
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 EDIÇÃO 4567  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Mortes por Covid-19 neste ano  
superam as ocorridas em 2020

Mais da metade dos falecimentos entre os moradores do Alto Tietê ocorreu entre janeiro e maio deste ano

COMORBIDADE

  Vacinação contra o coronavírus em Suzano em pessoas entre 45 e 
59 anos ocorre amanhã em três locais. Cidades, página 3

O número de óbitos pelo co-
ronavírus (Covid-19) registra-
do no G5 – conjunto das cin-
co cidades mais populosas do 
Alto Tietê - em 2021 já supera o 
acumulado do ano passado. Em 
menos de cinco meses, a região 
já contabilizou 1.898 mil óbitos, 
ultrapassando o saldo dos nove 
primeiros meses da pandemia em 
2020, quando, entre março e de-
zembro, 1.507 moradores morre-
ram. Os dados foram contabiliza-
dos pelo grupo Mogi News com 
base na atualização apresentada 
diariamente pelo Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat).  
Cidades, página 5

Suzano

Ofertas de 
emprego 
crescem
Cidades, página 6
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Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

309

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.211

O Alto Tietê registrou ontem 
mais 15 mortes causadas pelo co-
ronavírus (Covid-19) nas últimas 
24 horas, informou o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). Os óbi-
tos ocorreram em Biritiba, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Santa Isabel e Suzano. Com a atua-
lização, a região chegou ontem as 
4.088 mortes. Cidades, página 5

Pandemia

NÚMERO DE ÓBITOS PELO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CHEGA A 4.088

PEDÁGIOS

Lideranças 
querem se 
encontrar com 
governador. p7

Deputado e prefeito

Alvino e Ashiuchi visitam obras 
na estrada do Areião em Suzano

Via está sendo recuperada em 1,6 quilômetros e 
recebe nova camada asfáltica. Cidades, página 5

W
A

N
D

E
R

L
E

Y
 C

O
S

T
A

/S
E

C
O

P
 S

U
Z

A
N

O



Quinta-feira, 27 de maio de 20212 portalnews.com.br

 �Vacinação em Guararema

Guararema atingiu a marca de 10 mil 
doses aplicadas da vacina contra o co-
ronavírus (Covid-19). A imunização teve 
início em janeiro de 2021 e segue, des-
de então, o calendário de vacinação de-
finido pelos governos federal e estadual. 
O balanço mais recente divulgado nesta 
terça-feirapela Secretaria Municipal de 
Saúde mostra que a marca das 10 mil 
doses aplicadas já foi, inclusive, supera-
da. Atualmente 10,5 mil pessoas já rece-
beram a vacina, sendo 7.159 a primeira 
dose e 3.351 as duas doses.

 �Doação de cestas

O projeto social Vôlei Mania, com o 
apoio do Instituto Maurício de Sousa e 
da São Miguel Saúde, entregou, anteon-
tem, meia tonelada de alimento para a 
Igreja Cristã Mundial de Suzano (ICMS) 
no bairro Cidade Boa Vista. As doações 
foram destinadas para 198 crianças do 
núcleo “Filhos da Promessa”.

 �Redutores de velocidade

Para atender a reivindicação de mora-
dores e pedestres em geral, o vereador 
Flávio de Albuquerque Castilho (PSB), o 

Flávio do Depósito, preparou uma indi-
cação para o poder Executivo de Ferraz 
de Vasconcelos. Na sugestão, ele pede 
a troca dos tachões transversais por re-
dutores de velocidade em frente aos nú-
meros 75 e 113 da rua Deputado Cunha 
Bueno, no Jardim Dayse. 

 �Chips de estudantes

Estudantes da rede estadual de ensi-
no têm até 31 de maio para retirar o 
chip com 3GB de internet nas escolas. 
A distribuição é realizada pela Secreta-
ria da Educação do Estado (Seduc-SP) 
, por meio do projeto Além da Escola, 
e prioriza alunos mais vulneráveis da 
rede, de acordo com o CadÚnico, do 6º 
ano do ensino fundamental à 3ª série 
do ensino médio de escolas regulares.

 �Reforma de viaduto

A reforma do viaduto Vereador João 
Batista Neto, em Ferraz de Vasconce-
los, deve ser finalizada nesta semana. 
A Secretaria de Obras Públicas de Fer-
raz de Vasconcelos explicou que a ma-
nutenção está sendo realizada com foco 
nas juntas de dilatação. Também já fo-
ram concretizados os tratamentos na 
calçada, gradil e pintura. 

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

EDITORIAL

Alerta ao câncer

O 
paciente com câncer deve tomar 
os mesmos cuidados sanitários 
em relação às demais pessoas para 
evitar o contágio da Covid-19, 

mas, com um importante diferencial: caso 
contraia, as chances de sobreviver poderão 
ser menores, a depender do grau da enfermi-
dade e da carga viral do coronavírus. Quem 
convive com a doença ou desconfia que pode 
ter sido acometido, por meio de sintomas 
claros, sofre muita apreensão, pois se enca-
minhar para um hospital tem sido evitado 
por muitos nesse último ano. 

A chegada da pandemia parece ter afastado 
mais as pessoas das unidades de saúde dos 
que das ruas, o que acaba escondendo mui-
tos diagnósticos. A estimativa da Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP) e da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) é 
que entre 50 mil e 90 mil casos de câncer 
no Brasil ficaram sem diagnóstico nos dois 
primeiros meses de pandemia. Esses três ou 
quatro meses que o paciente está aguardan-
do, com medo de ir ao hospital e contrair 
a Covid-19, podem ser definitivos no trata-
mento, já que alguns tumores evoluem de 

forma acelerada.
Campanhas para melhorar a auto-estima 

desse público já ocorrem há anos e servem 
também para conscientizar a população da 
importância da doação de cabelos para pa-
cientes em tratamento de câncer. Na semana 
passada, Mogi das Cruzes reabriu o banco de 
perucas do projeto Cabelegria. Mesmo com 
todas as restrições impostas para minimi-
zar as chances de contágio do coronavírus, 
a retomada do projeto é fundamental, pois 
a auto-estima é um passo importante para 
a possível cura. 

O banco de perucas atua em duas fren-
tes: ele recebe mechas doadas ao projeto e 
também doa perucas para mulheres que per-
deram os cabelos em função de tratamento 
oncológico ou outras enfermidades, como 
alopécia. Enquanto os pacientes vivem este 
momento delicado em um cenário atípico, 
é preciso que os governos, apesar de todas 
as dificuldades, ofereçam assistência básica. 
E é bom se preparar para o futuro, pois os 
diagnósticos de câncer, quando a população 
já estiver vacinada, deverá ter um aumento 
significativo.

Primeiro no Distrito Fede-
ral, depois no Rio de Janeiro, 
o presidente da República, 
em plena pandemia, no cur-
so de uma CPI no Senado, 
com baixa oferta de vacinas 
e em plena crise de empre-
go e renda decide antecipar 
sua campanha à reeleição. As 

“motociatas” antecipam sua 
campanha para a Presidência, 
movimento que se deu logo 
após o anúncio de que Lula 
é candidato ao cargo.

Inoportuna é qualificação 
mínima desses atos. Provo-
cando aglomeração e descu-
rando o uso de máscaras, Jair 
continua trabalhando contra 
o arrefecimento da pandemia 
e, com suas condutas, incenti-
va as pessoas a se exporem ao 
risco. Contra as restrições de 
circulação e ameaçando go-
vernadores e prefeitos, quer 

Campanha

ARTIGO
Cedric Darwin

tudo aberto mesmo sem a 
cobertura vacinal necessária. 
O abre e fecha sem o necessá-
rio avanço da vacinação não 
ocorrerá mais. Sem ajuda e 
linhas de crédito, os sobre-
viventes ficarão abertos.

Infelizmente não há mais 
clima nem credibilidade para 
manter as restrições impostas 
pelos poderes públicos. Esta-
mos avançando para o ano 
eleitoral, em 2022 o Brasil 
elege presidente, governado-
res, senadores, deputados fe-
derais e estaduais. Todos que 
aí estão são candidatos e o 
peso político será maior que 
as responsabilidades sanitá-
rias. Ninguém quer ser anti-
pático, ainda que isso custe 
ainda mais vidas.

Mesmo com mais de 450 
mil mortos por Covid, o pre-
sidente não demonstra nenhu-
ma compaixão ou respeito por 
milhões de enlutados. Tam-
bém não se empenha na ob-

tenção de vacinas, age como 
se nada estivesse acontecendo 
no Brasil. Essa postura terá 
um custo político.

A aprovação e a reeleição se 
dá quando o povo vive uma 
situação de bem-estar social. 
A pergunta que o eleitor se 
faz é, hoje está melhor que 
ontem? Sim, então vamos 
manter quem está no poder, 
o inverso é verdadeiro. Se as 
coisas não vão bem é hora de 
trocar. Nesse aspecto, a rea-
lidade será dura com Bolso-
naro, desemprego, desvalo-
rização do real e inflação de 
itens básicos geram um clima 
generalizado de insatisfação 
que reflete nas urnas. Entre 
a ideologia, o discurso e o 
bem-estar social, a grande 
maioria do eleitorado prefere 
o último. É por isso que Lula 
incomoda e Bolsonaro subiu 
na motoca.

 cdadv@uol.com.br

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.



cidadesQuinta-feira, 27 de maio de 2021 3portalnews.com.br

Orçamento em Suzano para 
ano que vem será de R$ 1 bi

A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças 
apresentou ontem o projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO) referente 
ao ano de 2022, com a es-
timativa de receita avaliada 
em R$ 1.024.388.000,00. O 
índice inédito na cidade foi 
revelado durante audiência 
pública na Câmara Muni-
cipal de Suzano, liderada 
pelo chefe da Pasta, Itamar 
Corrêa Viana, e pelo diretor 
de Orçamento, William Na-
kamura. O valor considera 
a projeção das arrecadações 
e outras receitas estimadas 
para o município durante o 
exercício do ano que vem.

