
SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021 EDIÇÃO 4568  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Seis mil empregos são gerados 
durante o primeiro quadrimestre

Mesmo dentro do contexto da pandemia de coronavírus, números deste ano foram melhores do que 2020 no G5

SUZANO

  Piaget abre inscrições para vestibular de meio de ano. Cidades, página 4

O G5 – conjunto das cinco ci-
dades mais populosas do Alto Tie-
tê – fechou o 1° quadrimestre do 
ano com saldo de mais de 6 mil 
empregos gerados. A atualização 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) aponta 
que Mogi das Cruzes, Suzano e Poá 
tiveram os melhores resultados en-
quanto Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos as piores recupera-
ções da região. No total, nos pri-
meiros quatro meses deste ano, o 
G5 registrou 40.138 admissões e 
34.134 demissões. O saldo resul-
tante da diferença entre contrata-
ções e demissões foi positivo para 
a região em 6.004 novas vagas. A 
recuperação, no entanto, não cobre 
o saldo perdido entre janeiro e abril 
de 2020, quando as cinco cidades 
juntas fecharam 7.902 postos de 
trabalho em reflexo do primeiro im-
pacto da pandemia do coronavírus.  
Cidades, página 3

A Secretaria Municipal de Saúde, 
realiza hoje a nebulização contra a 
dengue do bairro Bellard. O local 
foi escolhido por conta do regis-
tro recente de um caso da doença.  
Cidades, página 4

Guararema x dengue

BELLARD VAI 
PASSAR POR 
NEBULIZAÇÃO

Trabalho

CEI da Câmara

Suzano divulga 
70 vagas  
de emprego

Itaquá vai apurar 
reclamações 
contra Sabesp

Cidades, página 4

Cidades, página 4

Espaço está sendo construído 
na rua General Francisco Glicé-
rio e deve ficar pronto em 2023, 
gerando mais de mil empregos.  
Cidades, página 5

Suzano
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Palmeiras 
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primeiro. p10

Prefeito de Suzano esteve ontem nas futuras instalações do novo centro e compras da cidade
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A Prefeitura de Suzano realizou anteontem um novo mutirão de castração e 
microchipagem de animais domésticos. A ação, que contou com a parceria das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Saúde, beneficiou mais de cem 
animais cadastrados. A iniciativa aconteceu na Escola Municipal Antônio Marques 
Figueira, na região central da cidade, local que já havia recebido a primeira edição 
do mutirão deste ano, em fevereiro.
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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

 �Doação em Itaquá

O Vôlei Mania, por meio da sua patro-
cinadora São Miguel Saúde, doou, an-
teontem, kits com fraldas e absorven-
tes para o Fundo Social de Solidariedade 
de Itaquaquecetuba. Na oportunidade a 
direção do Vôlei Mania e os represen-
tantes da São Miguel Saúde foram até 
a nova sede do Fundo Social de Itaquá 
para entregar as doações para a primei-
ra-dama Mila Pratez Queroz.

 �Novo campo de Ferraz

Depois de mais de quatro meses de 
obras, o campo de futebol do Comple-
xo Esportivo Marcelo Petegrosso Perei-
ra, na Vila Aparecida, na região do Cam-
biri, foi inaugurado no último domingo, 
dia 23. A primeira partida na mais nova 
praça esportiva da cidade reuniu os ti-
mes do Sucatão Futebol Clube, do Jar-
dim Castelo e um combinado formado 
por vereadores ferrazenses. O jogo fes-
tivo terminou empatado por seis a seis.

 �Transporte coletivo

Caso o processo de licitação do trans-
porte coletivo de Ferraz de Vasconcelos 
não sofra nenhuma contestação das em-

presas competidoras ou dos órgãos de 
controle externo, a Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade Urbana es-
tima que a concorrência do setor pode-
rá ser concluída dentro de dois meses, 
contados a partir da publicação do edi-
tal prevista para ocorrer de 10 de 15 de 
junho próximo.

 �Colega de partido

O vereador Lazario Nazaré Pedro (Re-
publicanos), o Lázaro de Jesus, usou a 
tribuna na sessão ordinária de ontem 
(26) para agradecer ao deputado fede-
ral do seu partido, Celso Russomanno, 
o envio de uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 300 mil. A verba é para ser 
utilizada na área da Saúde.

 �100% dos leitos

Segundo dados do boletim Covid de ter-
ça-feira,  Arujá continua com 100% de 
ocupação nos leitos de UTI Covid. A Pre-
feitura reforçou a importância da popu-
lação manter todos os cuidados para a 
prevenção da doença, como o distan-
ciamento social, uso de máscaras e hi-
gienização constante. 17.611 pessoas já 
receberam a primeira dose da vacina e 
7.522 receberam a segunda.

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

EDITORIAL
Tendência do trabalho remoto

H
á três décadas, a entrada da tec-
nologia chegou com força jamais 
vista e, cada vez mais, obriga as 
pessoas a se adaptarem às novas 

tendências. Uma delas foi impulsionada neste 
período de pandemia: o trabalho remoto, ou 
home office. Dos anos de evolução tecnológi-
ca somados à orientação de ficar em casa por 
conta da Covid-19, surgiu um novo modo 
de trabalhar, que veio para ficar.

A economia, seja das grandes ou peque-
nas empresas, foi muito significativa. Com-
panhias com sedes vistosas e vários andares 
de prédios alugados devolveram os espaços 
físicos ou os reduziram em mais de 50%. 
Em meio ao caos e sofrimento da pandemia, 
surgiu a oportunidade de empresas e empre-
gados economizarem, consideravelmente, 
tempo e dinheiro - temas fundamentais no 
sistema capitalista. A empresa se livra de vá-
rios encargos e gastos diários e o empregado 
não perde mais tempo em trânsito, utilizan-
do esse período em horas trabalhadas. Bom 
para ambos. 

Quem trabalha perto de casa não sente 
tanto o benefício, mas pensando na maioria 

da população, que enfrenta o tráfego pesa-
do da capital e transporte público lotado, o 
ganho é enorme. De acordo com uma pes-
quisa da Salesforce, realizada em outubro de 
2020, o trabalho remoto é uma tendência que 
chegou para ficar. Mais de 50% dos brasilei-
ros entrevistados afirmam que trocariam de 
emprego se pudessem trabalhar desta forma. 
Aos poucos, o perfil do trabalhador muda e, 
neste momento, parece que vivenciamos um 
marco, no qual a geração milênio não precisa 
necessariamente de uma mesa para produzir.   

Conforme divulgou ontem o Mogi News, 
a oferta de emprego vem crescendo, igual-
mente à necessidade da população. É logico 
que em certos tipos de trabalho, o cara a cara 
com o cliente em um ambiente adequado é 
fundamental para fechar negócio. Em outros 
casos, simplesmente não é possível trabalhar 
de forma remota, como serviço de manu-
tenção. O trabalho presencial vai continuar, 
mas o remoto também veio para ficar. Por 
isso, empregados e empresas precisam con-
tinuar a adaptação ao novo modelo, afinal, 
em pouco tempo ele poderá se transformar 
em diferencial de escolha.

Casos de infartos, insufi-
ciência cardíaca e arritmias 
vêm trazendo uma preocu-
pação aos pacientes infec-
tados pela Covid-19. Uma 
das causas é a miocardite 
e a pericardite, distúrbios 
relacionados ao coração. A 
principal diferença em am-
bos é que a miocardite está 
relacionada à inflamação 
nos músculos do coração, 
enquanto a pericardite se 
refere à inflamação nas ca-
madas externas aos múscu-
los do coração.

No entanto, como há uma 
inflamação em ambos os 
casos, o sistema imunoló-
gico do corpo responde de 
maneira semelhante e ten-
ta se livrar da inflamação 
e da infecção. Importante 
ressaltar que, a pericardite 
é menos grave e muitas das 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

vezes tem poucos sintomas, 
já a miocardite é mais grave 
e pode apresentar sintomas 
mais atenuados.

A lesão miocárdica, evi-
denciada por biomarcadores 
cardíacos elevados, foi reco-
nhecida entre os primeiros 
casos de Covid-19, na China. 
O relatório do Conselho Na-
cional de Saúde mostrou que 
quase 12% dos pacientes sem 
doença cardiovascular (DCV) 
conhecida apresentaram ní-
veis elevados de troponina 
ou parada cardíaca durante 
a hospitalização.

