santo Ângelo, Cezar de Souza 
e Botujuru.

A Secretaria também ampliou 
o número de ônibus que aten-
dem aos principais corredores 
da cidade. Foram beneficiadas 
as regiões da avenida Japão, 
que atende bairros como o 
Conjunto Santo Ângelo, da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, que recebe os veículos 
do Botujuru e do distrito de 
Cezar de Souza, da avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
por onde passam os ônibus 
de Jundiapeba, e da avenida 
Shozo Sakai, que atende a 
região do Jardim Layr.

Radares voltam a operar após
nove meses do contrato vencido

Nestes primeiros dias, Secretaria de Transportes vai apenas orientar motoristas; multas só na próxima semana

FISCALIZAÇÃO

Após aproximadamen-
te nove meses sem funcio-
namento, os equipamentos 
de fiscalização eletrônica 
de trânsito voltam a operar 
hoje em Mogi das Cruzes. 
Devido ao vencimento do 
contrato com a antiga empresa 
responsável pela operacio-
nalização, os radares foram 
desabilitados e retirados das 
vias municipais em agosto 
do ano passado.

Durante esta primeira 
semana, o funcionamento 
dos radares será orientativo, 
sem a emissão de autuações 
aos motoristas. A Prefeitura 
já implantou a sinalização 

indicativa sobre a existência 
dos radares em todas as vias 
que contam com o serviço. 
Além disso, faixas também 
serão colocadas para alertar 
os condutores.

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos 
considerou as característi-
cas das vias, os riscos para 
pedestres e motoristas e o 
número de acidentes regis-
trados nos locais.

“Muitas pessoas confundem 
o funcionamento de rada-
res com arrecadação, mas 
eles são equipamentos de 
segurança. De acordo com 
pesquisas internacionais, cerca 
de 97% dos acidentes fatais são 
causados por falha humana, 

principalmente o excesso 
de velocidade”, explicou a 
secretária de Transportes, 
Cristiane Ayres.

Por determinação da Resolução 

Thamires Marcelino

Escolha dos locais seguiu estudo de volume de tráfego

Emanuel Aquilera

805 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), as 
notificações de infrações de 
trânsito ocorridas entre 26 de 
fevereiro e 30 de novembro 

do ano passado passaram a 
ser enviadas aos proprietários 
dos veículos apenas a partir 
de janeiro deste ano.

Até julho, os radares estavam 
operando e, a partir de agosto, 
apenas autuações manuais: 
agentes municipais e Polícia 
Militar. Ainda de acordo com 
Cristiane, o radar estático 
não permitirá autuação de 
motoristas. Ele será utilizado 
novamente, quando necessário, 
para ações de engenharia de 
tráfego, com contagem de 
veículos e estatísticas.

Os equipamentos que pas-
sam a funcionar hoje fazem 
parte da primeira etapa do 
novo contrato. As barreiras 
educativas, que não autuam, 

estarão instaladas na rodovia 
Pedro Eroles, 1.060 (Mogi-

-Dutra), sentido centro-bairro; 
na avenida Lourenço de 
Souza Franco, 1.215 (sentido 
centro-bairro); 1.231 (sentido 
bairro-centro); 2.265 (sen-
tido bairro-centro); e 2.442 
(sentido centro-bairro) e na 
avenida Guilherme George, 
2.336 (nos dois sentidos).

As ações estão apresentando 
resultados positivos neste 
início de ano. Considerando 
o primeiro quadrimestre, 
houve uma redução de 12,5% 
no número de mortes em 
acidentes de trânsito com 
relação a 2020, de acordo 
com dados do sistema Infosiga, 
do governo do Estado.
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Capital paulista inicia triagem de passageiros vindos do Maranhão

Desde ontem, a Prefeitura de São Paulo instalou  barreiras sanitárias para tentar impedir a chegada da variante B.1.617 do 

coronavírus, conhecida como variante indiana. Por enquanto, o plano inclui ações no Terminal Rodoviário do Tietê e em rodovias.