De acordo com o secretário, 
a LDO traçada neste primeiro 
ano do novo mandato do 
Executivo acontece de ma-
neira sucinta, uma vez que 
o Plano Plurianual (PPA) 
ainda não foi especificado. 
A elaboração e aprovação 
desta segunda peça ocorre 
até o mês de agosto, sendo 
uma ferramenta participativa 

Previsão

que determina as priorida-
des do município para os 
próximos quatro anos, entre 
2022 e 2025.

“A partir do ano seguinte, a 
LDO se apresenta de maneira 
mais completa, de acordo 
com as metas e prioridades 
futuramente estipuladas. 
Portanto, esse modelo sucin-
to hoje apresentado é uma 
excepcionalidade, sendo 
característico do primeiro 
ano de governo de qualquer 
mandatário”, explicou.   

O chefe da pasta ainda de-
talhou que a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é passível de 
revisões, variando conforme 
os diferentes indicadores 
econômicos utilizados na 
elaboração da normativa, 
como as projeções do Produto 
Interno Bruto (PIB) e do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
por exemplo.

Apesar do período de pan-
demia, o quadro de evolução 
das receitas na cidade segue 
em tendência de crescimento, 

refletindo mais confiança e 
credibilidade da gestão junto 
aos contribuintes. A previsão 
satisfatória foi parabenizada 
pelo Legislativo municipal, 
que teve a oportunidade de 
avaliar o projeto da LDO e 
levantar análises importantes 
sobre o estudo apresentado.

Na ocasião, Viana esclareceu 
dúvidas dos parlamentares e 
também dos munícipes, que 
participaram da audiência 
virtualmente. “Vivemos um 
período atípico e buscamos 
trabalhar com muita sensibi-
lidade, ouvindo a população 
e traçando estratégias que 
possam auxiliar aqueles que 
mais precisam. Um exemplo 
disso é o plano de isenção 
de impostos, diante da pan-
demia, e a análise sobre a 
possibilidade do Programa 
de Recuperação e Estímulo 
ao Pagamento de Débitos 
Fiscais (Refis). Sem dúvidas, 
a projeção desse índice de 
receitas em R$ 1 bilhão é 
uma marca expressiva que 
nos traz otimismo”, explicou. 

Itaquá amplia vacinação 
para quem tem comorbidade

Itaquaquecetuba ampliou a 
vacinação contra o coronaví-
rus (Covid-19) para pessoas 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
ou têm alguma comorbidade 
para acima de 40 anos. A 
vacinação com doses da 
AstraZeneca começou a 
valer ontem.

Para quem prefere se 
vacinar nas unidades de 
saúde, de segunda a sexta, 
das 8 às 15 horas, é neces-
sário fazer o cadastro no 
Vacina Já (vacinaja.sp.gov.
br) e agendar pelo site da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (steam360.com.br).

No dia, é obrigatória 
a apresentação dos com-
provantes de pré-cadastro 
e agendamento, RG, CPF, 
comprovante de endereço, 
além do laudo, receita, de-
claração ou comprovante de 
recebimento do benefício da 
Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) de acordo 
com o grupo.

A Univeritas (avenida 

Mais imunização

Uberaba, 251 - Vila Virgínia) 
também está realizando a 
imunização de segunda a 
sexta, das 8 às 15 horas, mas 
não é necessário agendar.

A vacinação contra a Co-
vid-19 para os trabalhadores 
do transporte continua. São 
doses da AstraZeneca e não 
é necessário agendar. Basta 
fazer o cadastro pelo Vacina 
Já e levar o QR Code gerado, 
junto com o RG e CPF, ao 
Centro de Especialidades, na 
rua MMDC, 58, no centro, 
das 10 às 15 horas. 

No mesmo local também 
está ocorrendo a vacinação 
das gestantes e puérperas 
com comorbidades (até 45 
dias pós parto) com doses 
da CoronaVac, das 10 às 
14 horas. Também não há 
necessidade de agendamento. 
No dia, é preciso levar RG, 
CPF, cartão do pré-natal, 
declaração, laudo ou receita 
médica.

A segunda dose para os 
idosos com 64 anos, além 
da Univeritas, está sendo 

dada também nas unidades 
de saúde do Centro (rua 
João Vagnotti, 221), Monte 
Belo (rua Arujá, 25 ), Caiuby 
(estrada dos Índios, 1.125) 
e Caic (rua Santa Catarina, 
382, no Morro Branco), 
das 8 às 15 horas. Não é 
necessário agendar. Basta 
apresentar RG, CPF e o 
cartão de vacinação.

Os profissionais da Saúde 
que tomaram a primeira 
dose da vacina contra a 
Covid-19 entre o fim de 
fevereiro e o começo de 
março também vão poder, 
a partir desta quarta (26), 
tomar a segunda dose da 
AstraZeneca.

Ela está sendo disponibi-
lizada no Centro de Especia-
lidades, das 13 às 18 horas, 
e é necessário agendar pelo 
steam360.com.br. No dia 
da vacinação é necessário 
apresentar o comprovante 
do agendamento, RG, CPF, 
carteira de registro da classe 
profissional e o comprovante 
de vacinação.

Suzano vacina amanhã pessoas 
de 45 a 59 com comorbidades

Imunização também contempla os que foram vacinados com a AstraZeneca até 5 de março para a tomar 2º dose

COVID-19

A Prefeitura de Suzano, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, con-
templa amanhã pessoas 
com comorbidades na faixa 
etária de 45 a 59 anos de 
idade. A ação ocorrerá nos 
três polos de imunização, 
com atendimento das 8 às 
17 horas. A data também 
abrange a segunda dose 
de idosos que receberam 
a vacina da AstraZeneca/
Oxford até 5 de março. To-
dos os detalhes podem ser 
conferidos no link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

Para participar da campanha, 
o morador deve estar dentro 
da faixa etária prevista e 
apresentar algum quadro de 
comorbidade. Neste grupo 
estão incluídas as pessoas 
com diabetes mellitus, hi-
pertensão arterial (estágio 3, 
estágio 1 e 2 com lesão em 
órgão-alvo), pneumopatias 
crônicas graves, doenças 
cardiovasculares, próteses 
valvares e dispositivos car-
díacos implantados, Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), 
doença Falciforme e talas-
semia, obesidade mórbida 
(IMC > 40), cirrose hepática 
e outras comorbidades que 
podem ser conferidos na 
página inicial do site ofi-
cial da prefeitura (suzano.
sp.gov.br).

Os documentos com-
probatórios exigidos são 
o laudo médico ou receita 
médica com resultados de 
exames recentes, nas versões 
original e cópia, além da 
documentação de praxe 
para a primeira aplicação, 
como 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.

Ainda na sexta-feira ocorre 

a segunda aplicação das 
pessoas que foram con-
templadas com a primeira 
dose da AstraZeneca, que é 
a vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford 
e obtido pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
até o dia 5 de março. Para 
concluir o ciclo de imuniza-
ção, também serão exigidos 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa.

Outro público contem-
plado é de trabalhadores do 
transporte metropolitano, 
devidamente cadastrados 
por suas respectivas em-
presas e com o documento 
de “QR Code”, emitido pela 

plataforma “Vacina Já”. Neste 
caso, com o código em mãos, 
a equipe vai exigir também 
um documento original 
com foto e comprovante de 
endereço, além da filipeta.

Neste dia, a vacinação 
será descentralizada, com 
atendimento das 8 às 17 
horas e acolhimento no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, na Escola 
Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva e na Are-
na Suzano, com a oferta 
do sistema drive-thru pela 
Avenida Brasil. 

O titular da Saúde su-
zanense, Pedro Ishi, pede 
para que todos se atentem 
as datas e aos documentos 
exigidos para vacinação. “É 
importante destacar que 
estamos seguindo os pro-
tocolos encaminhados pelo 
Ministério da Saúde e pelo 
governo do Estado, que 
solicitam a comprovação 
dos laudos e das receitas”, 
finalizou.

Vacinação vai ocorrer em três pontos diferentes da cidade, como a Arena Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano 
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Sabesp publica edital para 
obras de esgoto em Arujá

A Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) publicou anteontem,  
no Diário Oficial, o aviso 
de licitação para execução 
de obras de implantação de 
redes e estações elevatórias 
de esgoto em Arujá. Serão 
beneficiados os bairros Jardim 
Real, Jardim Viadutra, Caputera 
e o Condomínio Arujazinho.

 Essa é uma luta antiga do 
deputado estadual André do 
Prado (PL) e do deputado 
federal Marcio Alvino (PL). 

“Era uma reivindicação dos 
moradores desses bairros, na 
qual trabalhávamos há anos. 
É uma grande satisfação ver 
essa licitação sendo lança-
da, porque isso significa que 
nosso esforço deu resultado 
e, em breve, as obras sairão 
do papel”, comemorou o 2º 
vice-presidente da Assembleia 
Legislativa.

“O ex-prefeito Abel Larini 
foi o primeiro que trouxe esse 
tema até nós. De lá para cá 
tivemos que lidar com muitos 
entraves burocráticos, mas, 

Saneamento

com a publicação, garantimos 
essa conquista para nossa 
população. Tenho certeza de 
que ela melhorará a infraes-
trutura local e a qualidade de 
vida dos moradores desses 
bairros”, prevê o deputado 
federal Marcio Alvino.

O deputado André do Prado 
reforçou seu compromisso 
com o município. “Eu e o 
deputado federal Marcio Al-
vino continuamos dedicados 
em atender o município e 
seguiremos trabalhando ao 

lado do prefeito Luís Camargo 
e de todo o nosso grupo na 
cidade. É uma obra importante, 
muito esperada, e que mudará 
a cara das regiões beneficiadas.”, 
afirma o parlamentar estadual.

A sessão pública de licitação, 
com a abertura dos envelopes 
das propostas, está prevista 
para acontecer em 18 de junho. 
O edital para a concorrência 
foi disponibilizado aos for-
necedores cadastrados no 
endereço www.sabesp.com.
br/licitacoes.