O aparecimento de sinto-
mas como dor forte no peito, 
dificuldade para respirar ou 
formigamento no braço es-
querdo, por exemplo, podem 
ser uma informação para rea-
lizar uma avaliação cardíaca. 

O resultado do exame de 

troponina em pessoas sau-
dáveis será negativo, pois a 
quantidade de proteínas li-
beradas no sangue é muito 
baixa, sendo pouco ou não 
detectada. Já quando o re-
sultado é positivo, significa 
que existe alguma lesão ou 
alteração no funcionamento 
cardíaco.

Infelizmente, não existe 
nenhuma proteção específi-
ca para evitar os problemas 
cardíacos decorrentes da Co-
vid-19 e de nenhuma outra 
virose. A rapidez da cura 
ajuda muito a diminuir o ris-
co das complicações, mas o 
processo é muito individual 
e requer repouso. Um dos fa-
tores de risco para a miocar-
dite é justamente o retorno 
ao esporte após uma virose, 
sem que tenha havido a re-
cuperação completa.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Primeiros quatro meses fecham 
com geração de 6 mil empregos

Em Mogi das Cruzes foram criadas 2.215 vagas de emprego no primeiro quadrimestre, melhor resultado do G5

ECONOMIA

O G5 – conjunto das 
cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê – fechou 
o 1° quadrimestre do ano 
com saldo de mais de 6 
mil empregos gerados. A 
atualização do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
aponta que Mogi das Cruzes, 
Suzano e Poá tiveram os me-
lhores resultados enquanto 
Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos as piores 
recuperações da região.

No total, nos primeiros 
quatro meses deste ano, o G5 
registrou 40.138 admissões 
e 34.134 demissões. O saldo 
resultante da diferença entre 
contratações e demissões 
foi positivo para a região 
em 6.004 novas vagas. A 
recuperação, no entanto, 
não cobre o saldo perdido 
entre janeiro e abril de 2020, 
quando as cinco cidades 
juntas fecharam 7.902 pos-
tos de trabalho em reflexo 

do primeiro impacto da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Só em abril passado, última 
atualização disponibilizada 
pelo Caged, 1.263 vagas 
foram geradas na região. 

Mogi liderou o ranking de 
criação de empregos com 
670 vagas e foi seguida 
por Suzano com 381 e Poá 
com 162.

O segundo pior resultado 
do G5 ficou com Itaquá, que, 

apesar de ostentar a segunda 
maior população do Alto 
Tietê, e consequentemente 
uma das maiores demandas 
da região, criou apenas 44 
postos de trabalho no mês 
passado. Ferraz fecha a lista 

com seis novas vagas.
Quando considerado o 

resultado quadrimestral, 
o ranking das cidades não 
sofre alterações. Mogi segue 
na liderança com a geração 
de 2.215 empregos, Suzano 

contribuiu com 1.783 vagas, 
Poá agregou 890 novos postos, 
Itaquá 746 e Ferraz 370.

Apesar do saldo positivo 
para as cinco cidades, nem 
todas conseguiram superar 
a perda de vagas registradas 
no mesmo período do ano 
passado. A criadora de mais 
vagas no G5 foi consequen-
temente a mais afetada no 
1° quadrimestre de 2020 
quando 3.282 vagas foram 
encerradas. Alterando a 
ordem dos rankings ante-
riores, Itaquá figurou com 
fechamento de 2.206 vagas, 
se consolidando como a ci-
dade com pior recuperação 
da região.

Ainda no ano passado, 
Suzano seguiu a vizinha 
com fechamento de 1.458 
empregos e Poá sofreu com 
598 trabalhadores desem-
pregados naqueles meses. 
Por fim, Ferraz lamentou o 
encerramento de 358 postos 
de trabalho na primeira 
onda da pandemia.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Durante o período analisado ocorreram 40,1 mil admissões e 34,1 mil demissões no G5 regional, disse o Caged

Mogi News/Arquivo

Frente Legislativa discute
hoje pedágio e coronavírus

Será realizada hoje, às 14 
horas, na Câmara de Suzano, 
a terceira reunião da Frente 
Legislativa Intermunicipal 
do Alto Tietê. A luta contra 
a instalação de um pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-
88) e as medidas de combate 
ao novo coronavírus estão 
na pauta do encontro dos 
presidentes das dez Casas 
de Leis do Alto Tietê (Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa 
Isabel e Suzano), além de 
representantes de Guarulhos 
e Santa Branca. Os vereadores 
de Suzano também foram 
convidados.

De acordo com o presidente 
do Legislativo suzanense, 
Leandro Alves de Faria (PL), 
o Leandrinho, essa reunião 
dará continuidade aos traba-
lhos realizados nos encontros 
anteriores. “A luta contra o 
pedágio está ganhando força 
e o Alto Tietê não precisa de 
mais um empecilho para a 

Em Suzano

nossa economia”, disse. “A 
Frente Legislativa Intermu-
nicipal também não está 
medindo esforços na questão 
do novo coronavírus. Vamos 
enviar um documento aos 
governos estadual e federal 
solicitando mais vacinas”, 
afirmou. “Todas as Casas de 
Leis da região estão unidas 
para conseguir melhorias 
para as cidades”, completou.

Na última reunião, realizada 

na Câmara de Mogi, o grupo 
discutiu sobre a limitação 
das vacinas das faixas etárias 
já contempladas em outros 
momentos pela imunização 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) – por este motivo, 
vários idosos estão sem a 
segunda dose da vacina em 
alguns municípios do Alto 
Tietê – e sobre a implanta-
ção do pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

Leandrinho reforça pauta dos encontros anteriores

Mogi News/Arquivo

Região tem mais 26 óbitos
As últimas 24 horas no Alto 

Tietê confirmaram mais 26 
vítimas fatais por coronavírus 
(Covid-19), informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e as prefeituras 
regionais. Os novos óbitos 
elevam para 4.114 a quanti-
dade de moradores da região 

Tietê que não resistiram às 
investidas do vírus.

Desta vez, os falecimentos 
ocorreram em Arujá, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá e Suzano. Segundo os 
dados do Condemat, foram 
quatro óbitos em Arujá; 13 
em Mogi; seis em Suzano; dois 
em Poá e um em Itaquá. O 
aumento de vítima fatais em 

Mogi é consequência da busca 
ativa feita pelo município.

Em todo o Estado são  
3.239.657 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia e 
109.850 óbitos. Entre o total 
de casos, 2.893.217 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 336.254 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Pandemia 

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.114
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Ferraz promove às 19h30 
live de música gospel

Como forma de promo-
ver ações solidárias neste 
momento de pandemia de 
coronavírus (Covid-19), 
a Secretaria de Cultura 
de Turismo de Ferraz de 
Vasconcelos realizará mais 
uma live “Cultura Contra 
a Fome” hoje, e, desta vez, 
terá como foco a música 
gospel. O evento online será 
transmitido pelo Facebook 
oficial da Prefeitura a partir 
das 19h30.

Em sua quarta edição, a 
iniciativa virtual contará 
com os shows de Thais 
Anjo e Thalita Silva, artistas 
ferrazenses. Para doar, basta 
comentar durante a live 
que a Secretaria entrará em 
contato com os interessados. 
As contribuições também 
poderão ser feitas no Centro 
de Arte e Cultura (CAC), 
localizado na Avenida Brasil, 
966, no Sítio Paredão. Já 
os munícipes e empresá-
rios interessados em levar 
os alimentos ao Fundo 
Social de Solidariedade 

Contra fome

podem entrar em contato 
com o órgão pelo telefone 
4674-1393.

Segundo a titular da 
Pasta, Rosemeire Crossi, 
a interação dos munícipes 
é importantíssima para que 
o projeto alcance o maior 
número de doações possíveis.  

“Sabemos que nossa atual 
realidade está difícil, mas 
pedimos para quem pode 
ajudar que abrace essa luta 

e faça a diferença na vida 
de quem mais precisa, pois 
boas ações transformam 
vidas”, destacou Rosemeire.

É importante lembrar 
que a campanha Vacina 
Contra a Fome continua 
arrecadando alimentos em 
todos os polos de imunização 
contra a Covid-19. Para mais 
informações, a Secretaria de 
Cultura e Turismo atende 
pelo telefone 4679-5728

Iniciativa pode ser acompanhada pelas redes sociais

Secom Ferraz

A Comissão Especial de 
Inquérito (CEI), instaurada 
pela Câmara Municipal 
de Itaquaquecetuba para 
investigar supostas irre-
gularidades nos serviços 
prestados pela Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), 
iniciou um levantamento 
de reclamações realizadas 
contra a empresa. O objetivo 
é ter um relatório com as 
críticas dos moradores e 
cobrar explicações sobre 
trabalhos inacabados ou 
mal executados.