No Tietê, das 8 às 15 horas, passageiros vindos do Maranhão terão a temperatura corporal aferida e responderão a um 

questionário de saúde. Os primeiros casos relacionados à variante indiana no país foram registrados no Estado, mas o governo 

estadual diz que ainda não há transmissão comunitária da cepa. (E.C.)

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
defendeu ontem a criação de 
um programa permanente e 
mais robusto de renda mí-
nima no país, após o debate 
sobre a extensão ou não do 
auxílio emergencial por mais 
um período. 

“Cabe a nós identificarmos 
se os quatro meses do auxílio 
este ano serão suficientes, ou 
se teremos que prorrogar por 
um ou dois meses. Indepen-
dentemente disso, devemos 
pensar em um programa para 
melhorar ou substituir o Bolsa 
Família com um valor maior. 
Em um país com tantos recursos, 

Pacheco defende criação 
de programa permanente

Auxílio emergencial

com certeza encontraremos 
uma solução”, afirmou, em 
participação no BTG Pactual 
Brasil CEO Conference 2021.

Segundo ele, enquanto não 
há ambiente propício para 
se debater esse programa, é 
necessário seguir atendendo 
as pessoas mais vulneráveis. 

O presidente do Senado 
enfatizou que o teto de gastos 
foi um importante avanço para 
o país. “É muito importante 
mantermos a responsabilidade 
fiscal, mas não podemos olvidar 
da responsabilidade social. O 
Estado brasileiro deve estar 
presente na vida das pessoas”, 
acrescentou. (E.C.)

Mayra contradiz
ex-ministro na CPI

Secretária afirmou ontem em depoimento que Eduardo Pazuello teve 
conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus dois dias antes

SAÚDE

 A secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saú-
de, Mayra Pinheiro, afirmou 
ontem em depoimento à CPI 
da Covid, que o ex-ministro 
Eduardo Pazuello teve conhe-
cimento do desabastecimento 
do oxigênio em Manaus no 
dia 8 de janeiro. Segundo ela, 
ao saber do caso, Pazuello 
a teria questionado sobre 
o desabastecimento, o qual 
Mayra afirmou não ter sido 
comunicada durante sua 
visita a Manaus.

A informação, no entanto, 
diverge das prestadas pelo 
ex-ministro Pazuello, que em 
depoimento à CPI na quarta-

-feira passada, Pazuello disse 
que foi informado sobre a 
falta de oxigênio em Manaus 
apenas na noite do dia 10 
de janeiro.

“No dia 8 de janeiro, seis 
dias antes, nós já tínhamos 
iniciado o transporte aéreo 
de oxigênio para Manaus. 
Eu tomei conhecimento de 
riscos em Manaus no dia 10, 
à noite, numa reunião com o 

governador e o secretário de 
Saúde, quando eles me pas-
saram as suas preocupações 
que estavam com problema 
logístico sério com a empresa 
White Martins”, afirmou 
Pazuello à CPI.

Cloroquina 
No depoimento, Mayra 

Pinheiro, afirmou estar “pa-
cificado” o consenso de que 

a cloroquina não deve ser 
adotada no uso hospitalar. 
Segundo a secretária, contudo, 
o medicamento deve ser usado 
no início da doença, ainda 
em sua fase de transmissão, 
apesar de estudos demons-
trarem que o medicamento 
não tem eficácia contra a 
Covid-19.

Mayra Pinheiro negou 
também que tenha feito a 

defesa da teoria da “imuni-
dade de rebanho” através da 
contaminação da população. 

“Eu nunca fiz defesa da imu-
nidade de rebanho, quando 
eu me referi a ela, no vídeo 
que o senador Renan trouxe 
aqui, eu me referi às crianças”, 
disse, afirmando que crianças 
deveriam permanecer indo a 
escolas por ter baixa trans-
missão da doença.