Serão beneficiados quatro bairros do município

Divulgação

Campanha contra o câncer 
bucal inicia hoje em Suzano

Atendimento ocorrerá de forma gratuita para pessoas que irão tomar a vacina contra Covid

PREVENÇÃO

A Secretaria de Saúde 
de Suzano dá início hoje 
à campanha de prevenção 
ao câncer bucal, atendendo 
gratuitamente os cidadãos 
que comparecerem na Arena 
Suzano para a imunização 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). A avaliação visa 
detectar alterações e lesões 
suspeitas da doença, bem 
como a devida orientação e 
encaminhamento dos casos. 

O atendimento exclusivo 
na área interna do ginásio será 
disponibilizado ao longo das 
próximas três semanas, sempre 
durante os dias de vacinação, 
das 8 às 17 horas, conforme 
cronograma de imunização 
vigente. De acordo com a 
diretora de Atenção à Saúde, 
Flávia Verdugo, o objetivo é 
aproveitar o público-alvo da 
ação para garantir acesso à 
rápida avaliação da cavidade 
oral, de maneira simples e 
indolor.

“Neste ano, devido às norma-
tivas estipuladas pela pandemia 
do novo coronavírus, mudamos 

o formato da campanha de 
prevenção ao câncer bucal. O 
exame, que até então ocorreria 
paralelamente à vacinação 
contra a gripe, desta vez 
acompanha o calendário vaci-
nal da Covid-19. O trabalho 
será concentrado na Arena 
Suzano, que conta com um 

amplo espaço para a atividade, 
garantindo todas as condições 
de distanciamento mínimo 
entre as pessoas presentes”, 
explicou.

O exame consiste em uma 
avaliação simples, rápida e 
indolor, mas capaz de de-
tectar alterações importantes 

da cavidade oral ainda em 
estágio inicial.

Além da avaliação com 
um profissional, o paciente 
também deve ficar atento e 
relatar os sintomas em caso 
de lesões que não cicatrizam 
por mais de 15 dias, manchas 
vermelhas ou esbranquiçadas 

na língua, gengivas, céu da 
boca ou bochecha, nódulos no 
pescoço ou lábios, rouquidão 
e outros incômodos na região 
da boca e garganta. “Quanto 
mais cedo o diagnóstico, 
melhor o prognóstico, com 
grandes chances de cura. Na 
oportunidade, o profissional 
poderá analisar e orientar os 
munícipes sobre o eventual 
acompanhamento necessário, 
contando com o auxílio do 
Centro de Especialidades 
Odontológicas disponível 
no município”, afirmou a 
diretora.   

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, também 
lembrou da importância da 
participação dos idosos nessa 
ação. “Sabe-se que o câncer 
de boca é mais recorrente em 
pessoas com idade acima de 
50 anos. Ao longo dos pró-
ximos dias, a campanha de 
imunização contra a Covid-19 
deve receber pessoas dentro 
desta faixa etária, sendo um 
público-alvo para o exame 
oral preventivo”, reforçou.

Exames vão ocorrer dentro da Arena Suzano, no Max Feffer, durante vacinação

Wanderley Costa/Secop Suzano 

A Secretaria de Saúde de 
Arujá informou que dará iní-
cio à terceira e última fase da 
imunização contra a gripe em 
9 de junho. A etapa terá como 
público-alvo pessoas com co-
morbidades, com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário, traba-
lhadores portuários, forças 
de segurança e salvamento, 
Forças Armadas, funcionários 
do sistema de privação de li-
berdade, população privada de 
liberdade e adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas. 

Vale lembrar que a imuni-
zação no sistema drive-thru, 
que vinha ocorrendo em frente 
ao Clube União, na avenida 
Amazonas, concluiu a sua meta 
e está acontecendo agora, de 
forma convencional, no Centro 
de Especialidades Médicas, 
assim como já vem sendo 
feita no ginásio Mario Covas.

Portanto, a campanha segue 
de segunda a sexta-feira, das 
8 horas às 16h30, nesses dois 
pontos: no ginásio Mario Covas, 
no Parque Rodrigo Barreto, e 
no Centro de Especialidades 
Médicas de Arujá, localizado na 
avenida dos Expedicionários, 
1255, Vila Flora Regina. 

Terceira etapa 
da vacinação 
contra a gripe 
começa dia 9

Arujá

Guararema está ofertando 
45 vagas de emprego

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho. 
Atualmente, o SAT está me-
diando 45 oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

 As vagas que exigem apenas 
Ensino Fundamental completo 
são para casal de caseiros 
(duas vagas), trabalhador 
rural (duas vagas), faxineira, 
ajudante geral, ajudante de 
manutenção, jardineiro, agente 
de asseio e conservação, além 
de uma vaga para prensista.

Já com exigência de Ensi-
no Médio, as vagas são para 
balconista, serralheiro mon-
tador, auxiliar montagem de 
máquinas, pizzaiolo, progra-
mador,  recepcionista/auxiliar 
administrativo (cursando 
médio ou superior), apontador, 
vendedor, meio oficial de torno, 
caseiro (casal), cuidador de 
animais, pintor, vigilante (duas 
vagas), web design, ajudante 

SAT

de produção, operador de 
prensa, e-comerce, monta-
dor de andaime, atendente, 
mecânico de manutenção, 
estágio, encarregado, vigilante 
líder, técnico de enfermagem 
e ajudante geral.

Para quem já é formado no 
Ensino Técnico, existe uma vaga  
para eletromecânica e outra 
para assistente administrativo, 
sendo esta última também 
para quem está cursando o 
técnico ou superior.

Para quem possui Ensino 
Superior, existe uma vaga 
para auxiliar de controle de 
qualidade. As vagas para desen-
volvedor full stack, assistente 
administrativo (duas vagas) 
podem ser preenchidas por 
pessoas que já completaram o 
curso ou ainda estão cursando 
o ensino superior.

Em razão da pandemia da 
Covid-19, os candidatos devem 
se candidatar pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432.

Há vagas para quem possui até o nível superior

Felipe Antonelli/Guararema
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15 mortes são registradas
O Alto Tietê registrou ontem 

mais 15 mortes causadas pelo 
coronavírus (Covid-19) nas 
últimas 24 horas, informou 
na tarde de ontem o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat). Os óbitos 
ocorreram em Biritiba Mirim, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Isabel e 

Por coronavírus

Suzano. Com a atualização 
desta quarta-feira, a região 
chegou ontem a 4.088 mortes 
por Covid-19.

De acordo com o Condemat, 
quatro pessoas morreram em 
Suzano, enquanto outras três 
morreram em Mogi e Itaquá. 
Por sua vez, em Poá e Santa 
Isabel fora confirmadas duas 
mortes cada. Biritiba informou 

o falecimento de um morador.
Contando com as cidades 

de Guarulhos e Santa Branca, 
também signatárias do bloco 
regional, desde o início da 
pandemia, foram registradas 
576.944 notificações da doen-
ça, sendo que 164.758 casos 
foram confirmados. Dos casos 
positivos, 138.732 pessoas já 
se recuperaram da doença.

Ashiuchi e Alvino visitam as 
obras da estrada do Areião

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), ao 
lado do deputado federal 
Marcio Alvino (PL), visitou 
ontem as obras de pavimen-
tação da estrada do Areião. 
Em fase de conclusão, as 
intervenções ocorrem em 
1,6 quilômetros da via, que 
já recebeu troca de solo 
e manutenção de guias, 
sarjetas e sarjetões.

Na ocasião, as autoridades 
acompanharam a aplicação 
da última camada asfáltica 
no trecho entre a rua Pru-
dente de Morais e a empresa 
MRS Logística. As obras, 
que são realizadas pela SM 
Comércio e Serviços LTDA 
com um investimento de 
R$1.939.758,00, devem 
ser concluídas até o mês 
que vem.  

Presente na vistoria, o 
secretário municipal de 
Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira, 
lembrou que a estrada de 
grande movimento, prin-
cipalmente de veículos 

1,6 quilômetros

pesados, ganhou reforço em 
seu pavimento. “O trabalho 
envolveu a recuperação de 
base do asfalto com imper-
meabilização, aplicação de 
ligante e binder, que é uma 
espécie de massa utilizada 
para nivelar o pavimento. 
Na sequência, aplicamos a 
capa asfáltica reforçada e 
com uma espessura maior”, 
detalhou.

De acordo com o chefe 
do Executivo, além das 
intervenções asfálticas, a 
prefeitura vai realizar ainda 
a revisão de iluminação 
pública, a pintura de guias, 

a sinalização horizontal, a 
troca de placas e a zeladoria 
completa, com varrição, 
capinação e poda de árvore. 

“Será uma nova via para o 
município. Certamente, a 
estrada revitalizada traz 
mais qualidade de vida 
aos moradores e melhor 
mobilidade aos motoristas. 
Agradeço o apoio de todos, 
como dos deputados federal 
Marcio Alvino e estadual 
André do Prado”, afirmou.

O deputado federal, por 
sua vez, aprovou a obra e 
elogiou o trabalho realizado 
em Suzano. “Fico muito 
feliz de vir ao município e 
encontrar obras em locais 
que estavam esquecidos há 
anos. Assim como a Margi-
nal do Una, o Trevo Dona 
Benta e outras importantes 
vias de ligação na cidade, a 
estrada do Areião vai ajudar 
muito quem vive na região 
do Jardim Maitê. Parabenizo 
todos os trabalhadores, em 
especial o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi”, destacou.

Mortes por Covid-19 neste ano 
superam as registradas em 2020

Mais da metade dos óbitos causados pelo coronavírus ocorreu entre os meses de janeiro e maio deste ano

PANDEMIA

O número de óbitos pelo 
coronavírus (Covid-19) re-
gistrados no G5 – conjunto 
das cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê - em 
2021 já supera o acumulado 
do ano passado. Em menos 
de cinco meses, a região já 
contabilizou mais de 1.898 
mil óbitos, ultrapassando 
o saldo dos nove primei-
ros meses da pandemia em 
2020, quando, entre março 
e dezembro, 1.507 mora-
dores morreram. Os dados 
foram contabilizados pelo 
grupo Mogi News com base 
na atualização apresentada 
diariamente pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Passados 427 dias desde 
a primeira morte por Co-
vid-19 no Alto Tietê, o G5 
registra 3.405 óbitos. Só que 
a distribuição desses casos é 
bastante desigual, apontando 
que a letalidade do vírus teve 

Durante o ano passado foram contabilizados 1.507 mortes, neste ano foram 1.898

maior impacto nos últimos 
meses em comparação ao 
registrados no começo da 
pandemia.