Na última terça-feira, 
os vereadores integrantes 
da CEI, Fabio Aparecido 
Burgue (PP), o Fábio do 
Açougue, que é o presi-
dente da comissão; Diego 
Gusmão Silva (Avante), o 
Diego Estilo Raro, que é 
o relator; e Sidney Galvão 
dos Santos (PP), o Cantor 
Sidney Santos, que é membro, 
realizaram uma reunião no 

CEI da Câmara de Itaquá 
faz levantamento de 
reclamações à Sabesp

Irregularidades

Plenário da Câmara para 
definir as novas ações a 
serem tomadas.

Para ter acesso às re-
clamações da população, 
a Comissão pediu cópias 
das manifestações para a 
Ouvidoria da Prefeitura 
e também à Divisão de 
Fiscalização de Tributos da 
administração municipal.

Os parlamentares querem 
ainda realizar vistorias em 
obras da Sabesp e cons-
tatar pessoalmente se as 
reclamações que chegam 
até eles são verdadeiras. 
Para isso, engenheiros da 
Prefeitura poderão participar 
das visitas.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Diretoria 
de Vigilância em Saúde, realiza 
hoje a nebulização contra a 
dengue do bairro Bellard.

O local foi escolhido por 
conta do registro recente de 
um caso da doença. Como 
de costume, em Guararema, 
quando há a confirmação de 
um caso de dengue, o bairro 
é nebulizado para evitar a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti.

A Secretaria Municipal de 
Saúde solicita que, durante 
a nebulização, a população 
mantenha as janelas e portas 
abertas para que a neblina 
produzida pela máquina entre 
nas residências, que as pessoas 
permaneçam na calçada com 
animais, gaiolas, entre outros 
durante 30 minutos após a 
aplicação do inseticida.

Outra recomendação da 
Pasta é que, durante o pro-
cesso, alimentos, filtros de 
água, utensílios de cozinha e 
roupas sejam cobertos.

Bairro Bellard 
vai passar por 
nebulização 
contra dengue

Guararema

O objetivo é ter 
um relatório com 
as críticas dos 
moradores e cobrar 
explicações

Piaget abre as inscrições para 
o vestibular de meio de ano

Candidatos podem fazer a prova de forma presencial ou online; o cadastro é gratuito para ambos os formatos

EDUCAÇÃO

A Faculdade Piaget de 
Suzano abriu as inscrições 
para o vestibular do se-
gundo semestre de 2021. 
Candidatos podem optar 
por fazer a prova online ou 
de forma presencial com 
agendamento. Nos dois casos, 
a inscrição é gratuita e pelo 
site do processo seletivo, que 
passou por reformulação e 
está mais interativo (www.
vestibularpiaget.com.br).

A Piaget está preparada 
com todos os protocolos de 
segurança e prevenção ao 
coronavírus (Covid-19), mas 
oferece a opção de vestibular 
online para aqueles que 
preferirem fazer a prova de 
onde quiser, em qualquer 
horário, 24 horas. É uma 
opção a mais para facilitar 
a vida em tempos de pande-
mia, em que se recomenda 
às pessoas que mantenham 
distanciamento social.

No campus, a prova 
presencial é realizada em 
ambiente especialmente 
preparado para acolher os 

candidatos, com conforto 
e tranquilidade, em sala 
com espaços delimitados 
e ventilação adequada, se-
guindo todos os protocolos 
de segurança.

Outra novidade é que os 
vestibulandos agora contam 
com uma estrutura espe-
cial à disposição: a Central 
de Relacionamento com o 
Candidato (CRC), que tem 
à frente o coordenador Lean-
dro Andriani dos Reis com 
sua equipe de atendentes. A 
Central conta com uma sala 
especialmente preparada, 
com toda a segurança, de 
atendimento individual, 
personalizado, para prestar 
todas as informações sobre 

o vestibular, cursos, valores, 
planos, benefícios e descontos, 
além de esclarecer dúvidas, 
entre outras informações. 

A faculdade tem o Plano 
Piaget de oito parcelas, um 
plano especial que possibilita 
mensalidades ainda mais 

acessíveis. Outra opção é o 
Programa de Parcelamento 
Piaget (PPP), único da região, 
pelo qual os alunos podem 

parcelar metade do valor 
das mensalidades durante 
o curso e quitar o restante 
depois de formados, também 
em parcelas.

Além disso, a nota do 
Enem também vale des-
conto na matrícula e quem 
tem 450 pontos ou mais na 
redação não precisa fazer o 
vestibular – basta escolher o 
curso e se matricular. E para 
estudantes insatisfeitos que 
querem mudar de faculdade, 
também é possível fazer a 
transferência para a Piaget 
com desconto de até 75%.

São 15 cursos de graduação: 
Engenharia Civil, Engenharia 
Ambiental, Administração, 
Gestão de RH, Logística, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Pedagogia, Educação Física 
(bacharelado e licenciatura), 
Nutrição, Farmácia, Enfer-
magem, Estética e Cosmética 
e Fisioterapia. Para mais 
informações, o telefone da 
Piaget é (11) 4746-7090 e 
o Whatsapp do Vestibular 
é (11) 97822-4989.

Vestibulandos agora contam com a Central de Relacionamento do Candidato

Divulgação

A Piaget está 
preparada com 
todos os protocolos 
de segurança 
e prevenção à 
Covid-19
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Pessoas de 40 a 59 anos 
serão vacinadas hoje

A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu ontem 
uma nova remessa de va-
cinas contra o coronavírus 
(Covid-19). Desta forma, as 
pessoas com comorbidades 
com idades entre 40 e 59 
anos serão contempladas hoje. 
A ação será descentralizada 
nos três polos de imunização 
da cidade, das 8 às 17 horas. 
Para participar, o interessado 
deve apresentar documentos 
comprobatórios e outros 
requisitos de praxe para a 
aplicação da primeira dose.

A nova remessa trata-se 
de 4.840 doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca, que 
será destinada às pessoas com 
comorbidades com idade supe-
rior a 40 anos, além daqueles 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
dentro da mesma faixa etá-
rio. Com isso, Suzano deve 
contemplar comórbidos de 
40 a 59 anos.  

A ação será descentralizada, 
com atendimento das 8 às 
17 horas e acolhimento no 

Comorbidades

Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, na Esco-
la Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva e na Arena 
Suzano, com a oferta do 
atendimento em drive-thru 
pela avenida Brasil.

Para participar da campa-
nha, o morador deve estar 
dentro da faixa etária prevista 
e apresentar algum quadro de 
comorbidade. Neste grupo 
estão incluídas as pessoas com 

diabetes mellitus, hipertensão 
arterial (estágio 3, estágio 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo), 
pneumopatias crônicas graves, 
doenças cardiovasculares, 
próteses valvares e disposi-
tivos cardíacos implantados, 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), doença Falciforme e 
talassemia, obesidade mórbida 
(IMC > 40), cirrose hepática 
e outras comorbidades que 
podem ser conferidos no link 
bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Vacinação vai ocorre em três pontos diferentes

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Suzano oferece 70 vagas 
de emprego na semana

O projeto Suzano Mais 
Emprego apresenta nesta 
semana mais 70 vagas de 
trabalho. As oportunidades 
são para atuar no próprio 
município. Os interessados 
poderão enviar o currículo 
para o e-mail suzano.vagas@
gmail.com. Todos os detalhes 
podem ser conferidos no link 
bit.ly/suzano-emprego, dis-
ponível no site da Prefeitura.  

A maioria das vagas oferta-
das no momento têm como 
pré-requisito o Ensino Mé-
dio completo. Para quem se 
enquadra nesta condição de 
escolaridade, as principais 
oportunidades são para ze-
lador (1), tecelão (1), prepa-
rador de máquina injetora 
(1), vendedor de material 
de construção civil (1), mo-
torista basculante carreteiro 
(1), mecânico automotivo 
(1), torneiro (1), líder de 
vendas – venda de planos 
funerários (1), agente fune-
rário (1), motorista carreteiro 
(1), frentista (1), auxiliar de 
mecânico diesel (1), técnico 

Oportunidade

eletromecânico externo (1), 
operador e programador de 
torno (1), operador de caldeira 
(1), técnico instalador - tv por 
assinatura (1), operador de 
empilhadeira trilateral (1) e 
motorista carreteiro (3). 