Mayra Pinheiro afirmou não ter sido comunicada durante sua visita a Manaus

Mateus Bonomi/Agif

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem o início dos 
testes do soro anti-Sars-CoV-2, 
desenvolvido pelo Instituto 
Butantan, de São Paulo. Com 
a decisão, o Butantan poderá 
começar a aplicação do soro 
em voluntários da pesquisa. 
Esta será a primeira vez que o 
soro será testado em humanos.

Em 24 de março, a agên-
cia aprovou a realização da 
pesquisa, mas condicionada 
à assinatura de um termo de 
compromisso que previa a 
entrega de informações com-
plementares, que ainda não 
estavam disponíveis naquele 
momento.

A autorização de ontem foi 
concedida após o Butantan 
submeter à agência o novo 
protocolo clínico com as ade-
quações necessárias para que 
o estudo pudesse ser iniciado 

Anvisa autoriza testes em

humanos de soro antiCovid

Butantan

em humanos.
O soro é um concentrado 

de anticorpos contra o coro-
navírus e pode ser aplicado 
assim que o paciente apresen-
tar manifestações clínicas da 
doença. Em março, o Butantan 
tinha informado que o estudo 
clínico incluiria pacientes 
transplantados do Hospital do 
Rim e com comorbidades do 
Hospital de Clínicas, ambos 
da capital paulista.

Segundo a Anvisa, a avaliação 
da proposta de pesquisa foi 
feita integralmente pela agência. 

“Como esta é a primeira vez 
que o soro do Butantan será 
testado em pessoas, isso exigiu 
da Agência uma avaliação cri-
teriosa dos aspectos técnicos 
e de segurança do produto”, 
pontuou, em comunicado 
oficial. Até o momento, o 
soro foi testado somente em 
animais. (E.C.)

Instituto poderá começar a aplicação em voluntários

Divulgação

Senador defende ampliar ajuda aos mais vulneráveis

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Biden recebe família de George 
Floyd, um ano após sua morte

Encontro ocorre em meio a pressões sobre a aprovação de projeto de lei contra a violência policial no Congresso

ESTADOS UNIDOS

Um ano após a morte de 
George Floyd - no caso de 
violência policial que im-
pulsionou protestos contra o 
racismo em todo o mundo -, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, recebe parentes do 
homem negro morto por po-
liciais brancos em Mineápolis 
ontem. O encontro de Biden 
com a família de Floyd ocorre 
em meio a pressões sobre a 
aprovação de um projeto de 
lei contra a violência policial 
no Congresso americano.

A reunião, que será privada, 
vai acontecer na Casa Branca, 
de acordo com a porta-voz 
da presidência, Jen Psaki, 
durante uma entrevista coletiva 
anteontem. Vários membros 
da família, com quem Psaki 
disse que Biden desenvolveu 
relacionamentos, comparecerão, 
incluindo vários irmãos e sua 
filha, Gianna.

Com a agenda legislativa 
travada no Congresso, a Casa 
Branca vem tentando destacar a 

empatia do presidente. “(25 de 
maio de 2020) foi um dia que 
teve um grande impacto sobre 
ele e milhões de americanos”, 
disse a porta-voz do presidente, 
Jen Psaki, acrescentando que 
Biden foi marcado pela “co-
ragem e simpatia” da família 
de Floyd, particularmente 
sua filha Gianna.

“Eu gostaria de estar com 
vocês e tomá-los em meus 
braços”, disse ele durante 
uma conversa por telefone 
com parentes de Floyd logo 
após o anúncio da decisão no 
julgamento de Derek Chauvin, 
o policial que apertou o joelho 
contra o pescoço do jovem, 
causando sua morte.

Morto em 25 de maio de 
2020 em Mineápolis durante 
sua prisão por quatro policiais, 
Floyd se tornou um símbolo 
nos EUA e no exterior. Sua 
provação desencadeou uma 
mobilização sem precedentes 
e suas palavras finais (“Não 
consigo respirar”) tornaram-se 
um grito de guerra contra os 
abusos da polícia.