O ritmo da pandemia em 
2021 supera, em disparada, 
o que o G5 vivenciou no 
ano passado. Com as mais 
recentes atualizações de óbitos 
na região, é possível afirmar 
que mais da metade do to-
tal de mortes foi registrado 
entre janeiro e maio. Dos 
mais de 3,4 mil mil óbitos, 
55,7% morreram em 2021. 
Mais da metade do total de 
casos também foi registrado 
em um intervalo de tempo 
inferior ao contabilizado no 
ano passado, considerando 
que, neste ano, a pandemia 
se encontra em seu 5° mês, 
enquanto no ano passado 
levou nove meses para ceifar 
1.507 vidas.

Analisadas separadamente, 
Mogi das Cruzes foi a cidade 
do G5 que registrou o pior 
saldo da região. Neste ano 
foram 665 falecimentos en-
quanto no ano passado 546. 

Das 1.211 mortes, 54,9% do 
total ocorreu entre janeiro e 
maio de 2021.

Com o 2° pior saldo de 
óbitos do G5, Itaquaquecetuba 
já registrou 429 falecimentos 
neste ano. Em 2020 a cidade 

marcou 354 mortes. O de-
sequilíbrio, reflexo da maior 
mortalidade da 2° onda da 
pandemia, aponta que 54,7% 
das 783 mortes totais ocor-
reram entre janeiro e maio 
deste ano.

Em seguida, Suzano apre-
sentou 455 mortes em 2021 
e 288 até dezembro de 2020. 
No total, 733 suzanenses 
morreram em razão da Co-
vid-19, a maior parte deles 
também nos últimos meses. 

Em Suzano o percentual de 
óbitos neste ano é um dos 
mais altos do G5, 60,7%.

Ferraz de Vasconcelos su-
perou há poucos dias o saldo 
do ano passado. Entre janeiro 
e maior desde ano foram 186 
óbitos contra o acumulado 
de 183 falecimentos em 2020. 
Mais equilibrado, desconsi-
derando o curto intervalo 
de tempo, 50,4% das 369 
mortes ocorreram em 2021.

Por sua vez, Poá comunicou 
173 mortes neste ano e 136 
no ano passado. No total, 
309 poaenses perderam a 
vida para o vírus, 55,9% 
deles em 2021..

Vacinas
O Consórcio de Desenvol-

vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) recebe 
hoje a 25ª remessa de imu-
nizantes contra a Covid-19. 
Com a chegada do novo lote, 
que contém 48.689 vacinas, 
a região totaliza 1.114.274 
doses recebidas.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Mogi News/Arquivo

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.088

Arujá
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O deputado federal, 
por sua vez, aprovou 
a obra e elogiou o 
trabalho realizado 
em Suzano
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Oferta de emprego em Suzano 
apresenta alta na pandemia

Números apresentados mostram elevação até mesmo em momentos pré-pandemia, como há dois anos

ELEVAÇÃO

As etapas de retomada 
econômica da pandemia de 
coronavírus (Covid-19) que 
são implantadas periodica-
mente não só no Estado de 
São Paulo como também em 
todo o Alto Tietê têm resul-
tado no aumento de ofertas 
de emprego em Suzano. Por 
meio do programa Suzano 
Mais Emprego, de janeiro 
deste ano até a tarde de on-
tem foram oferecidas 1.236 
oportunidades de trabalho, 
por exemplo.

As informações da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego apontam ainda 
que, neste mesmo período 
do ano anterior, estiveram 
disponíveis 633 vagas. Já 
no ano retrasado, quando 
não havia a pandemia, os 
moradores tiveram acesso a 
699 vagas de emprego, um 
aumento de 95,2% e 76,8%, 
respectivamente.

A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego escla-
receu que este aumento tem 
relação com a pandemia do 
novo coronavírus. A Pasta 
ainda informou que 60% 
das oportunidades são da 
indústria, 35% do comércio 
e 5% de serviços.

O projeto Suzano Mais 
Emprego teve início em 
2019 e no ano passado vinha 
registrando aumento no 
número de oportunidades 
ofertadas até abril, quando 
começou a se elevar a quan-
tidade de casos da doença 
em todo o país.

“A consequência a partir 
daí foi não só a interrupção 
da abertura de novas vagas 
como também demissão de 
funcionários. Com a ligeira 
retomada economica no 
início deste ano, empresas 

reabriram os postos de tra-
balho encerrados em 2020”, 
detalhou a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego.

O mesmo tem acontecido 

em Mogi das Cruzes, que 
divulgou apenas os números 
referentes ao período de 
janeiro a abril, uma vez que 
o balanço referente a maio 
será fechado com o término 
do mês. Na temporada deste 

ano houve 1.868 vagas de 
emprego cadastradas pela 
Prefeitura.

No mesmo período do ano 
anterior a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social 
afirmou que a quantidade foi 
de 1.167, enquanto no ano 
retrasado somaram-se 1.203 
oportunidades de janeiro a 
abril,uma elevaçao de 60% e 
55,2%. respectivamente. O 
programa de empregabilidade 
de Mogi é o Mogi Conecta 
Empregos. Até o ano passado, 
era o Emprega Mogi.

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico informou que a 
percepção é que, com o 
decorrer da pandemia, muitas 
empresas se adaptaram às 
restrições necessárias para 
o enfrentamento da doença, 
com a reorganização interna, 
utilização de teletrabalho e 
ferramentas digitais. Este 
processo já demanda novos 
profissionais, com capacidades 
de conhecimento para estas 
realidades.

Thamires Marcelino

Segundo a secretária, elevação foi de 95,2% e 76,85 em relação a 2019 e 2020

Agência Brasília

As informações da 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico e 
Geração de 
Emprego

Assistência Social presta
contas do 1º quadrimestre

A Secretaria de Assistência 
Social de Mogi das Cruzes 
realizou na manhã de ontem 
a audiência pública para pres-
tação de contas dos trabalhos 
do primeiro quadrimestre 
do ano. O encontro, que 
contou com a participação 
da Comissão Permanente 
de Assistência Social e Di-
reitos Humanos, abordou os 
primeiros números da nova 
administração, os desafios e 
propostas para a área.

A reunião teve a presença 
da secretária de Assistência 
Social, Celeste Xavier Gomes, 
juntamente de sua equipe. 
A audiência foi coordenada 
pelo presidente da Comissão 
de Assistência Social, verea-
dor Edson Santos (PSD), 
juntamente com os demais 
integrantes do corpo suprapar-
tidário, além da presença do 
presidente da Casa, vereador 
Otto Rezende (PSD).

A prestação de contas tam-
bém mostrou os números do 

Audiência pública

Auxílio Emergencial Mogiano, 
programa de transferência de 
renda que destina três parcelas 
de R$100 para famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Nos levantamentos da Pasta, 
31.911 beneficiários estão 
ativos no programa.

Segundo o levantamento, 
122.228 pessoas, ou 48,2 mil 
famílias, estão inscritas no 
Cadastro Único do município 

- tal número corresponde a 
27,1% da população da cidade. 

No entanto, deste número, 
79.633 pessoas, ou 30.217 
famílias, estão classificadas 
como em situação de extre-
ma pobreza e dependem de 
ações do poder público para 
garantir sua sobrevivência.

Celeste tratou de números 
como o orçamento da Pasta 
para o exercício de 2021, 
que é de R$ 38,5 milhões, 
que une investimentos mu-
nicipais, estaduais, federais 
e de fundos especiais, sendo 
a grande parte de respon-
sabilidade da Prefeitura 
(R$ 31,4 milhões).

Questionada pela verea-
dora Inês Paz (Psol) sobre a 
capacidade dos sete Centros 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), que atenderam 
5,6 mil pessoas por mês em 
média desde janeiro, a se-
cretária municipal pontuou 
que os serviços não pararam 
durante a pandemia, mas que 
será necessário pensar no 
futuro em “novas ferramentas” 
para atender à demanda da 
população.

André Diniz

Secretária Celeste Xavier 
relatou ações da Pasta

Divulgação/CMMC

População do Jd. Vieira será 
atendida por caminhões-pipa

A partir de junho, o Jardim 
Vieira, na região do Taboão, 
terá abastecimento de água 
por meio de caminhões-pipa 
do  Sistema de abastecimento 
de água de Mogi das Cruzes 
(Semae). A iniciativa é uma 
medida provisória, enquanto a 
autarquia busca uma solução 
definitiva para o bairro, que é 
um núcleo urbano isolado na 
Serra do Itapeti, onde não há 
rede de abastecimento público. 
A alternativa estava em estudo 
desde o início deste ano.

Por ser um loteamento 
isolado e distante da área 
urbana, a solução mais ade-
quada para o Jardim Vieira é 
a implantação de um sistema 
autônomo de abastecimento, 
com poço, casa de química 
para tratamento da água e 
reservatório, como foi feito 
em bairros como Chácaras 
Guanabara.

No entanto, não é possível, 
no momento, fazer estimativas 
precisas de valor e prazo, pois 
serão necessários detalhados 
estudos técnicos e projetos.

A partir de junho

“Não é um processo simples: 
somente os estudos hidroló-
gicos mostraram que a região 
do Jardim Vieira apresenta 
solo rochoso composto por 
quartzito, mármore, meta-
calcário e outros. Naquela 
região, estima-se profundidades 
elevadas para encontrar água 
de boa qualidade, segundo os 
levantamentos preliminares”, 
explicou na semana passada o 
então diretor-geral do Semae, 
Marcelo Vendramini.

Levando em consideração 
a composição do solo e a 
profundidade do poço, os 
investimentos poderão exceder 
a ordem de R$ 2 milhões para 
criação de um poço e rede, 
sem considerar os custos de 
operação.