Já para quem tem o Ensino 
Fundamental completo existem 
19 vagas à disposição. Entre 
as principais oportunidades 
estão meio oficial e retificador 
(10), torneiro mecânico (1), 
marceneiro (1), auxiliar de 
mecânico automotivo (1), 
soldador (1), carpinteiro 
(1), mecânico hidráulico de 
tratores (1), colchoeiro (1) 
e costureira (2). O projeto 
ainda conta com vagas para 
quem tem o curso técnico 
para atuar como eletricista 
montador (10), auxiliar de 
manutenção elétrica (10) e 
eletricista de montagem de 
painel (1). Por fim, também 
há uma oportunidade de 
contratação para engenheiro 
calculista, sendo exigido 
Ensino Superior completo 
em engenharia civil, e cinco 

vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência (PCD) na 
área administrativa.    

Os interessados que se 
enquadram nos requisitos 
devem consultar o site com 
atenção e enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail, no endereço eletrônico 
suzano.vagas@gmail.com, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego. No 
campo do “Assunto” do e-

-mail, deve-se colocar a vaga 
de interesse. 

“O Suzano Mais Emprego 
vem transformando a vida de 
centenas de pessoas, atuando 
como mediador da relação 
entre empresa contratante 
e candidatos interessados na 
vaga”, explicou o chefe da 
Pasta, André Loducca.

Informações podem ser 
obtidas pelos telefones 4745-
2264 (Centrus) e 4934-5490 
(Centrus Norte). As oportuni-
dades mudam semanalmente e 
também podem ser conferidas 
em tempo real no site.

Ashiuchi visita obras de novo 
centro de compras de Suzano

Quando estiver pronto, expectativa é que o local possa gerar 1,1 mil empregos diretos e indiretos no município

EMPREENDIMENTO

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), visitou ontem 
as obras do empreendimento 
Glicério Boulevard, que é um 
novo centro comercial em 
construção na rua General 
Francisco Glicério. O espaço 
deve contar com lojas, servi-
ços e praça de alimentação, 
com a expectativa de gerar 
1,1 mil empregos na cidade, 
de maneira direta e indireta. 
A previsão é de que o espaço 
seja concluído até 2023. O 
grupo empresarial também 
realizou a doação de cem 
cestas básicas para o Fundo 
Social de Solidariedade. 

A visita do prefeito acon-
teceu ao lado do secretário 
municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, Elvis 
Vieira, do coordenador da 
Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae), 
Mauro Vaz, e do chefe de 
Gabinete, Afrânio Evaristo. 
O encontro teve como prin-
cipal objetivo acompanhar 
o andamento dos trabalhos 
do empreendimento, que é 

sinônimo de mais avanço 
e desenvolvimento para o 
município.

Recepcionados pela supe-
rintendente Daniela Guedes, 
a reunião contou ainda com 
a presença dos responsáveis 
comerciais Vanessa Lima e 
Cláudio Melo. Na oportu-
nidade, o grupo apresen-
tou detalhes sobre o futuro 
centro comercial, que deve 
ser concluído no período 
entre o final de 2022 e o 
início de 2023.         

Localizado entre as ruas 
General Francisco Glicério e 
José Corrêa Gonçalves, na altura 
do número 1.145, o shopping 
conta com um investimento 
estimado em R$ 14 milhões. 
Após a fase de demolição em 
andamento, deve se iniciar a 
movimentação de terra para 
a construção do prédio de 
7,5 mil m², com espaço para 
13 áreas de alimentação e 55 
lojas, além de 600 vagas de 
estacionamento rotativas – 
tudo em dois pisos e acesso 
subterrâneo exclusivo para 

veículos. 
Ao todo, a previsão é de 

que o centro de compras gere 
1,1 mil vagas de trabalho, 
com 400 empregos diretos 
e 750 indiretos, sendo que 
a administração municipal 

coloca o projeto Suzano Mais 
Emprego à disposição para 
as contratações, priorizan-
do os candidatos que são 
residentes da cidade.

“Suzano tem uma grande 
vocação para o comércio e o 

empreendedorismo, por isso 
buscamos sempre fomentar 
esse setor expressivo na 
cidade. O município cresce, 
com expansão comercial 
na região norte, além da 
área central que agora está 

prestes a receber mais esse 
empreendimento, gerando 
oportunidade de emprego 
e renda para centenas de 
famílias suzanenses. Desejo 
muito sucesso a toda equipe 
do Glicério Boulevard, que 
já se demonstra parceira da 
cidade, inclusive praticando 
o bem ao doar cem cestas 
básicas ao nosso Fundo Social 
de Solidariedade”, destacou 
Ashiuchi.

Já a superintendente Da-
niela Guedes agradeceu a 
visita do prefeito e reforçou 
o entusiasmo do grupo em-
presarial com o novo projeto 
no município. “Suzano é uma 
cidade acolhedora e com 
grande potencial. Buscamos 
contribuir com o crescimento 
do município a partir de um 
empreendimento inovador, 
que ofereça diferentes serviços 
em um único lugar. Assim, 
nossa expectativa é aquecer 
a economia local, com mais 
empregos e oportunidade de 
negócios para comerciantes 
e empresários”, concluiu.

Visita ocorreu durante o dia de ontem; shooping deve ficar pronto em 2023

Irineu Junior/Secop Suzano
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Secretaria da Saúde abre 
novos agendamentos online

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das Cru-
zes abre hoje, às 14 horas, 
agendamento online de 
primeira dose de vacina 
contra a Covid-19 para 
idosos com 60 anos ou mais; 
profissionais de Educação 
com 47 anos ou mais e 
portadores de deficiências 
graves inscritas no BPC ou 
pessoas com comorbidades 
indicadas pelo Ministério 
da Saúde a partir de 40 
anos de idade. 

Também serão liberadas 
vagas para aplicação da se-
gunda dose de Coronavac/
Butantan para quem tomou 
a primeira dose até o dia 
6 de maio. Há, ainda, se-
gundas doses para pessoas 
vacinadas com Astrazeneca/
Oxford até 12 de março. 
Para aplicação é obrigatório 
apresentar o comprovante 
da primeira dose. 

A vacinação dos novos 
agendamento será realizada 
na próxima semana nas uni-
dades de saúde, drive-thru 

Covid-19

do Pró-Hiper, no Mogilar, 
e do Bunkyo, na Porteira 
Preta, e no Cempre Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, 
em Jundiapeba, para quem 
chega a pé.  

Para quem efetuou o 
agendamento anteriormen-
te, a vacinação prossegue 
normalmente. Os atendi-
mentos são feitos de acordo 
com os horários e locais 

escolhidos no sistema online 
mas, presencialmente, o 
paciente precisa apresentar 
documento pessoal com 
foto, CPF ou Cartão SUS, 
comprovante de endereço, 
além do documento que 
comprove pertencer ao 
grupo contemplado. 

Quem tiver alguma dúvi-
da pode entrar em contato 
pelo 160.

Vacinação atende idosos com 60 anos ou mais

Emanuel Aquilera

Prefeitura amplia prazo para 
cadastramento no programa

Medida visa beneficiar mais empresas, que estão com dificuldades em conseguir a documentação obrigatória

AUXÍLIO EMPRESARIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes prorrogou para o 
dia 15 de junho o prazo de 
cadastramento dos interes-
sados no Auxílio Empresa-
rial Mogiano. A medida foi 
adotada para que um maior 
número de contribuintes 
possa ser contemplado com 
o benefício, que busca a 
manutenção de empregos 
e de negócios impactados 
pela pandemia de Covid-19.

Até aqui, 722 empresas 
já se cadastraram para o 
programa. Deste total, 202 
empresas já receberam a 
primeira parcela do Auxí-
lio Empresarial Mogiano, 
totalizando R$ 160,2 mil 
em recursos.

O acompanhamento rea-
lizado pela Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico apontou que 
alguns empreendedores 
estão com dificuldades em 
dar entrada para pleitear o 
benefício pela sobrecarga de 
trabalho dos contadores, que 
estão trabalhando também 

nas declarações de imposto 
de renda, cujo prazo final 
é dia 31 de maio.

