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RESPEIT
E A
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Coronavírus mata 4,3% dos   
infectados no G5 do Alto Tietê

Apesar disso, a quantidade de pessoas que se recuperaram nas cinco cidades soma 59,9 mil desde março de 2020

Cerca de 4,3% dos mais de 79 
mil infectados com coronavírus 
(Covid-19) no G5 – conjunto das 
cinco cidades mais populosas do 
Alto Tietê - faleceram. Até ontem, 
conforme atualização do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat), os 
recuperados eram 72,2% do total. 
Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba 
ostentam os melhores índices de re-
cuperação enquanto Ferraz de Vas-
concelos e Poá os piores. Em núme-
ros gerais, o G5 confirmou 79.723 
casos da Covid-19 desde o começo 
da pandemia em março de 2020.   
Cidades, página 3

Alto Tietê

Atendimento  
do Bom Prato  
é ampliado
Cidades, página 5

ARACAJU

Incêndio deixa 
quatro mortos 
em hospital 
Covid. p8

Moradores de 40 a 44 anos com 
comorbidades e pessoas com defi-
ciência ou beneficiárias do BPC desta 
faixa etária já podem se cadastrar para 
receber a vacina. Cidades, página 4

Vacina em Guararema

MORADORES 

PODEM FAZER 

CADASTRO

Pandemia chegou à região no final do 1º trimestre do ano passado e já infectou 79 mil pessoas no G5

MARIANA ACIOLI

MAIS DE 4 MIL SÃO IMUNIZADOS EM SUZANO

Contra Covid

Número é relativo à quantidade de pessoas vacinadas ontem. Cidades, página 4

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
Ecologia

Exposição dá início a Semana 
do Meio Ambiente em Ferraz

Espaço apresentará objetos feitos de materiais 
recicláveis e vídeos de conscientização. Cidades, página 5
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 �Super vacinação

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
promove hoje o Super Dia V de vacina-
ção. A iniciativa englobará a imuniza-
ção contra Covid-19, bem como contra 
a gripe. Para tal, estarão abertos cin-
cos postos de saúde, mais um polo no 
centro da cidade, das 8 às 15 horas. Po-
derão ser vacinados contra a Covid-19 
pessoas com comorbidades que tenham 
idade de 40 anos ou mais, uma novida-
de no cronograma, pessoas sem comor-
bidades com 60 anos ou mais, gestan-
tes e puérperas com idade a partir de 
18 anos, e ainda profissionais do trans-
porte público que morem em Ferraz e 
trabalhem no transporte intermunicipal 
e profissionais da saúde.

 �Audiência pública

A Secretaria Municipal da Fazenda da 
Prefeitura de Poá participou na manhã 
desta quinta-feira da audiência pública 
de prestação de contas do 1º quadrimes-
tre de 2021 da administração municipal. 
A apresentação da avaliação de metas 
fiscais foi realizada na Câmara Munici-
pal. Segundo os dados apresentados, 
a administração municipal arrecadou 
nos primeiros quatro meses deste ano, 

R$ 121.662.000,00, e teve como despe-
sa paga a quantia de R$ 82.746.000,00.

 �Amor e shopping I

O dia mais romântico do ano está che-
gando e o Suzano Shopping vai dar uma 
forcinha para os apaixonados com o 
concurso cultural “O amor tá on!”, que 
irá premiar declarações de amor com 
vale-compras de R$ 1 mil. A promoção 
começa no dia 28 de maio e se encer-
ra em 12 de junho. Para participar da 
promoção em homenagem ao Dia dos 
Namorados é simples: é só deixar uma 
declaração de amor para o (a) namora-
do (a) na foto oficial do concurso no Ins-
tagram do Suzano Shopping (@suzano-
shopping) e marcar o perfil da pessoa. 

 �Amor e shopping II

Os dois perfis (do autor da declaração e 
da pessoa amada) devem seguir o Su-
zano Shopping e curtir o post oficial do 
concurso. As três melhores declarações 
de amor serão as vencedoras. Serão pre-
senteados três casais: cada casal será 
premiado com R$ 2 mil sendo R$ 1 mil 
para cada parceiro. O prêmio deverá ser 
utilizado em compras nas lojas do Su-
zano Shopping. 

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

O mercado reage

N
otícias que tratam do aumento na 
oferta de empregos no país são 
sempre bem-vindas, independen-
temente da época e do contexto 

em que elas ocorram. Os dados divulgados 
na quinta-feira pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), que 
mostraram um saldo positivo de mais de 6 
mil postos formais de trabalho nas cinco ci-
dades com maior população do Alto Tietê, 
porém, ganham maior projeção por se refe-
rirem ao primeiro quadrimestre deste ano, 
período em que o agravamento da crise sa-
nitária provocou medidas de restrição em 
vários setores da economia. 

Para se ter uma ideia de como esses nú-
meros positivos regionais, que corroboram 
os dados nacionais, merecem destaque, basta 
fazer um recorte no cenário brasileiro para 
se comprovar a discrepância entre os quatro 
primeiros meses de 2020 e de 2021. Neste 
ano, foram geradas 957.889 vagas formais; 
já no ano passado, esse mesmo saldo foi ne-
gativo com o fechamento de 763.232 postos.