Importante salientar ainda 
a necessidade de outorga do 
Estado (Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – DAEE) 
para permissão de perfuração 
e uso da água subterrânea.

Setorização
O atendimento ao Jardim 

Vieira será possível a partir 
do próximo mês porque o 
Semae concluiu, na anteontem, 
a ligação de água para três 
prédios públicos da Estrada de 
Santa Catarina, em Cezar de 
Souza, que eram atendidos por 
caminhões-pipa e começarão 
a ser abastecidos pela rede de 
distribuição: Escola Municipal 
Rural Prof. Margareth Unger 
Lamas Rosa, Centro de Con-
trole de Zoonoses e Centro de 
Bem Estar Animal.

A obra integra a setorização 
da região leste, que está em 
andamento para melhorias 
no abastecimento naquela 
área da cidade. Com isso, os 
caminhões que atendiam as 
três unidades poderão ser 
destinados ao Jardim Vieira.

“Apesar da dificuldade para 
abastecer o Jardim Vieira, de-
vido à distância e às condições 
do solo, queremos prestar 
um serviço de qualidade à 
população, atuando de forma 
sustentável e melhorando as 
condições de vida de quem 
mora naquele bairro”, conclui.
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Empregabilidade e habilidades 
da indústria são discutidas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realizou anteontem 
a live “Quero trabalhar na 
indústria. Quais habilidades 
devo desenvolver?”, um painel 
sobre o atual momento e a 
empregabilidade do setor no 
município. O evento online 
comemorou o Dia da Indústria 
e é parte da programação 

“Maio, Mês de Muito Trabalho”, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.

A discussão foi mediada 
pelo gestor do Polo Digital, 
Rodrigo Garzi, e teve as 
participações do secretário 
da Pasta, Gabriel Bastianelli 
e dos executivos Fernando 
Campos, da Ponsse, e Fábio 
Mattos, da Elgin. A live per-
manece disponível para os 
interessados no perfil do Polo 
Digital (@polodigitalmogi) 
no Instagram.

“Conversar sobre emprega-
bilidade com executivos de 
empresas tão importantes na 
cidade é fundamental para 
termos a perspectiva deles. 
A indústria é um segmento 

Painel online

que está aquecido neste mo-
mento tão desafiador, que é 
a pandemia da Covid-19. E 
dividir as impressões com 
as pessoas que estão bus-
cando novas oportunidades 
representa um ganho para 
a população, que passa a 
conhecer as habilidades e o 
comportamento necessários 
para as indústrias”, destacou 
Bastianelli.

A live teve formato de 
painel e discutiu o perfil 
profissional procurado pelo 
setor atualmente e como os 
trabalhadores podem se pre-
parar para os novos desafios. 
A conversa abrangeu diversos 
pontos importantes como 
desenvolvimento humano, 
habilidades procuradas, es-
pírito empreendedor, entre 
outros.

“A indústria busca o profis-
sional que tem competência 
técnica, o que é fundamen-
tal, mas também quem tem 
aquelas habilidades que são 
aderentes à cultura e aos 
valores da empresa. É uma 

questão que a gente procura 
se aprofundar, tanto no pro-
cesso de seleção e também no 
processo de desenvolvimento 
humano atrelado”, afirmou 
Campos. 

Ele destacou ainda a impor-
tância do empreendedorismo 
para o profissional que busca 
oportunidades no setor. “Um 
outro ponto é a questão do 
intraempreendedorismo. O 
que mais a indústria quer é se 
aproximar da nova economia, 
ou seja, trazer este pensa-
mento empreendedor para 
dentro da indústria. Entrar 
na organização buscando 
oportunidades. Cada colabo-
rador tem a oportunidade de 
melhorar processos, produtos 
ou criar novos”, completou. 

A função social da indústria 
para o município também foi 
lembrada durante as discus-
sões. O setor é um dos que 
mais emprega em Mogi das 
Cruzes, inclusive com salários 
acima da média do municí-
pio, principalmente para as 
funções mais especializadas.

Lideranças da região protocolam
pedido de reunião com Doria

Solicitação foi oficializada na tarde de ontem; demanda contou com assinatura de políticos e da sociedade civil

PEDÁGIO NÃO

Lideranças políticas de 
Mogi das Cruzes e do Alto 
Tietê protocolaram no iní-
cio da tarde de ontem um 
pedido de audiência com o 
governador do Estado de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
para debater diretamente 
a polêmica envolvendo a 
possível instalação de uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

O documento trata do 
edital publicado no dia 14 de 
maio pela Agência Reguladora 
de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp), que 
prevê a concessão à iniciativa 
privada da Mogi-Dutra e 
da rodovia Mogi-Bertioga 
(SP-98), no chamado Lote 
Litoral Paulista. Segundo o 
edital, serão instaladas cinco 
praças de pedágio entre as 
cidades de Arujá e Bertioga, 
na região litorânea, com a 
cobrança programada para 
iniciar em 2024.

No ofício organizado pelo 

deputado federal Marco Ber-
taiolli (PSD), os signatários 
pedem o agendamento de 
um encontro de trabalho 
oficial para apresentar a 
discordância do prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), e das lideran-
ças políticas do Alto Tietê. 
No texto, são ressaltados os 
pontos contra a privatização, 
como o impacto negativo 
na geração de empregos, de 
renda, no trânsito de pessoas 
e mercadorias, dificultar a 

instalação de novas indús-
trias, além de aumentar o 
custo de vida de parte da 
população .

O documento é assinado 
pelo prefeito de Mogi, Caio 

Cunha, o deputado federal 
Marco Bertaiolli, os deputados 
estaduais Estevam Galvão 
de Oliveira (DEM) e Marcos 
Damasio (PL), o presidente 
da Câmara de Vereadores de 

Mogi, vereador Otto Rezende 
(PSD), juntamente com os 
outros 22 integrantes do Poder 
Legislativo, o representante 
do movimento Pedágio Não, 
Paulo Bocuzzi, e a presidente 

da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman.

O gabinete do deputado 
estadual Marcos Damásio 
também confirmou no fi-
nal da tarde de terça-feira 
que, após encontro com o 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM), foi reforçado 
o posicionamento da região 
contra os pedágios em Mogi 
das Cruzes e região. “O depu-
tado também está solicitando 
uma nova agenda para levar 
a liderança do movimento 
Pedágio Não. A data ainda 
está sendo definida”, explicou 
o parlamentar.

As ações contra o pedágio 
se intensificaram entre as 
lideranças políticas do Alto 
Tietê após o ato realizado na 
manhã do último sábado, 
quando mais de 1,2 mil 
veículos, segundo levanta-
mento dos organizadores, 
participaram de uma carreata 
na Mogi-Dutra contra a de-
cisão da Artesp de instalar 
a praça de cobrança.

André Diniz

Instalação de praça de pedágio na Mogi-Dutra é rejeitada por moradores e políticos

Mogi News/Arquivo

Treinamento capacita jovens 
em Marketing Digital

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes encerrou na sexta-feira 
passada um treinamento de 
capacitação profissional em 
Marketing Digital, em uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Desenvolvimento 
Econômico e de Assistência 
Social e a agência de marke-
ting de performance Hubify. 
A iniciativa está beneficiando 
20 jovens, selecionados pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social, dentro do 
seu público assistido.

O treinamento faz parte 
das ações de incentivo à em-
pregabilidade lançadas pelo 
programa Mogi Conecta e tem 
características de política pú-
blica transversal, englobando 
empregabilidade, capacitação 
profissional e atendimento 
social. Ao todo, são 22 horas 
de aula e a ação foi iniciada 
na semana passada.

“Além disso, há o atendi-
mento às necessidades das 
empresas quanto à existência 
de mão de obra qualificada na 
cidade”, destacou o secretário 

Trabalho

municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli.

Ele lembrou que o curso 
de Marketing Digital ainda 
atende uma questão social 
para a seleção dos partici-
pantes. “É uma oportuni-
dade de acesso ao mercado 
de trabalho aos jovens, em 
uma função que está sendo 
bastante valorizada”, disse.

Devido às restrições so-
ciais para enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, 
o treinamento está sendo 
realizado de forma semipre-
sencial, com os participantes 
assistindo às aulas na Arena 
de Eventos do Polo Digital e 
em transmissão simultânea. 
A medida garante um total 
aproveitamento das aulas, 
com internet de qualidade, 
imagem e som adequados 
para o aprendizado, além 
de mediadores do próprio 
Polo Digital.

A escolha do tema Marke-
ting Digital foi pautada pelas 
dificuldades das empresas 

do setor para encontrar pro-
fissionais qualificados no 
mercado, além de dados 
levantados junto às asso-
ciações representativas dos 
comerciantes e prestadores 
de serviços, que relatam 
aumento na procura por este 
perfil de profissional. 

O treinamento engloba os 
temas Introdução ao Marketing 
Digital, Planejamento, Mídia 
Paga (Ads), Marketing de 
Conteúdo, Inbound Marketing 
e Automação, Redes Sociais, 
Design com Performance, 
SEO, A Importância do Site 
na Estratégia de Marketing 
Digital, Vendarketing: Mar-
keting e Vendas juntos para 
melhores resultados e Prin-
cipais Métricas do Marketing 
Digital. 

O trabalho de capacitação 
profissional da população é 
um dos pilares do programa 
Mogi Conecta. Estas ações 
são contínuas e, frente ao 
sucesso do treinamento, a 
Prefeitura já prevê a realização 
de novas turmas.

Doria está pressionado 
para agendar encontro

 Suamy Beydoun/Agif
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São Paulo identifica 1º caso da variante indiana do coronavírus

O Estado de São Paulo identificou o primeiro caso da cepa B.1.617 da Covid-19, conhecida como variante indiana. O paciente tem 32 anos, 
é morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. 
A amostra foi enviada ao Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria Estadual da Saúde, e o sequenciamento, finalizado ontem. O passageiro 
foi identificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pelo monitoramento no aeroporto. O órgão federal 
informou a Pasta estadual sobre o caso positivo quando o passageiro já havia embarcado em voo doméstico para o RJ. (E.C.)