O Auxílio Empresarial 
Mogiano destina recursos às 
empresas, sem a necessidade 
de devolução posterior. O 
valor do auxílio depende 
do número de funcionários 
registrados pela empresa, 
com as parcelas variando 
de R$ 300 a R$ 1,5 mil – o 
correspondente ao limite 
de cinco funcionários con-
tratados pelo regime CLT. 
O pagamento deve durar 
dois meses.

O benefício foi estudado 
dentro do Plano de Coo-
peração Empreendedores 
Mogianos, desenvolvido pela 
administração municipal 

desde o início deste ano.
Para ter acesso ao auxílio, 

empresários de Mogi das 
Cruzes que atuam em áreas 
não essenciais, optantes do 

Simples Nacional e que 
tiveram impactos causados 
pelas medidas de enfren-
tamento da pandemia po-
dem fazer seu cadastro pelo 

endereço auxilioempresarial.
mogidascruzes.sp.gov.br. O 
interessado deve preencher 
o formulário de solicitação 
e anexar os documentos 

necessários.
Após o cadastramento no 

site, a avaliação da solici-
tação é feita em um prazo 
de sete a dez dias. Para os 
solicitantes aprovados, o 
depósito do valor deverá ser 
feito em até cinco dias, na 
conta bancária da empresa. 
A resposta da solicitação 
será informada por e-mail 
ao interessado.

Para auxiliar os empreen-
dedores, a Prefeitura dispo-
nibilizou em seu site uma 
cartilha para esclarecer as 
dúvidas, além das princi-
pais informações sobre a 
iniciativa, em formato de 
perguntas e respostas. A 
Prefeitura também mantém 
canais para atendimento 
aos empreendedores para o 
esclarecimento de dúvidas 
ou para mais informações: o 
e-mail auxilioempresarial@
mogidascruzes.sp.gov.br 
ou os telefones 4798-5171 
(que também tem serviço 
de WhatsApp), 4798-5099 
e o 4798-5148.

Estabelecimentos mogianos têm até 15 de junho para pedir o Auxílio Empresarial

Ney Sarmento/PMMC

Vacinação contra a gripe 
será realizada amanhã

Mogi das Cruzes promove 
amanhã um novo Dia D de 
vacinação contra a gripe para 
públicos-alvo, sem necessidade 
de agendamento prévio. Na fase 
atual, estão sendo imunizados 
idosos com 60 anos ou mais 
e trabalhadores da Educação 
(professores e funcionários de 
escolas públicas ou privadas). 

A vacina contra a gripe estará 
disponível das 8 às 16 horas e, 
sete unidades de saúde: Alto 
Ipiranga, Jardim Camila, Vila 
Suíssa, Ponte Grande, Jardim 
Universo, Jardim Aeroporto 
II e Nova Jundiapeba. 

Quem tomou a primeira ou 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 deve esperar pelo 
menos 14 dias para tomar o 
imunizante contra a gripe. “É 
importante levar o cartão da 
vacinação da Covid-19 para 
conferência”, explicou a chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes. 

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe teve 
início no dia 12 de abril com 
atendimento de crianças entre seis 

Em sete unidades

meses e seis anos incompletos, 
povos indígenas, trabalhadores 
da área da saúde, gestantes e 
mulheres puérperas (até 45 
dias após o parto). Pessoas 
nestas condições que ainda 
não tomaram a dose também 
podem procurar uma unidade 
no sábado. 

A terceira e última fase está 
marcada para o período de 9 
de junho a 9 de julho e será 
destinada ao atendimento 
de integrantes das Forças 

Armadas, de segurança e de 
salvamento; pessoas com co-
morbidades, condições clínicas 
especiais ou com deficiência 
permanente; caminhoneiros; 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário; trabalha-
dores portuários; funcionários 
do sistema de privação de 
liberdade; população privada 
de liberdade; e adolescentes 
em medidas socioeducativas.

Quem tiver alguma dúvida 
por ligar para o telefone 160.

Idosos e trabalhadores da Educação podem se vacinar

Mogi News/Arquivo

Até o momento, 
722 empresas 
se cadastraram, 
mas somente 202 
receberam o auxílio
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Bertaiolli entrega a Paulo Guedes
relatório sobre desburocratização

Deputado definiu detalhes da MP que recupera a economia, fomenta o empreendedorismo e gera emprego e renda

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP) se reu-
niu na quarta-feira com o 
ministro Paulo Guedes, da 
Economia, para apresentar 
uma prévia do relatório da 
MP 1040/2021, que vai mo-
dernizar e desburocratizar o 
ambiente de negócios no Brasil. 
A nova legislação, segundo o 
parlamentar, agiliza a aber-
tura de empresas, fomenta 
novos negócios, recupera 
os empregos e promove 
a recuperação econômica. 

“O nosso trabalho é moder-
nizar o ambiente de negócios 
do Brasil e gerar postos 
de trabalho, fomentando 
e fortalecendo o empreen-
dedorismo”, destacou Ber-
taiolli, que prevê a entrega 
do relatório nas próximas 
semanas para ser apreciado 
e votado na Câmara Federal. 

“Assim que seguir todos os 
trâmites e for sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, a 
nova legislação já entra em 
vigor”, adiantou.

Segundo o deputado, a 
reunião com o ministro teve 
como objetivo alinhar os 
últimos detalhes do relatório 
que está sendo produzido 
com base numa série de dis-
cussões com os mais diversos 
segmentos empresarial e de 
serviços do país. “Esta é uma 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e Marco Bertaiolli acertam ajustes da MP

medida que impacta muitos 
setores. Quando há qualquer 
alteração numa legislação 
deste porte é preciso muito 
cuidado para que ninguém 
saia prejudicado ou bene-
ficiado”, avaliou Bertaiolli.

Ainda segundo o deputado, 
a MP 1040/2021 tem como 
objetivo justamente a recu-
peração dos empregos e o 
fomento de novos negócios 
e servirá como uma alavanca 
para a retomada da economia. 

“Ainda mais agora em que 

todos os setores sofreram e 
ainda sofrem com os efeitos 
devastadores desta pandemia 
econômica causada pelo 
novo coronavírus”, disse.

Na opinião do parla-
mentar, a MP editada pelo 
Ministério da Economia e 
que passa pela revisão é a 

“grande” chance de colocar 
o país dentre as melhores 
economias do mundo, des-
burocratizando a abertura 
de empresas e fomentando 
novos mpreendimentos. 

“Melhorar o ambiente de 
negócios no Brasil vai for-
talecer a economia interna 
e também externa com a 
possibilidade de ampliar a 
exportação de produtos, que 
ainda ocorre dentro do que 
estabelece uma legislação de 
quase 80 anos”, destacou 
Bertaiolli, que também é 
vice-presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços no Congresso 
Nacional.

Divulgação/Assessoria/Bertaiolli

A MP é o conjunto de alterações legais para 
aumentar a oferta de emprego por meio da 
desburocratização e simplificação do ambiente de 
negócios no país.
A medida é importante pois altera uma série de leis 
ultrapassadas. Ao modernizar e simplificar essas 
regras, ela busca agilizar a abertura de empresas, 
melhorar a vida das já existentes e contribuir para a 
criação de novos postos de trabalho.
O Doing Business é uma pesquisa realizada 
anualmente pelo Banco Mundial com quase todos 
os países do mundo com relação a facilidade de se 
empreender no local. O Brasil ocupa a posição 124ª 
nesse ranking.
O documento simplifica o processo de registro 
e de abertura das empresas; medidas de 
aperfeiçoamento da governança e de proteção aos 
acionistas minoritários das empresas; medidas 
de desburocratização das cobranças judiciais dos 
conselhos profissionais; aumento da segurança 
jurídica com relação à prescrição na execução 
dos contratos; criação do Sistema Integrado de 
Recuperação de ativos; Simplificação e aceleração 
dos procedimentos de instalação de energia elétrica 
nas empresas; simplificação e desburocratização 
dos processos de importação; simplifica regras 
relacionadas ao transporte marítimo; moderniza a 
profissão de tradutor e interprete público.
A MP prevê uma série de ações de desburocratização 
que deverão tornar as operações de importação 
mais simples; institucionaliza e fortalece o Portal 
Único e permite a digitalização do preenchimento de 
formulários e os centraliza na plataforma, tornando o 
processo mais simples e rápido.
A simplificação do ambiente de negócios tende a 
aumentar a eficiência da indústria nacional e a ajudar 
o país a aumentar suas exportações.