Em seu primeiro grande 
discurso no Congresso no final 
de abril, Biden pintou o quadro 
de uma América de pé após 
uma série de grandes crises. 
O presidente então pediu ao 
Congresso que aprovasse um 
projeto de reforma da polícia 

com o nome de George Floyd 
no primeiro aniversário de 
sua morte. Mas o “Ato de 
Justiça no Policiamento de 
George Floyd” ainda está 
sendo debatido pelo Senado.

O texto, aprovado pela 
Câmara, prevê, em particular, 

a proibição do uso de estran-
gulamentos e visa limitar a 
ampla imunidade (“imunidade 
qualificada”) de que gozam 
os policiais. A Casa Branca 
estabeleceu seu próprio prazo 
para o Congresso aprovar a 
legislação, que Psaki reconheceu 

na segunda-feira não será 
cumprida. “O calendário para 
a aprovação da lei não será 
mantido”, admitiu.

Psaki disse, contudo, que 
a Casa Branca permaneceu 
relativamente otimista. Segundo 
ela, Biden falou na sexta-

-feira passada com o senador 
Cory Booker, democrata de 
Nova Jersey e um defensor 
declarado da reforma policial, 
acrescentando que o senador 
Tim Scott, da Carolina do 
Sul, principal negociador dos 
republicanos sobre o assunto, 
também expressou interesse 
em continuar as negociações 

“O presidente ainda está muito 
esperançoso de que será capaz 
de sancionar a Lei de Justi-
ça no Policiamento George 
Floyd”, disse.

Escolhido a partir de uma 
imagem de homem de diálogo, 
capaz de chegar a acordos com 
os republicanos, o presidente 
democrata, que foi senador 
por 38 anos, sabe que grande 
parte de seu capital político 
está em jogo. 

Estadão Conteúdo

Morto durante sua prisão, Floyd se tornou um símbolo nos EUA e no exterior

Reprodução

Ao menos 14 pessoas mor-
reram no domingo passado, 
no interior do Peru, em um 
ataque atribuído a dissidentes 
do grupo guerrilheiro maoísta 
Sendero Luminoso. O ataque 
ocorre a duas semanas da 
eleição presidencial, que será 
disputada entre a conservadora 
Keiko Fujimori e o esquerdista 
Pedro Castillo.

De acordo com o Ministério 
da Defesa, o massacre ocorreu 
no Valle de los Rios Apurímac, 
Ene e Mantaro, região mon-
tanhosa que concentra 75% 
da produção de cocaína da 
América Latina.

Ao redor dos corpos das 
vítimas - alguns queimados - 
foram encontrados panfletos 
com a assinatura de membros 
ainda ativos do Sendero. As 
mensagens incentivavam os 
peruanos a boicotar as votações 
que devem acontecer no dia 
6 de junho.

As informações destacadas 
pelo comando das Forças 
Armadas do Peru revivem o 
conflito armado que deixou 
69 mil mortos no país nas 

Ataque deixa 14 mortos a 

duas semanas das eleições

Peru

últimas décadas do século 20. 
Em 1990, Alberto Fujimori 
foi eleito para a presidência 
e permaneceu no poder por 
dez anos. Depois, ele foi con-
denado e hoje cumpre pena 
de 25 anos por violação de 
direitos humanos.

À época, Abimael Guzmán 
liderou uma insurgência do 
Sendero contra o governo au-
toritário de Fujimori. Após ser 
capturado, Guzmán ordenou 
que os seguidores baixassem 
as armas. 

O ataque acontece em meio 
a uma nova polarização ideo-
lógica no país. Keiko Fujimori, 
filha do ex-ditador peruano 
e representante conserva-
dora, enfrenta o candidato 
da esquerda Pedro Castillo, 
professor e líder sindical. Os 
panfletos encontrados no 
local do massacre acusavam 
os seguidores de Fujimori de 
traidores. Já Castillo é acusado 
de simpatizar com os guerri-
lheiros. Para seus opositores, 
sua vitória colocaria o país 
em um estado de conflito 
novamente. (E.C.)