A alta na procura por testes 
rápidos em farmácias e dos 
resultados positivos trazem 
claros indícios de uma terceira 
onda da Covid-19 no país, 
aponta a Associação Brasileira 
de Redes de Farmácias e Dro-
garias (Abrafarma). Segundo 
a entidade, a semana de 17 a 
23 de maio foi a quarta maior 
em volume de atendimentos 
e diagnósticos de corona-
vírus, com números que se 
aproximam do pico do mês 
de março.

As farmácias promoveram 
324.690 testagens no período, 
15% a mais em relação ao 
intervalo de 10 a 16 de maio. 

Alta na procura por 
testes indica 3ª onda

Covid-19

Até então, somente nas três 
semanas entre 8 e 28 de março 
havia registro de mais de 300 
mil atendimentos.

Foram confirmados 78.486 
casos, o equivalente a 24% das 
testagens. “Ainda é um número 
distante do pico de 91 mil 
casos na primeira quinzena de 
março, mas nos últimos dois 
meses o porcentual de casos 
positivos vem oscilando de 
23% a 25%, o que reacende o 
sinal de alerta”, avaliou Sérgio 
Mena Barreto, CEO.

Desde a implementação do 
serviço, em abril do ano passa-
do, as farmácias já realizaram 
6.850.701 testagens, (E.C.) 

Marcelo Queiroga e Eduardo 
Pazuello são reconvocados 

Ex-ministro da Saúde e o atual já testemunharam à comissão, mas a postura de ambos durante o depoimento 
não agradou ao grupo majoritário do colegiado, que apontou contradições e omissões nos testemunhos

CPI DA COVID

A CPI da Covid aprovou 
ontem a reconvocação do ex-

-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello e do atual titular da 
Pasta, Marcelo Queiroga. Os 
dois já testemunharam à comis-
são, mas a postura de ambos 
durante o depoimento não 
agradou ao grupo majoritário 
do colegiado, que apontou 
contradições e omissões nos 
testemunhos. O presidente da 
CPI, Omar Aziz (PSD-AM), já 
declarou que tanto Queiroga 
como Pazuello mentiram à 
CPI, e por isso deveriam ser 
chamados novamente.

O pedido de reconvocação 
de Pazuello ganhou força após 
o ex-ministro, general da ativa, 
participar de manifestação 
realizada no domingo pas-
sado ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
no Rio de Janeiro. Em alguns 
momentos, ao lado do pre-
sidente, Pazuello ficou sem 
máscara, depois de defendido 
o uso do equipamento no 
depoimento à CPI.

“Após declarar, por exemplo, 
que sempre foi favorável ao uso 

de máscaras e ao isolamento 
social, o general da ativa deci-
diu participar de manifestação 
convocada pelo presidente sem 
as devidas precauções diante 
da pandemia da Covid-19 que 
assola a população brasileira, 
fomentando atitudes que 
colocam a vidas das pessoas 
em risco”, afirmou o vice-

-presidente da CPI, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

Ao solicitarem a reconvoca-
ção de Queiroga, os senado-
res petistas Humberto Costa 
(PE) e Rogério Carvalho (SE) 
afirmaram que o depoimento 
do atual titular da Saúde “foi 
lacônico em muitos aspectos”. 

“Ademais, o depoimento foi 
contraditório em diversos 
aspectos. Um deles diz res-
peito à afirmação de que, na 
gestão dele, não há promoção 

do uso da hidroxocloriquina 
para tratamento da Covid-19. 
Todavia, o ministro, até o pre-
sente momento, não revogou 
a Portaria do Ministério da 
Saúde que prescreve o uso da 
medicação para este fim, mesmo 
sabendo-se que a medicação 
não possui eficácia para tal fim, 
consoante informam a OMS 
e diversos órgãos técnicos de 
saúde”, afirmaram. 

Presidente da CPI, Omar Aziz declarou que Queiroga e Pazuello mentiram à CPI

MATEUS BONOMI/AGIF
Estadão Conteúdo

Farmácias realizaram 324.690 testes de 17 a 23 de maio

Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá

A CPI aprovou também 
ontem a convocação de nove 
governadores para depor à 
comissão, além do ex-chefe 
estadual do Rio Wilson 
Witzel, que foi cassado do 
cargo após um processo de 
impeachment. O aval da 
comissão para que esses 
gestores compareçam ao 
colegiado atende a pedido 
de governistas, que desde o 
início dos trabalhos tentam 
direcionar o foco da CPI 
na apuração do destino de 
recursos federais repassados 
a Estados e municípios 
para combate à pandemia 
da Covid-19.

Na lista de governantes 
estaduais convocados estão 
Wilson Lima, do Amazonas; 
Helder Barbalho, do Pará; 
Wellington Dias, do Piauí; 
Ibaneis Rocha, do Distrito 
Federal; Mauro Carlesse, do 
Tocantins; Carlos Moisés, 

CPI aprova convocação 
de nove governadores

de Santa Catarina; Antônio 
Denarium, de Roraima; 
Waldez Góes, do Amapá; e 
Marcos Rocha, de Rondônia.

Na sessão, os senadores 
também bateram boca sobre 
o pedido de convocação do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), apresentado 
pelo vice-presidente da 
CPI, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). O fato de Ran-
dolfe ter protocolado o 
requerimento no dia que 
os senadores avaliam a 
convocação de gestores 
estaduais e municipais foi 
avaliado pelos governistas 
como uma manobra. 

Randolfe pediu que a 
convocação de Bolsonaro 
fosse apreciada ainda hoje, 
o que foi negado pelo pre-
sidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM). “Não dá para 
entrar nessa pauta, depois 
a gente analisa ”, disse Aziz. 
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Biden cobra relatório sobre 
origem do coronavírus

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, informou 
ontem que instruiu as agências 
de inteligência americanas a 
intensificarem as investigações 
sobre a origem do coronaví-
rus na China e cobrou um 
relatório com os resultados 
em até 90 dias. “Os EUA 
também continuarão traba-
lhando com parceiros com 
ideias semelhantes em todo 
o mundo para pressionar a 
China a participar de uma 
investigação internacional 
completa, transparente e ba-
seada em evidências e fornecer 
acesso a todos os dados e 
evidências relevantes”, afirmou, 
em comunicado.

O democrata ressaltou que, 
quando tomou posse, exortou 
Pequim a fornecer ao Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) informações sobre o 
vírus. “A falha em colocar 
nossos inspetores no local 
naqueles primeiros meses 
sempre dificultará qualquer 
investigação sobre a origem 

Estados Unidos

da Covid-19”, ressaltou.
Segundo Biden, em abril, a 

inteligência americana revelou 
um relatório que detalha con-
clusões a respeito das dúvidas 
sobre o coronavírus surgiu de 
um acidente de laboratório ou 
se passou de um animal a um 
ser humano. “Até o momento, 
a Comunidade de Inteligência 
dos EUA ‘se uniu em torno de 
dois cenários prováveis’, mas 
não chegou a uma conclusão 
definitiva sobre esta questão”, 

explicou.
Os EUA lideram uma 

campanha internacional para 
pressionar a China a melho-
rar a transparência sobre os 
eventos iniciais que levaram 
à disseminação do vírus em 
Wuhan. No início do ano, 
uma missão de especialistas 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) esteve no país 
asiático para apurar o caso, 
mas os resultados foram in-
conclusivos. (E.C.)

Biden instruiu agências da intensificarem as investigações

Divulgação

Johnson é posto na berlinda 
por ações de combate à Covid

Não é apenas o governo 
do presidente, Jair Bolso-
naro (sem partido), que foi 
colocado na berlinda sobre 
como coordenou o combate 
à pandemia de coronavírus 
no país. No Reino Unido, 
o primeiro-ministro Boris 
Johnson também passa por 
um momento de tensão de 
seu governo. Assim como 
os brasileiros param para 
assistir às sessões da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Senado, os britânicos 
também dão uma pausa em 
suas atividades para acompa-
nhar ontem o depoimento de 
Dominic Cummings, que foi 
o homem forte de Downing 
Street no início do mandato 
de BoJo.

Johnson, o primeiro líder 
mundial a admitir estar conta-
minado por Covid-19, acabou 
por afastar Cummings de seu 
governo em 13 de novembro 
do ano passado, depois de 
desentendimentos entre os 
dois e de um forte desgas-
te que sofreu publicamente. 

Reino Unido

Entre outras coisas, o então 
conselheiro foi flagrado em 
uma viagem pela Inglaterra, 
enquanto o governo impedia 
a locomoção de seus cidadãos 
para conter a disseminação 
do vírus.

Figura controversa, Cum-
mings foi apontado como o 
idealizador da estratégia de 

“imunização de rebanho” no 
país. O Reino Unido foi uma 
das últimas nações europeias 
e decretar o lockdown, e to-
mou a decisão por pressão de 
vizinhos, mas depois decidiu 
manter uma linha dura nas 
regras de isolamento e agora, 
com a vacinação também 
avançando, a vida no país 
começa a voltar ao normal.

Assim como no Brasil, a 
imprensa local acompanha seu 
depoimento em uma comissão 
do Parlamento britânico. Afinal, 
Cummings é visto como uma 

“bomba” para o governo local 
por saber demais. No mínimo, 
será um momento embaraçoso 
para o premiê. E ele não está 
decepcionando os que ficaram 

indignados com a falta de 
ação do governo no momento 
que as primeiras informações 
sobre a rapidez e a letalidade 
do surto começaram a surgir. 

O ex-conselheiro-chefe 
do primeiro-ministro disse 
que “ministros, altos funcio-
nários e conselheiros como 
eu ficaram desastrosamente 
aquém do que o público es-
pera durante uma crise como 
esta”. Ele acusou o ministro 
da Saúde Matt Hancock de 
estar “completamente errado” 
ao sugerir que a imunidade 
coletiva nunca fez parte do 
plano original do governo. 
Hancock foi abordado por 
jornalistas mais cedo e saiu 
correndo da imprensa. As 
imagens viralizaram nas redes 
sociais como um meme.