As principais dúvidas em relação à MP

Seis bairros da cidade se-
rão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Os locais atendidos 
serão Botujuru, Vila Suíssa, 
Vila Paulicéia, Vila Horizonte, 
Jardim Juliana e Sabaúna. Os 
moradores desses dois locais 
devem deixar móveis, objetos 
e também pneus que não 
tenham mais serventia na 
frente de suas casas na noite 
de hoje ou antes das 7 horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 

Já o Cata-Pneus, contribui 
para a contenção da proli-
feração do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, zika e chi-
kungunya. O descarte de lixo 
e materiais recicláveis impacta 
diretamente nesse controle 
e os pneus guardados nas 
residências podem ser alvo 
de criadouro do mosquito. 

Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira, do 
modelo Bobcat, auxilia na 
coleta. Após os serviços nas 
ruas, o material é enviado para 
a destinação final, em aterro 
legalizado. No caso dos pneus, 
eles seguem primeiramente 
para o Ecoponto e depois 
recebem a destinação correta. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

Seis bairros da região 
recebem operações hoje

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

As prefeituras das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê se manifestaram 
na manhã de ontem sobre 
o comunicado oficial do 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE) de 
alerta aos municípios sobre 
discrepâncias e dúvidas no 
balanço de contas do primeiro 
bimestre deste ano.

O aviso foi emitido pelo 
TCE em 20 de maio, e ci-
tou 561 das 645 cidades 
do Estado, por problemas 
envolvendo o artigo 59 da 
Lei Complementar 101/2000, 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes esclareceu que os alertas 
do TCE-SP são procedimentos 
realizados com regularidade 
a todos os municípios, e 

TCE cobra G5 por balanço bimestral
Contas públicas

às restrições das atividades 
econômicas no início do ano 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), a arrecadação em 
todo o país teve uma queda, 
incluindo a da cidade, mas 
que a administração muni-
cipal tem conseguido driblar 
as dificuldades financeiras 
deixadas pela gestão passada, 
por meio de organização 
financeira.

A Secretaria da Fazenda 
de Ferraz de Vasconcelos 
confirmou o alerta do Tri-
bunal de Contas do Estado 
e afirmou que está toman-
do as medidas necessárias 

“como a cautela, controle e 
limitação dos novos pedidos 
de aquisição e serviços, sem 
que se deixe de priorizar 
as atividades consideradas 
essenciais e imprescindíveis 
para o bom funcionamento 
da máquina pública”.

A Estância Hidromineral 
de Poá respondeu em nota 
que os percentuais e metas 
fiscais serão ajustados no 
decorrer do exercício fiscal, 
conforme a contabilização 
total das receitas e despesas. 

“Desde o início de janeiro, 
quando a prefeita Marcia 
Bin (PSDB) assumiu a ad-
ministração municipal, foi 
identificada uma grave crise 
financeira, em virtude da 
queda de arrecadação orça-
mentária, além da falta de 
gestão do governo anterior 
que não trabalhou para que 
o município se adequasse à 
nova realidade econômica”, 
justificou o município, lem-
brando o decreto de estado 
de calamidade financeira 
7.731/2021 que foi publicado 
em janeiro deste ano.

A prefeitura de Itaquaque-
cetuba ressaltou que, devido 

fazem parte do trabalho de 
fiscalização realizado de 
forma paralela à execução 
orçamentária. “A Prefeitura 
de Mogi das Cruzes tem 
uma política austera e vem 
cumprindo suas metas fiscais 
e orçamentárias”, afirmou a 
administração municipal.

A Prefeitura de Suzano, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Finanças, 
reiterou que os alertas do 
Tribunal de Contas são de 
caráter orientativo, e que o 
município tem o controle 
pleno de sua gestão finan-
ceira. “Vale ressaltar que a 
atual administração teve suas 
contas equilibradas em 2018, 
2019 e 2020, sendo uma das 
poucas cidades do Estado 
a conquistar nota máxima 
junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional, atestando a boa 
gestão de Suzano”, apontou.

André Diniz
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China acusa EUA de manipulação política por abrir investigação sobre coronavírus

O Ministério das Relações Exteriores da China chamou de “manipulação política” os esforços dos Estados 
Unidos para intensificar as investigações sobre a origem do coronavírus. Sem citar o presidente norte-
americano, Joe Biden, nominalmente, o porta-voz do ministério, Zhao Lijia, aludiu ao comunicado do democrata 
anteontem em que pede que as agências de inteligência realizem em até 90 dias um relatório com conclusões 
a respeito das apurações sobre o início da Covid-19. (E.C.)

Além de casos de Covid-19 
e dengue, Praia Grande, no 
litoral paulista, também lida 
com ocorrências de escabiose, 
também conhecida como sarna 
humana. Nas redes sociais, há 
alguns meses, a empresária 
Patrícia Ogna Patrali, criadora 
do projeto pessoal PG invisível, 
que ganhou força durante a 
pandemia do coronavírus, 
alertou para a gravidade deste 
outro problema enfrentado 
pelo município.

“Essa situação acontece des-
de outubro do ano passado, 
quando me deparei com uma 
criança com escabiose. Des-
de então, falo que tem algo 

Sarna humana atinge 
moradores do litoral 

Praia Grande

estranho. Até porque também 
estão apresentando muitos 
furúnculos. Uma das bebês, 
em tratamento, está tomando 
antibióticos e usando sabonete 
e loções específicas. É preciso 
ter cuidados porque passa de 
uma pessoa para outra”, pos-
tou sobre casos envolvendo 
adultos, crianças e até bebês.

A Prefeitura afirmou que 
equipes do Programa Consul-
tório na Rua, Saúde Ambiental 
e Rede de Atenção Básica da 
Secretaria de Saúde Pública 
(Sesap) realizaram anteontem 
uma ação no bairro Nova 
Mirim para atender e orientar 
a população local. (E.C.)

Negociação travou após 
declaração, diz Covas

Diretor do Butantan disse que as conversações com o Ministério da Saúde 
sobre a compra da Coronavac não prosseguiram por causa de Bolsonaro

CPI DA COVID

 Em depoimento à CPI 
da Covid, o diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas, 
afirmou que as conversações 
com o Ministério da Saúde 
sobre a compra da Coronavac, 
vacina contra a Covid-19, 

“não prosseguiram” em razão 
da manifestação pública do 
presidente Jair Bolsonaro (se 
partido) de que o imunizante 
não seria incorporado ao Pla-
no Nacional de Imunização 
(PNI). O relato contraria o 
depoimento do ex-ministro 
Eduardo Pazuello, que disse 
à CPI que a declaração de 
Bolsonaro não influenciou as 
negociações com o Butantan.

“Aí no outro dia de manhã 
(após anúncio do Ministério 
sobre Coronavac), infelizmente 
conversações não prosseguiram 
porque houve manifestação 
do presidente Jair Bolsona-
ro dizendo que vacina não 
seria incorporada”, afirmou 
o diretor ontem lembrando 
que o instituto tem um único 
cliente, o Ministério da Saúde.

Covas lembrou que, até 
outubro de 2020, as conversas 

entre governo e o instituto es-
tavam correndo bem, inclusive 
com o convite de Pazuello para 
o diretor participar, no dia 
20 daquele mês, de anúncio 
sobre a aquisição da vacina. 

“E tudo aparentemente esta-
va indo muito bem, tanto é 
que no dia 20 de outubro 
fui convidado por Pazuello 
para cerimônia no ministério 
onde vacina seria anunciada, 
e anunciou naquele momento 

na presença de governadores e 
parlamentares”, disse o diretor.

Covas citou três ofícios 
enviados ao governo federal 
no ano passado. Um em julho, 
no qual se ofertou 60 milhões 
de doses que poderiam ser 
entregues no último trimestre 
de 2020, sem resposta efetiva 
do governo. Por isso, em 
agosto, a proposta foi reforçada, 
acompanhada ainda de um 
pedido de apoio financeiro ao 

estudo clínico do imunizante. 
“Todas essas iniciativas não 
tiveram resposta positiva”, 
afirmou ele.

Já em outubro, o Butantan 
conseguiu uma sinalização 

“muito positiva”, de acordo 
com o diretor do instituto, 
de que a vacina poderia ser 
incorporada ao PNI. Então, no 
dia 7 de outubro, um novo 
ofício foi enviado, com a oferta 
de 100 milhões de doses. 