O movimento armado 
palestino Hamas negou, na 
madrugada de ontem, as ale-
gações do governo de Belarus 
sobre uma suposta ameaça 
de bomba que teria provoca-
do o pouso forçado do voo 
no qual viajava o jornalista 
opositor Roman Protasevich, 
preso após a aterrissagem no 
domingo passado.

O avião da companhia 
irlandesa Ryanair fazia a rota 
de Atenas para Vilnius, quan-
do foi obrigado a fazer uma 
aterrissagem de emergência 
em Minsk, após a tripulação 
ser informada sobre uma 
ameaça de bomba no avião. 
O governo belarusso chegou 
a enviar um caça MiG-29 
para escoltar a aeronave que 
estava a dez quilômetros da 
fronteira da Lituânia. Após a 
aterrissagem, nenhum explo-
sivo foi encontrado a bordo, 
mas Protasevich acabou preso.

“Não utilizamos tais métodos 
e é possível que os responsá-
veis busquem desacreditar o 
Hamas e minar a simpatia do 

Hamas nega suposta ameaça de bomba 
contra avião desviado por Belarus

Atentado 

ser condenado à morte pela 
justiça do belarussa.

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
pediu a “libertação imediata” 
de Protasevich. “O vídeo de 
é profundamente angustiante. 
Como jornalista e apaixonado 
defensor da liberdade de ex-
pressão, peço sua libertação 
imediata”, tuitou Johnson, 
advertindo que as ações do 
governo terão “consequências”.

Em resposta à pressão in-
ternacional, Belarus convidou 
várias organizações interna-
cionais a viajar para Minsk 
e se informarem sobre “as 
circunstâncias” que motivaram 
o desvio do voo comercial. O 
departamento do ministério 
dos Transportes responsá-
vel pelo setor aéreo emitiu 
um comunicado dizendo 
ter convidado representantes 
da Associação Internacional 
de Transporte Aéreo, da Or-
ganização da Aviação Civil 
Internacional, vinculada à 
ONU, e autoridades dos EUA 
e da União Europeia. (E.C.)

dos passageiros foi avaliado 
com base em um e-mail em 
inglês recebido pela direção 
do aeroporto, contendo uma 
suposta ameaça de bomba 
do Hamas.

‘Sequestro de Estado’
O desvio do avião foi classi-

ficado por potências ocidentais 
como um “sequestro de Estado”, 
gerando uma crise diplomática 
para a antiga república sovié-
tica. Companhias aéreas de 
todo o mundo suspenderam 
o sobrevoo do espaço aéreo 
belarusso, alterando rotas para 
contornar a fronteira do país. 
A União Europeia fechou o 
espaço aéreo do bloco para 
aeronaves belarussas.

Além disso, multiplicam-se 
pedidos de soltura de Prota-
sevich, acusado pelo governo 
Lukashenko de incitação à 
desordem pública e ao ódio 
social, e incluído na lista de 
terroristas procurados pela 
KGB, serviço secreto do país. 
Caso seja condenado por 
terrorismo, o jornalista pode 

mundo pelo povo palestino”, 
disse um porta-voz do movi-
mento em uma declaração, na 
qual negou categoricamente 
qualquer ligação do grupo 
com o incidente envolvendo 
o avião.