Cummings continuou a 
focar sua artilharia em Han-
cock durante o depoimento, 
dizendo que ele “deveria ter 
sido demitido” por “pelo menos 
15 a 20 coisas” erradas que 
teria feito, incluindo mentir 
em reuniões. (E.C.)

Ao menos oito pessoas 
morreram depois de um ati-
rador abrir fogo em um pátio 
de manutenção de trens em 
San Jose, na Califórnia, na 
manhã de ontem. O suspeito 
foi morto pela polícia. Há vá-
rios feridos, alguns em estado 
grave, segundo a polícia local.

Segundo Russell Davis, porta-
-voz da polícia do condado 
de Santa Clara, que abrange 
a cidade de San Jose, não há 
detalhes sobre as motivações 
do atirador nem um número 
preciso de feridos. O tiroteio 
ocorreu no pátio da Autoridade 
de Transporte de Valley (VTA, 
na sigla em inglês), responsável 
pelo transporte metropolitano 
na região.

“É um dia horrível para a 
nossa cidade”, disse o prefeito 
de San Jose, Sam Liccardo. 

“Nossas preces estão com os 
trabalhadores da VTA.”

O tiroteio ocorreu no início 
da manhã no horário local. 
A polícia isolou a área e as 
investigações ainda estão em 
andamento. (E.C.)

Atirador abre 
fogo e mata oito 
em empresa 
de transporte 
ferroviário

Califórnia

Milhares de sírios em áreas 
controladas pelo governo 
dirigiram-se a seções eleitorais 
na manhã de ontem para votar 
em uma eleição presidencial 
que dará ao presidente Bashar 
Al-Assad um quarto mandato 
de sete anos. A eleição é a 
segunda desde que teve início 
o conflito que devastou o país, 
há dez anos, e foi considerada 
uma farsa pela oposição e por 
países ocidentais, incluindo 
os Estados Unidos.

“A chamada eleição presi-
dencial do regime de Assad 
não é livre nem justa”, disse 
o secretário de Estado norte-

-americano, Anthony Blinken, 
em um post no Twitter ontem. 

“Os EUA juntam-se à França, 
Alemanha, Itália e o Reino 
Unido no apelo à rejeição 
das tentativas do regime de 
recuperar a legitimidade sem 
respeitar os direitos humanos 
e as liberdades do povo sírio“.

Dois outros candidatos 
concorrem ao cargo mais alto 
do país, embora a competição 
com Assad seja amplamente 
vista como simbólica. Eles são 
figuras pouco conhecidas: 
Abdullah Salloum Abdullah 
e Mahmoud Ahmad Marie.

Eleição simbólica na Síria deve dar 
novo mandato a Bashar Al-Assad

Milhares de sírios em áreas controladas pelo governo dirigiram-se a seções eleitorais ontem

de Assad será forçado a se 
inclinar ainda mais em dire-
ção a seus apoiadores russos 
e iranianos, e cada vez mais 
em direção à China”, disse 
Denhert.

Votação ‘ilegítima’
Nenhuma votação será 

sobre o Oriente Médio da 
“The Economist Intelligence 
Unit”. Em nota, ele disse 
que a eleição simulada gerará 
nova condenação dos EUA e 
de algumas nações da União 
Europeia, aprofundando a 
crise entre a Síria e o Ocidente.

“Consequentemente, o regime 

realizada no nordeste da Síria, 
região controlada por curdos, 
ou na província de Idlib, no 
noroeste, que é o último grande 
reduto rebelde do país. Da 
mesma forma, em algumas 
partes das áreas controladas 
pelo governo, incluindo as 
províncias do sul de Daraa 
e Sweida, muitos rejeitaram 
a eleição, chamando-a de 

“ilegítima”.
No domingo passado, o 

primeiro-ministro sírio, Hussein 
Arnous, viajou para Sweida 
pela primeira vez em anos 
para se encontrar com auto-
ridades locais. Há relatos de 
que ele foi recebido de forma 
negativa pela população, que 
se manifestou contra os gastos 
excessivos em campanhas 
pró-Assad na cidade, em um 
momento em que a região 
vive na pobreza.

Interior da Síria, Mohammad 
Rahmoun, disse que 12.102 
seções eleitorais foram insta-
ladas em todas as províncias 
do país. 

Ele afirmou que há mais 
de 18 milhões de eleitores 
qualificados na Síria, de uma 
população estimada em 23 
milhões de pessoas. (E.C.)

A partir das 7 horas (1 hora 
em Brasília), milhares de pes-
soas começaram a chegar às 
seções eleitorais em Damasco, 
lotando as ruas enfeitadas com 
pôsteres gigantes do presidente 
e faixas elogiando seu governo. 
A maioria não usava máscara. 
“Nós escolhemos o futuro. Es-
colhemos Bashar Assad”, dizia 
uma das bandeiras hasteadas 
na capital.

“Estou aqui para votar porque 
é um dever nacional escolher 
o presidente que vai nos li-
derar no próximo período”, 
disse o funcionário público 
Muhannad Helou, 38, que 
disse ter votado em Assad.

O presidente compareceu a 
um local de votação no subúr-
bio de Douma, em Damasco. 
A área era um dos principais 
redutos rebeldes do país até 
ser retomada pelas forças 
do governo em 2018, após 
ser palco, em abril daquele 
ano, de um suposto ataque 
químico que desencadeou 
reação militar dos EUA, Reino 
Unido e França.

“Não se espera que a elei-
ção presidencial da Síria seja 
livre, justa ou legítima”, disse 
Edward Denhert, analista 

Estadão Conteúdo

Eleição presidencial poderá dar ao presidente  
Bashar Al-Assad um quarto mandato de sete anos

Wikipédia
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Prestigiado jornal japonês 
pede suspensão do evento

Parceiro oficial dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020, 
adiados em um ano por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, o jornal japo-
nês Asahi Shimbun pediu o 
cancelamento da Olimpíada 
em um editorial publicado 
na quarta-feira (pelo fuso 
do país). O periódico, um 
dos mais prestigiados do 
país, citou riscos à seguran-
ça pública e ao sistema de 
saúde devido ao surto global 
da Covid-19, que já deixou 
12.394 mortos no Japão.

Pesquisas de opinião recen-
tes mostraram que a maioria 
dos japoneses se opõe à rea-
lização dos Jogos Olímpicos 
este ano, dado que o evento 
esportivo levaria milhares 
de estrangeiros a um país 
onde pouco mais de 5% da 
população está vacinada. A 
lista de organizações e pessoas 
que protestaram contra Tó-
quio-2020 inclui associações 
de médicos, investidores e 
empresários independentes 

Olimpíadas de Tóquio

Palmeiras pega o Universitário
para ter a 2ª melhor campanha

Vitória deixa o alviverde atrás apenas do Atlético-MG, que somou cinco vitórias e um empate na fase de grupos

LIBERTADORES

O Palmeiras enfrenta hoje 
o Universitário, do Peru, às 
19 horas, no Allianz Parque, 
com o único objetivo de obter 
uma vitória que lhe garanta 
a segunda melhor campanha 
da fase de grupos da Copa 
Libertadores para que pos-
sa chegar até a disputa das 
semifinais com o segundo 
jogo do mata-mata em casa. 
O Atlético-MG, com cinco 
vitórias e um empate foi o 
time de melhor desempenho.

Campeão na temporada 
passada, ao vencer o Santos, 
que tinha o segundo melhor 
desempenho, o Palmeiras soma 
12 pontos e não pode mais 
ser alcançado por nenhum 
adversário de seu grupo. O 
Universitário tem apenas quatro, 
ao lado do Independiente Del 
Valle, com quem briga pelo 
terceiro lugar, que garante 
uma vaga nas oitavas de 
final da Copa Sul-Americana. 
O Defensa Y Justicia, com 
oito pontos, é o outro time 
classificado na chave para 

Felipe Melo foi alvo de críticas da torcida, mas entra em campo hoje como titular

seguir na Libertadores.
Para isso, o técnico Abel 

Ferreira vai escalar o que tem 
de melhor a sua disposição, 
inclusive com o veterano Felipe 
Melo no meio-campo e Rony 
e Luiz Adriano no ataque. A 
derrota para o São Paulo na 
final do Paulistão aumentou 
a pressão no Palestra Itália, 
com críticas ao trabalho do 
técnico português, apesar da 
equipe alviverde ter alcançado 
as finais de seis torneios e ter 

ganho três.
Um resultado que não 

seja a vitória pode tornar o 
clima pesado para a estreia 
no Campeonato Brasileiro, 
domingo, às 16 horas, no 
Maracanã, frente ao Flamengo.

No Universitário, o técnico 

Ángel Comizzo poderá contar 
com quase todo o elenco, 
inclusive com o retorno do 
atacante argentino Enzo Gu-
tiérrez, recuperado de uma 
lesão no tornozelo. A única 
baixa será o volante Gerson 
Barreto.

A partida também servirá 
para que ‘olheiros’ observem 
mais uma vez o desempenho 
de alguns jogadores que pode-
rão deixar o Palestra Itália na 
primeira saída para a Europa, 
marcada para ter início em 
9 de junho. Viña, Gustavo 

Gómez, Patrick de Paula, 
Danilo e Gabriel Menino 
são atletas que interessam a 
clubes do exterior.

Criticado por boa parte da 
torcida, o volante Felipe Melo 
usou as redes sociais para ex-
plicar por que não recebeu a 
taça de vice-campeão paulista 
entregue ao Palmeiras após 
a perda do título para o São 
Paulo, no último domingo. 
Na ocasião, o representante 
alviverde no momento de 
buscar o troféu de segundo 
colocado do Estadual foi o 
zagueiro paraguaio Gustavo 
Gómez, que terminou o jogo 
como capitão.