Relato contraria Pazuello que disse que a declaração de Bolsonaro não influenciou

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

Um grupo de governa-
dores tenta fazer com que 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid no 
Senado reavalie as convoca-
ções aprovadas anteontem 
pelo colegiado. Se o pedido 
aos senadores não der certo, 
o plano é protocolar uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para impedir 
que os gestores locais sejam 
chamados.

“A Coordenação de Pro-
curadores Estaduais estava 
estudando o tipo de ação 
mais adequada e ainda se 
vale a pena o pedido de 
reconsideração direto à CPI. 
O que não impede que cada 
governador convocado possa 
ter a iniciativa (separada das 
dos procuradores)”, disse ao 
Estadão/Broadcast o gover-
nador do Piauí, Wellington 
Dias (PT), um dos convocados 
pela comissão.

Após ouvir integrantes e 
ex-integrantes do governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
nas primeiras semanas, a CPI 
da Covid do Senado aprovou, 
anteontem, as convocações 
de nove governadores Como 
mostrou o Estadão/Broad-
cast, a ação, de iniciativa do 
presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), tem 
como objetivo neutralizar 
críticas, inclusive nas redes 
sociais, de que a comissão 
tem como foco exclusivo a 
gestão federal na pandemia 

Governadores tentam 
fazer CPI reconsiderar

Convocações

da Covid-19.
Há divergências, porém, 

se a CPI pode convocar go-
vernadores e se eles podem 
se recusar a comparecer. 
Motivo: o artigo 50 da Cons-
tituição permite somente a 
convocação de autoridades 
diretamente subordinadas 
ao presidente da República, 
como ministros.

Em 2012, o então gover-
nador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB), conseguiu 
um habeas corpus do STF 
para impedir que ele fosse 
convocado para a CPI que 
investigava o bicheiro Car-
linhos Cachoeira.

O critério da CPI para 
escolher quais governadores 
serão ouvidos foi priorizar os 
Estados onde houve opera-
ções policiais para investigar 
possíveis casos de corrupção 
com verbas destinadas ao 
combate à pandemia do 
coronavírus.

Na quarta, quando Omar 
Aziz anunciou a votação da 
convocação do governador 
do Pará, Helder Barbalho 
(MDB), houve manifestações 
contrárias dos representantes 
do MDB e do PT na comissão. 
Os senadores Humberto Costa 
(PT-PE), Renan Calheiros 
(MDB-AL) e Eduardo Bra-
ga (MDB-AM) declararam 
votos contrários. Helder é 
filho do também senador 
Jader Barbalho (MDB-PA), 
suplente no colegiado. (E.C.)

Além da Covid-19 e dengue, agora surge a escabiose

Divulgação

inclui
mundo
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É inevitável mexer nos arquivos e resistir em não publicar flashes maravilhosos 
que marcaram os bons tempos das festas de Gala que assinamos . Uma delas foi 
“Uma Noite em Dubai “, e posso garantir que de tão esperada na época e com 
a situação política de manifestações deixou realmente um gosto especial em 
quem lá esteve presente. Os trajes a rigor deram um charme a mais aos nossos 
convidados que desfrutaram de uma bandas mais requisitadas para eventos 
de grande porte em todo território nacional e com carreira internacional . Es-
tou falando da Banda Shine, a qual com um repertório e figurinos fantástico, 
fez com que nossos habitués curtissem este encontro de maneira maiúscula 
. Um dos fotógrafos que garantiram clicks lindíssimos foi o expert José Carlos 
Cipullo. Escolhi aleatoriamente as fotos que aqui desfilam. Bateu saudades não 
nego e o coração ficou apertado no anseio que para 2022 retomemos noites 
marcantes como esta .

Black-Tie 
Revivendo Tempos de 

Eunice Camargo

Carlos e Neusa Forte

Flaret e Márcia Simone e Gilberto Quarelli

Olga Santos

Mariângela Caldas
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Neusa e Rubens Marialva 
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Após se livrar da punição, 
Santos reforça o elenco

Depois de conseguir se 
livrar da punição da Fifa há 
um mês ao negociar Soteldo, 
o Santos começou a se mexer 
no mercado e acertou com 
seus dois primeiros reforços 
para a temporada. Ontem, o 
clube anunciou as contratações 
do lateral-esquerdo Moraes 
e do meia-atacante Marcos 
Guilherme. O primeiro foi 
emprestado pelo Atlético-GO 
até abril de 2022 e o segundo, 
cedido pelo Internacional 
até junho do ano que vem.

“É uma emoção muito 
grande e um orgulho enorme, 
tanto para mim, quanto para 
a minha família estar no 
Santos. Quando soubemos 
da negociação, todos ficaram 
contentes, pela grandeza 
do clube, por sua história”, 
disse Marcos Guilherme, 
que começou bem no Inter, 
mas viu seu desempenho 
cair nesta temporada.

Natural de Itararé, no 
interior paulista, o meia-

-atacante foi revelado pelo 
Athletico-PR, onde jogou por 

Lateral e meia-atacante

três anos, atuou no Dínamo 
Zagreb, da Croácia, no São 
Paulo e no Al-Wehda, da 
Arábia Saudita, antes de ser 
comprado pelo Inter no ano 
passado.

Segundo o atleta, o tor-
cedor santista pode esperar 
dele “muita vontade e muita 
garra”. Ele afirmou que é 
um jogador “muito intenso” 
e rápido. “É uma alegria 
muito grande vestir essa 
camisa e vou demonstrar isso 
em campo”, disse. Marcos 
Guilherme entende que a 
maneira como joga casa com 
o estilo de jogo do Santos, 
marcado pelo DNA ofensivo.

“Todo brasileiro que ama 
o futebol, quando pensa 
em futebol, já pensa no 
Santos FC, na alegria, nos 
dribles. Com certeza é uma 
honra estar aqui”, exaltou 
o atleta, cuja contratação 
foi um pedido do técnico 
Fernando Diniz.

Onitlasi Júnior de Moraes 
Rodrigues, mais conhecido por 
Moraes, nasceu em Goianira 

e começou sua trajetória no 
futebol no Atlético Goianiense. 
Depois, passou por São Bento 
e Mirassol, este último pelo 
qual se destacou no Cam-
peonato Paulista deste ano. 
O lateral gosta de chegar ao 
ataque e também pode atuar 
em outras posições.

“Sou um lateral bem ofensivo, 
mas também sei defender bem, 
jogo em outras posições, tanto 
no ataque quanto no meio. A 
torcida pode esperar muita 
força de vontade, garra. Vim 
para buscar o meu espaço e 
ajudar o time a conquistar 
títulos”, comentou.

Moraes tinha contrato com 
o Mirassol até junho, mas foi 
liberado antecipadamente. Ele 
chega para ser uma opção na 
lateral esquerda, setor que só 
contava com Felipe Jonatan. 
Marcos Guilherme e Moraes 
precisam ser regularizados 
na CBF para reforçarem o 
Santos na estreia do Cam-
peonato Brasileiro, amanhã, 
às 20 horas, contra o Bahia, 
em Salvador. (E.C.)

Neymar se apresenta para 
os jogos das Eliminatórias

O atacante Neymar se 
apresentou no começo da 
tarde de ontem para começar 
os treinamentos visando 
as próximas partidas das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo. O camisa 10 do 
Paris Saint-Germain chegou 
em seu helicóptero na Granja 
Comary, centro de treina-
mento da seleção brasileira, 
localizado em Teresópolis, 
no Rio de Janeiro.

Também chegaram ontem 
Fabinho, Renan Lodi, Case-
miro, Éder Militão, Danilo, 
Emerson, Felipe, Éverton 
Cebolinha, Lucas Paquetá, 
Marquinhos e Alex Sandro. 
Na quarta-feira, já haviam se 
apresentado Alisson, Roberto 
Firmino, Richarlison e Douglas 
Luiz. O dia seria reservado 
para testes físicos e clínicos, 
mas o goleiro do Liverpool 
já iniciou os trabalhos no 
gramado, acompanhado do 
preparador Taffarel.

Ainda faltam chegar os 
atletas que atuam no Brasil, 
aqueles que ainda jogarão pela 

Seleção

Libertadores da América e a 
final da Liga dos Campeões. 
De acordo com o cronograma 
da CBF, o goleiro Weverton, 
do Palmeiras, se apresenta 
no domingo, Thiago Silva, 
Ederson, Everton Ribeiro 
e Gabigol chegam no dia 
seguinte e Gabriel Jesus será 
o último a ser integrado ao 
elenco comandado pelo 
técnico Tite, na terça-feira.