O comunicado do Hamas 
veio em resposta à acusa-
ção feita, anteontem, pelo 
ministro dos Transportes e 
Comunicações de Belarus, 
Artiom Sikorski, de que o 
potencial risco à segurança 

No avião estava o 
jornalista preso após a 
aterrissagem no domingo

Reprodução
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SBT, 21H00

Chiquititas
A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael pede para Heideguer não contar a Lobão o que descobriu. Nat se 

declara para Duca. Karina sugere que Pedro peça ajuda à patrocinadora da 

demo para pagar o clipe. Wallace beija BB, e Sol fi ca arrasada. Heideguer 

chantageia Nat. Duca usa Roberta para provocar Lobão. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. Rodrigo convida Manuela para 

viajar. Júlia decide fi car com Ana durante o fi m de semana em que Rodrigo 

e Manuela viajarão. Sofi a sai com Miguel, e Vitória a repreende pela demora 

na volta para casa. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a Labrador. Helena se sensibiliza 

com o abraço de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as orientações de treino 

de Isaac. Téo decide fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver que Helena 

cantava a mesma canção de ninar para ela e Téo. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis assina a escritura do apartamento que fi cará em seu nome. Maria 

Marta vai ao apartamento de Maria Ísis à procura do marido. José Alfredo 

sugere que Juliane desfi le na festa. Maria Clara demite a modelo principal 

do desfi le. Magnólia e Severo chegam à festa.

RECORD, 21H

Gênesis
Agar defende Ismael e se irrita com Sara. O rei Abimeleque mantêm seu 

castigo a Omar. Abraão e os seus deixam o acampamento. Abimeleque se 

disfarça para visitar o fi lho. Leora conhece Omar. Sara sente enjoo e Abraão 

comemora. Massá desconfi a de Omar. 

 Sonhos são o que 
de mais nosso temos, 
e é por isso que 
devemos lutar por 
eles até ao último 
fôlego. Eles nasceram 
de um desejo do 
nosso coração, apenas 
nós os conhecemos 
detalhadamente 
e estará somente 
nas nossas mãos a 
possibilidade de os 
concretizarmos.

Ofereça a você 
mesmo esse presente 
e não duvide de que 

MOMENTO
especial

Nossos sonhos e conquistas

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: SANDRA GENI OSIS GOMES DA CRUZ

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

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário! 

Comece onde você está. Use o que você 
tem. Faça o que puder.”

 cultura@jornaldat.com.br

é capaz de fazer 
deles realidade. 
As outras pessoas 
podem desvalorizar, 
ou tentar que desista 
do seu caminho, 
mas se avançar 
com determinação 
os momentos de 
conquista estarão 
cada vez mais perto.
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Lesionado, lateral Daniel 
Alves é cortado da seleção

A comissão técnica da sele-
ção brasileira definiu ontem a 
convocação do lateral-direito 
Emerson. Ele atuou pelo 
Betis, da Espanha, na última 
temporada e estava na lista 
da equipe olímpica divulgada 
pelo treinador André Jardine 
para jogos de preparação para 
os Jogos de Tóquio-2020.

Emerson foi chamado pelo 
técnico Tite para a vaga de 
Daniel Alves, do São Pau-
lo, desconvocado devido a 
uma lesão no joelho direito 
e a impossibilidade de se 
recuperar a tempo para o 
período de treinos e jogos 
pelas Eliminatórias da Copa.

Em processo de recuperação, 
o lateral do São Paulo afirmou 
na noite de segunda-feira, 
em entrevista ao SporTV, 
que a decisão de disputar 
as partidas das Eliminatórias 
pela seleção deveria sair nos 
próximos dias.

“A gente está nesse pro-
cesso de recuperação, foi 
bem assustador da dor que 
senti. Mas depois vimos que 

Eliminatórias

não foi nada muito grave, 
pequeno estiramento. Mas 
estamos debatendo ainda, se 
vou continuar convocado, se 
não, mas sempre pensando 
em estar 100%. Se não for 
agora, o trabalho vai conti-
nuar”, declarou.

A seleção brasileira inicia a 
sua preparação a partir de hoje 
com a chegada da comissão 
técnica e jogadores vindos da 
Europa. Os convocados que 
atuam no Brasil e os finalistas 
da Liga dos Campeões da 

Europa (o goleiro Ederson 
e o centroavante Gabriel 
Jesus, do Manchester City, 
e o zagueiro Thiago Silva, 
do Chelsea) se apresentam 
a partir da próxima segunda.