Felipe Melo passou a ser 
alvo de críticas de boa parte 
dos torcedores a partir do mo-
mento em que uma imagem de 
Gómez com a taça se tornou 
viral nas redes sociais. Na 
terça-feira, o volante decidiu 
dar a sua declaração a respeito 
do episódio, que reforçou a 
idolatria da torcida com o 
defensor paraguaio, muito 
exaltado pelos palmeirenses 
por sua postura.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Weverton; 
Mayke, 
Luan, 
Gustavo Gómez e 
Víctor Luis; 
Felipe Melo, 
Danilo Barbosa , 
Patrick de Paula 
e Raphael Veiga; 
Rony e
Luiz Adriano. 
TÉCNICO: 
Abel Ferreira.

UNIVERSITÁRIO 
José Carvalho; 
Aldo Corzo, 
Leonardo Rugel, 
Federico Alonso; 
Nelinho Quina 
e Luis Valverde; 
Rafael Guarderas, 
Armando Alfageme 
e Mathias Carpio; 
Alex Valera e 
Alberto Quintero. 
TÉCNICO: 
Ángel Comizzo.

PALMEIRAS  
UNIVERSITÁRIO 

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.
HORÁRIO - 19 horas.

Pesquisa mostra 
que maioria da 
população concorda
com o cancelamento
dos Jogos Olímpicos

como Masayoshi Son, CEO 
do SoftBank.

Por se tratar de um dos 
principais jornais do Japão, 
o editorial do Asahi Shimbun 
deve aumentar as discussões 
sobre a viabilidade dos Jogos 
Olímpicos. A publicação foi 
amplamente compartilhada 
nas redes sociais, recebendo 

interação de mais de 30 mil 
tuítes até o final da manhã 
de quarta-feira (noite de 
terça no Brasil).

“Pedimos ao primeiro mi-
nistro Yoshihide Suga que 
avalie a situação com calma 
e objetividade e decida sobre 
o cancelamento do evento 
neste verão. Estamos longe 

de uma situação em que 
todos possam ter certeza 
de que estarão ‘seguros e 
protegidos’”, disse o jornal, 
fazendo referência ao lema 
do governo sobre os Jogos 
Olímpicos. “Infelizmente, 
essa não é a realidade”.

Grande parte do Japão, 
incluindo a cidade-sede Tó-
quio, permanece sob estado 
de emergência até o final 
deste mês. Embora tenha 
sido poupado da devastação 
em níveis vistos em outras 
nações, o país ainda convive 
com altos níveis de contami-
nação pela Covid-19 e tem 
lutado para controlar uma 
quarta onda de infecções.

Os Estados Unidos emiti-
ram na última segunda-feira 
um alerta desaconselhando 
viagens ao Japão, mas auto-
ridades japonesas disseram 
que isso não afetaria os Jogos 
Olímpicos. Na terça, a Casa 
Branca disse que mantém o 
apoio à realização do evento 
conforme planejado. (E.C.)

Treinador Crespo enaltece 
elenco com ‘muitos recursos’

Hernán Crespo não po-
deria estar mais feliz no São 
Paulo. Em poucos meses de 
trabalho, o técnico argentino 
conduziu o time tricolor ao 
título paulista que encerrou 
um jejum de quase nove 
anos sem conquistas e levou 
a equipe às oitavas de final 
da Libertadores, ainda que 
em segundo de seu grupo.

O treinador enalteceu os 
“muitos recursos” do elenco 
que tem em mãos e se mostrou 
contente com a atuação do 
time reserva no triunfo por 3 
a 0 sobre o Sporting Cristal, 
no Morumbi, assegurado 
com gols de Bruno Alves, 
Rojas e Vitor Bueno.

“Estou muito orgulhoso do 
elenco. Depois de cinco anos 
estamos de volta às oitavas 
de final da Libertadores”, 
resumiu Crespo, que cos-
tuma ser direto e objetivo 
nas entrevistas. “Eu acredito 
que temos muitos recursos 
para aproveitar. Tivemos um 
jogo que nos permitiu mudar 

São Paulo

muitos jogadores”, disse.
Como o Racing venceu o 

Rentistas pelo mesmo placar 
e chegou aos 14 pontos, o 
São Paulo se classificou na 
segunda posição do Grupo 
E, com 11 pontos. O time de 
Crespo estará no pote dois 
do sorteio e vai enfrentar 
um dos primeiros colocados, 
que estarão no pote um. A 
definição dos confrontos será 
realizada no dia 2 de junho, 
na sede da Conmebol.

Passado o Estadual e 
encerrada a fase inicial da 
Libertadores, Crespo já está 
de olho no novo ciclo que 
se avizinha. Sábado, às 21 
horas, no Morumbi, a equi-
pe paulista faz sua estreia 
no Campeonato Brasileiro 
contra o Fluminense. Em 
junho, disputa a terceira 
fase da Copa do Brasil. Os 
resultados, até aqui, são 
satisfatórios. Ainda assim, há 
alguns ajustes a serem feitos.

“Penso que hoje terminou 
um pequeno ciclo de três 

meses e meio, com o Pau-
listão e a fase de grupos da 
Libertadores. Os objetivos 
foram alcançados. Título do 
Paulistão depois de muito 
tempo e vaga às oitavas depois 
de muito tempo. O elenco 
conquistou isso. Pequenas 
coisas podem mudar, mas 
a filosofia, a identidade e o 
modo de trabalhar e de res-
peitar a camisa do São Paulo 
vão continuar”, salientou o 
comandante argentino.

Ainda que tenha rodado o 
elenco ao escalar os reservas 
em três partidas da fase de 
grupos da Libertadores por 
ter priorizado a fase final 
do Paulista, Crespo avaliou 
que o jogo de terça-feira 
nem os outros em que não 
utilizou titulares não podem 
ser considerados “laborató-
rio” para atletas que podem 
ganhar mais oportunidades 
na sequência da tempora-
da, como Shaylon, um dos 
destaque contra o Sporting 
Crystal. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen recebe uma ligação de seus capangas com a notícia da captura de 

Miguel. Carmen diz que irá até a fazenda. André pede para Cris fazer uma 

matéria sobre as aulas de teatro que a escola passará a oferecer. Na fazenda, 

Carmen revela que sempre foi completamente apaixonada por Miguel e por 

isso sempre quis prejudicar Gabriela.

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer obriga Nat a gravar uma mensagem para Alan. Gael faz Pedro 

prometer que irá obedecê-lo. Bianca fl agra João em seu quarto. Alan responde 

à mensagem de Nat, e Heideguer ouve toda a conversa. Delma sai com 

Dandara, e Marcelo vai para a Aquazen.

GLOBO, 18H15

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

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

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

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

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde diz a Alan que se continuar no trabalho acabará se apaixonando 

por ele. Micaela diz a Téo que Bruno não está interessado nela, sem saber 

que o rapaz está preparando uma surpresa para ela. Kyra/Cleyde volta atrás 

e decide permanecer como babá na casa de Alan.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo se desculpa com Cristina e pede que ela fi que na festa. Antônio 

mostra a foto de Cláudio para Enrico, que se desespera. Beatriz avisa a 

Cláudio que Téo divulgou sua foto com Leonardo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Ismael ameaça Omar. Abraão abençoa a união entre Gael e Eliza. Abimeleque 

comete uma gafe com a esposa Najla. Palith embebeda Ló, seu próprio pai, 

e põe em prática seu plano sinistro. Abimeleque manda levarem Sara até o 

palácio. Ismael arma um plano mortal contra Massá.

 O que faz um 
sorriso ser lindo e 
perfeito é a bondade 
no coração da pessoa 
que sorri, é quando 
esse mesmo sorriso 
expressa um ato de 
generosidade, quando 
o objetivo dele é fazer 
alguém feliz. Sorria 
para demonstrar 
gratidão pela vida 
que tem, sorria para 
manifestar amor pelas 
pessoas importantes 
da sua vida. Um 
sorriso é capaz de 

MOMENTO
especial

O poder do sorriso

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: AMELIA MITSUE SAKAMOTO CAMAR-

GO, ILDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E RUBENS SATOSHI 

YOSHIOKA

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

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

Por mais difícil que algo possa 
parecer, jamais desista antes de 
tentar!”

 cultura@jornaldat.com.br

nos aproximar, de 
nos unir, de fazer 
do mundo um lugar 
melhor. Sorria muito 
para que sua vida seja 
repleta de felicidade.
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Hoje a coluna se enfeita com flashes mais que bem vindos onde o bom gosto foi desfilado em 

uma das noites de Gala que assinamos e que fará nossos amigos e leitores matarem um pouco 

da saudade desses bons tempos. Sem dúvida, estamos loucos para uma boa festa, pois esta 

pandemia deixou marcas muito drásticas em nossa rotina e vem deixando dores e tragédias 

em muitas famílias . Mas temos esperança sim em um futuro melhor e que possamos nos con-

fraternizar como sempre fizemos . Para o ano que vem tenho em mente um grande projeto para 

assim que tudo isso passar reunir a sociedade em grande estilo. Outro evento que está guardado 

em meu peito e coração será um grande show Gospel( Cristão) beneficente de um propósito que 

fiz quando estive internado pelo Cocid 19 em agosto de 2020. Claro que a Vip Fest é outra tradi-

cional realização sob nossa chancela que não poderá faltar . As outras em estilo Boteco serão 

repaginadas e já tenho até novos locais para serem realizadas . Enquanto tudo isso não chega , 

reedito o glamour que vivemos outrora e massageamos assim nossas boas lembranças . Curtam 

as fotos de Uma Noite em Dubai assinadas por Cipullo.  
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Berenice e Valdir Braghiroli 

Esmeralda Colabone

Therezinha Maschietto e Edite Florido

Regina Novaes e Luis Antonio Oliveira Mahira Hassan

Viviane D. Galvão de Oliveira

Ana Paula Gomes

Terça-feira 

Tânia Maria Pereira Navajas , Mônica 

Carreira e Ariane Gonçalves Grulha 

Quarta-feira 

Maria Nequiciane Faria, Ivan Rizzi, 

Marcela Mello Freire, Letícia Torres, 

Loraine Gomes , Mônica Ancelotti 

e Fúlvia Moraes Guedes . 

ANIVERSARIANTES

DO DIA