Os atletas que vieram e 
ainda virão do Reino Unido 

teriam de cumprir quaren-
tena de 14 dias, mas ficam 
em isolamento na bolha 
implementada pela seleção 
brasileira, seguindo as nor-
mas restritivas estabelecidas 
pelo governo federal. Todo o 
elenco está sendo submetido 
a testes de Covid-19. A CBF 
fez o compromisso de enviar 
todas as informações sobre 
a saúde dos jogadores para 
o Ministério da Saúde.

Tite comandará treinos na 
Granja Comary até o dia 2 
de junho, data da viagem 
para Porto Alegre. Na capital 
gaúcha, a seleção brasileira 
fará no dia seguinte o treino 
oficial no Beira-Rio. Às 21h30 
do dia 4, Brasil e Equador 
entram em campo pela sétima 
rodada das Eliminatórias.

Após a partida, o elenco 
ficará durante mais três dias 
treinando em Porto Alegre, 
no CT do Internacional. 
No dia 7, a delegação viaja 
para Assunção, onde, no dia 
seguinte, enfrenta o Paraguai 
às 21h30. (E.C.)

Atacante Neymar chegou 
e já iniciou treinamentos

Divulgação

Palmeiras goleia e tem a 2ª 
melhor campanha do torneio

Vitória contra o Universitario, do Peru, foi mais fácil do que o imaginado; Rony marcou dois e chegou à artilharia

LIBERTADORES

O Palmeiras não teve di-
ficuldade de alcançar seu 
objetivo na noite de ontem. 
Mesmo sem precisar jogar 
um grande futebol, goleou o 
fraco Universitario, do Peru, 
por 6 a 0, e terminou a fase 
de grupos da Libertadores 
com a segunda melhor cam-
panha. Somou 15 pontos no 
Grupo A, um a menos que 
o Atlético-MG, o melhor de 
todos. Primeiro colocado na 
chave, aguarda agora o sorteio 
de terça-feira para conhecer 
seu adversário nas oitavas de 
final da competição.

O Universitario veio bem 
fechado, como era previsível, 
posicionando todos os seus 
jogadores atrás da linha da 
bola quando ela estava com 
o Palmeiras. Bem marcados, 
os jogadores do alviverde 
erravam passes e apelavam 
para os lançamentos longos 
para tentar chegar ao gol.

Aos 17 minutos, numa 
bola esticada para o ataque 

do Universitario, Weverton 
saiu para desviar com a cabeça 
e acabou atingido no rosto 
por Quintero. O goleiro 
sangrou muito e o peruano 
levou cartão vermelho.

O Palmeiras, então, pas-
sou a jogar no campo do 
adversário, mas centralizava 
muito as jogadas, pois os 
alas estavam subindo pouco. 
E o técnico Abel Ferreira 

manteve os três zagueiros.
O gol finalmente saiu aos 

42 minutos, em jogada dos 
alas, que avançaram. Menino 
cruzou da direita e Viña 
apareceu na área como se 
fosse um centroavante para 

bater de primeira e marcar. 
O Palmeiras ampliou ainda 
na primeira etapa. Zé Rafael 
aproveitou um vacilo de 
Alonso e chutou para fazer 
2 a 0, aos 46 minutos.

A porteira estava aberta e 

o Palmeiras fez o terceiro aos 
nove minutos do segundo 
tempo. Em nova trapalhada 
da defesa peruana, a bola 
ficou com Gustavo Gómez, 
que bateu de fora da área e 
fez 3 a 0.

De trapalhada em trapalha-
da, o Palmeiras fez o quarto. 
Scarpa recebeu de Menino, 
foi ao fundo e cruzou rasteiro, 
a bola passou pelo goleiro, 
mas voltou após toque de 
um zagueiro, e sobrou para 
Willian mandar para as redes, 
as 14 minutos.

O Palmeiras continuou 
empilhando chances - Scarpa, 
Wesley... - e com o passar 
do tempo Abel Ferreira fez 
alterações no time, colocan-
do os titulares Luan, Rony 
e Luiz Adriano, mais para 
dar um pouco de atividade 
para eles.

E para Rony fazer mais 
dois gols na Libertadores. 
Aos 31 minutos, Viña cruzou 
da esquerda, Menino ajeitou 
de cabeça e Rony mergulhou 
para fazer 5 a 0. Aí o Uni-
versitario falhou de novo 
na defesa e Rony estava por 
perto: 6 a 0. A noite estava 
ganha, o objetivo alcançado. 
E o placar só não foi maior 
porque os palmeirenses não 
forçaram.

Estadão Conteúdo

Zagueiro Gustavo Gómez foi o autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória de ontem
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PALMEIRAS       6 

UNIVERSITARIO        0

PALMEIRAS - Weverton; Danilo Barbosa, 
Gómez (Luan) e Empereur (Rony); Gabriel 
Menino, Danilo (Patrick de Paula), Zé 
Rafael, Scarpa e Viña; Wesley (Raphael 
Veiga) e Willian (Luiz Adriano). Técnico: 
Abel Ferreira.
UNIVERSITÁRIO - Carvallo; Corzo, Rugel, 
Alonso (Velarde), Quina e Valverde; 
Guardera (Cevallos), Murrugarra e 
Afageme; Quintero e Valera (Gutiérrez). 
Técnico: Ángel Comizzo.
GOLS - Viña, aos 42, e Zé Rafael, aos 
46 minutos do 1º tempo. Gómez, aos 9, 
Willian, aos 14, Rony, aos 31 e 44 do 2º 
tempo.
ÁRBITRO - Christian Garay (CHI).
CARTÕES AMARELOS - Rugel, Ángel 
Comizzo, Alonso, Scarpa e Cevallos.
CARTÃO VERMELHO - Quintero.
LOCAL - Allianz Parque.
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SBT, 21H00

Chiquititas
O professor de teatro instrui os alunos a se dividirem em dupla para trabalharem 

uma cena da peça “Romeu e Julieta”, de Willian Shakespeare. Pata fará dupla 

com Duda e Janu com Mosca. Teó avisa aos que sabem cantar, que terão 

que escolher uma canção para a cena. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca avança contra Pedro e João, e Nat desiste de contar a verdade sobre 

Heideguer. Cobra vê Nat e Duca saindo da fábrica e fotografa os dois. Gael 

e Dandara pensam um no outro. Heideguer manda Cobra apagar as fotos 

que fez de Nat e Duca. 

GLOBO, 18H15

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

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

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

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Micaela se emociona com a reação de Bruno ao receber a notícia de sua 

viagem. Helena acusa Hugo de estar ajudando políticos corruptos. Lúcia 

não se intimida com a ameaça de morte feita por Dominique. Durante a 

discussão, Lúcia se ressente por ser mãe da advogada e por não poder 

contar a Renzo que é sua avó. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo elogia o bufê e decide cumprimentar Vicente. Enrico fi ca 

transtornado com Cláudio e Beatriz defende o marido. Cláudio afi rma que 

processará Téo. Vicente marca um encontro com Cristina. Lorraine conta 

para Ismael que engoliu uma joia.

RECORD, 21H

Gênesis
Agar fi ca transtornada ao saber da gravidez de Sara. Palith convence a 

irmã de também embebedar Ló. Massá e Adália caem na armadilha de 

Ismael. Sara vai até o quarto do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimeleque é 

surpreendido por Omar.

 O presente é 
esse instante em 
que você vive 
permanentemente, 
é essa consciência 
de estar vivo, é essa 
necessidade de 
sonhar. O presente é 
esse momento em que 
você fica pensando no 
passado e imaginando 
o seu futuro.

O presente é assim 
o único tempo que 
importa, o único onde 
você pode executar 
uma ação, fazer a 
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geada

ANIVERSARIANTES: TERESA APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA E PHILIP RICARDO

Desejo muita paz, alegria, sorte e sucesso para vocês sem-

pre! Feliz aniversário! 

Acreditar é a força que nos permite 
subir os maiores degraus da vida.”

 cultura@jornaldat.com.br

diferença com uma 
atitude. O presente 
é também o único 
tempo que deve 
ocupar a sua mente.

Recordar o passado 
é bonito, idealizar o 
futuro é inevitável.
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