Equador e Paraguai serão 
os adversários do Brasil. No 
estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre, a seleção recebe o 
Equador, às 21h30, do dia 
4 de junho. No dia 8, no 
estádio Defensores del Chaco, 
em Assunção, o rival será o 
Paraguai, às 21h30. (E.C.)

Daniel Alves está fora dos jogos pelas Eliminatórias

Lucas Figueiredo/CBF

Santos precisa vencer e
ter ajuda do The Strongest

Combinação dos resultados é a única forma do time brasileiro avançar às oitavas do torneio

LIBERTADORES

O Santos tem duas mis-
sões hoje para obter uma 
vaga nas oitavas de final da 
Copa Libertadores. Vencer 
o Barcelona de Guayaquil, 
no Equador, às 21 horas, 
em duelo válido pela sexta 
e última rodada da fase de 
grupos e torcer para que o 
The Strongest não seja der-
rotado pelo Boca Juniors, em 
La Bombonera, Buenos Aires.

Somente com esta com-
binação de resultados, o 
time de Vila Belmiro, vice-

-campeão na temporada 
passada, vai estar na fase 
de mata-mata da principal 
competição sul-americana. 
O Santos tem seis pontos 
no Grupo C, assim como o 
The Strongest, contra sete do 
Boca. O Barcelona, com dez, 
já está classificado.

E a equipe do técnico 
Fernando Diniz foi para o 
Equador sem seu principal 
jogador, o atacante Marinho, 
que está recuperado de uma 

lesão na coxa esquerda, mas 
sem condições físicas para 
atuar na partida. Alison e Jean 
Mota também estão fora do 
jogo, pois terão de cumprir 
suspensão. Em duas partidas 

como visitante, o Santos foi 
derrotado em ambas: 2 a 0 
para o Boca e 2 a 1 para o 
The Strongest.

No primeiro duelo, na Vila, 
os equatorianos venceram 

por 2 a 0, mas desta vez não 
poderão contar com dois de 
seus principais destaques: 
o defensor Mario Pineida e 
o meio-campista uruguaio 
Bruno Piñatares, suspensos 

por causa do acúmulo de 
três cartões amarelos.

Eliminado na primeira fase 
do Campeonato Paulista, o 
Santos teve uma semana de 
preparação para a partida, 
enquanto o Barcelona jogou 
com um time misto pelo 
Campeonato Equatoriano, 
frente ao Olmedo e assim 
mesmo venceu por 4 a 0, 
assumindo o segundo lugar, 
a dois pontos do líder Emelec.

Estadão Conteúdo

Diniz não terá a presença dos meias Alison e Jean Mota e do atacante Marinho

Divulgação/Santos FC

Com Sylvinho nas tribunas, 
Corinthians cumpre tabela

O Corinthians se despede 
da Copa Sul-Americana, 
hoje, às 21h30, contra o 
River Plate, do Paraguai, na 
Neo Química Arena. Apesar 
de não ter chances de clas-
sificação no Grupo E, os 
jogadores entrarão em campo 
motivados, afinal, o novo 
técnico, Sylvinho, estará nas 
tribunas. Como ele chegou 
somente ontem, quem ficará 
no banco de reservas será 
o analista de desempenho 
Fernando Lázaro, que já 
havia comandado o time 
contra o Sport Huancayo-

-PER, na última quinta-feira.
Mas, diferentemente do 

fraco time peruano e da 
fácil goleada aplicada por 5 
a 0 mesmo fora de casa, o 
Corinthians deverá encontrar 
mais dificuldade contra os 
paraguaios. O River Plate 
está a apenas dois pontos do 
líder Peñarol e tem chances 
de classificação. Como só 
o primeiro de cada chave 
avança, ele precisa vencer o 
Corinthians e torcer para o 

Sul-Americana

Peñarol perder fora de casa 
para o Huancayo.

A partida pode ser a úl-
tima do time alvinegro no 
esquema com três zagueiros. 
Na coletiva de apresentação, 
Sylvinho disse que prefere a 
tradicional linha de quatro 
defensores. “Variação de 
sistema tático existe e é bom. 
Mas gosto de linha de quatro, 
conheço o sistema, domino 
as funções. Podemos trocar 

sistemas, ocorre. Mas os atle-
tas me conhecem. Faz parte 
da história do Corinthians a 
linha de quatro. A garra e a 
raça são marcas desse clube. 
Não será difícil”, disse.

O setor ofensivo deve 
contar com a presença de 
Gustavo Mosquito, destaque 
na última partida com dois 
gols. A dúvida é se Lázaro 
optará por Jô ou Cauê no 
comando do ataque.

Punição
O Corinthians foi puni-

do pela Conmebol com o 
pagamento de uma multa 
de US$ 7,5 mil (cerca de 
R$ 40 mil) por descumprir 
um regulamento ligado aos 
protocolos de segurança 
antes da partida contra o 
Peñarol em 29 de abril. A 
entidade não detalhou qual 
foi o descumprimento. O 
clube não tem o direito 
de recorrer e terá o valor 
debitado do que receberá 
pela participação na primeira 
fase do torneio. (E.C.)

CORINTHIANS 
Cássio; 
João Victor, 
Gil e 
Raul Gustavo; 
Fagner, 
Gabriel, 
Camacho, 
Luan e 
Lucas Piton; 
Gustavo Mosquito e 
Cauê (Jô). 
Técnico: 
Fernando Lázaro

CORINTHIANS  
RIVER PLATE-PAR 

ÁRBITRO - José Argote (Venezuela).
HORÁRIO: 21h30.
LOCAL: Neo Química Arena.

BARCELONA 
Javier Burrai; 
Byron Castillo, 
Fernando León, 
Williams Riveros e 
Leonel Quiñónez; 
Michael Carcelén, 
Nixon Molina, 
Emmanuel Martínez 
e Michael Hoyos; 
Damián Díaz e 
Carlos Garcês. 
Técnico: 
Fabián Bustos.

SANTOS

João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonathan; 
Vini Balieiro, 
Ángelo Gabriel, 
Gabriel Pirani 
e Lucas Braga; 
Marcos Leonardo e 
Kaio Jorge. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

BARCELONA DE 

GUAYAQUIL

SANTOS 

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Estádio Monumental Isidro Romero.

O envio de 20 toneladas 
de materiais para o Japão, 
que serão usados pelo Time 
Brasil para a preparação 
para os Jogos de Tóquio, 
ganhou uma carga extra 
por causa da pandemia de 
Covid-19. Para reforçar as 
medidas sanitárias da dele-
gação, o Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) adquiriu 68 
mil máscaras descartáveis, 
12,5 mil sapatilhas TNT, 
400 borrifadores de álcool e 
250 aventais, dentre outros 
produtos.

“Em condições normais, os 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
já nos exigiriam um grande 
desafio em relação ao fuso 
horário, ao clima e à ali-
mentação. Mas a pandemia 
tornou a complexidade da 
operação ainda maior. Além 
de toda a estrutura oferecida, 
temos de proteger o nosso 
atleta”, explicou Marco La 
Porta, vice-presidente do COB.

No total são 20 contêineres 
que terão seus conteúdos 
espalhados por nove bases 
(Saitama, Sagamihara, Mi-
yagase, Ota, Chuo, Koto, 
Enoshima, Tsurigasaki e 
Hamamatsu) para a aclima-
tação da delegação. (E.C.)

Pandemia 
obriga COB a 
alterar operação 
logística

Jogo Olímpicos

RIVER PLATE-PAR 

Azcona; 
Saldívar, 
Navarro, 
Gustavo Giménez e 
Montiel; 
Molinas, 
Quiñonez, 
Vera, 
Otazú e 
González; 
Zeballos.
Técnico: 
Celso Ayala.