A reflexão necessária para a distância en-
tre os números deve considerar que, no ano 

passado, a pandemia estava no início, mas 
as medidas restritivas foram mais intensas, 
refletindo de forma mais contundente no 
mercado de trabalho. Os empresários en-
contraram maiores dificuldades para encarar 
a crise. Neste ano, mesmo com a crescente 
estatística de mortos e de casos positivos, o 
quadro trabalhista foi bem mais generoso.

Ao que parece, o mercado já se adaptou 
às características negativas da economia e 
encontrou soluções criativas e corajosas de 
investimento em período de crise. Comér-
cio, Indústria e Serviços abandonaram o dis-
curso de lamentações e protestos contra os 
governantes e arregaçaram as mangas para 
reaquecer o emprego. Assim, os dois lados 
se saíram bem: os trabalhadores voltaram às 
atividades formais e as empresas retomaram 
o crescimento.

A perspectiva daqui para frente é bem ani-
madora. A pandemia do coronavírus mostra 
que tem força para durar um bom tempo, 
mas o poder de reação das pessoas supera 
qualquer crise. Que ao menos na questão da 
empregabilidade, o movimento socioeconô-
mico continue na mesma toada.

Dizem alguns filósofos e 
cientistas que “as conquistas 
tecnológicas de nossa época 
correram muito à frente do 
discernimento moral e da 
evolução espiritual”. Hoje, te-
mos pessoas e personalidades 
bem mais desenvolvidas do 
que antes. Infelizmente são 
poucas as pessoas de men-
tes elevadas espiritualmente, 
desenvolvidas, proporcional 
à população, para combater 
o maior número de pessoas 
amorais e subdesenvolvidas 

“que têm acesso às chaves das 
forças da natureza por meio 
da ciência”.

O grosso da população 
está apoderado por ódio e 
inveja, sendo dominado pe-
las vaidades e imposição do 
eu físico, além de sede de 
poder, conquistar fortunas e 
se impor sobre a sociedade. 

Política sem consciência

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

O que fazer para dar uma 
resposta ao grande número 
de pessoas pouco evoluídas? 
Como fazer a transição das 
massas a um plano superior 
de consciência? A única saída 
é colocar pessoas de mentes 
esclarecidas nas importantes 
funções do poder em todas 
as áreas, seja no poder polí-
tico, empresarial, nas insti-
tuições e nas lideranças de 
maneira geral.

As personalidades esclare-
cidas, sensíveis, desapegadas 
ao mundo material e munda-
no são poucas. Os seres hu-
manos com personalidades 
esclarecidas poderiam agir 
como “válvulas de escape 
e evitar que atos calamito-
sos levem à destruição da 
vida”, dos bens materiais e 
o domínio de fortunas por 
poucos, tornando os povos 

cada vez mais pobres. Ne-
cessitamos de grandes almas 
na política, nas religiões e 
na administração do poder 
político. Mudar a filosofia, 
buscar pessoas de caráter, 
incorruptíveis e de talen-
tos para governar os povos.

Há grupos criminosos 
que estimulam e se opõem 
para que um maior núme-
ro de humanos eleve as suas 
consciências. Caso você, 
cidadão, acredite que ain-
da há pessoas com mentes 
sublimes e interessadas na 
elevação do grau das mas-
sas para um nível superior, 
sirva de exemplo e estimule 
estas pessoas a comandarem 
a política, as instituições e 
se tornarem líderes para o 
mundo. Quer se aproximar 
de Deus? Eleve o grau da 
sua consciência.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos

Cerca de 4% dos infectados 
morreram por causa da Covid

Números foram levantados em relação as cinco cidades mas populosas da região desde o começo da pandemia

G5 DO ALTO TIETÊ

Cerca de 4,3% dos mais 
de 79 mil infectados com 
coronavírus (Covid-19) no 
G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê - faleceram. Até 
ontem, conforme atualização 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), os 
recuperados eram 72,2% 
do total. Mogi das Cruzes, 
Suzano e Itaquaquecetuba 
ostentam os melhores índices 
de recuperação enquanto 
Ferraz de Vasconcelos e 
Poá os piores.

Em números gerais, o G5 
confirmou 79.723 casos da 
Covid-19 desde o começo 
da pandemia em março de 
2020. Desse total, 59.918 
(72,2%) se recuperaram e 
3.454 (4,3%) faleceram. 
Os dados do Condemat 
permitem estimar que até 
16.351 moradores da região 
podem estar com o vírus 
ativo e potencialmente con-
taminando mais pessoas, em 
caso de não observância da 
quarentena. O cálculo não 
considera subnotificações.

Por cidades

Analisadas individualmente, 
as cinco cidades apresen-
tam resultados bastante 
distintos. Pormenorizadas, 
os dados permitem avaliar 
mais detalhadamente o 
histórico da pandemia em 
cada município do G5. O 
melhor saldo de recuperado 
pertence à Mogi que, dos 
29.228 casos confirma-
dos – maior acumulado da 
região – 25.966 (88,8%) 
estão reabilitados. A cidade 
contabiliza 1.240 faleci-
mentos, cerca de 4,2% do 
total contaminado.

Em seguida, Suzano 
atualizou nesta sexta-feira 
18.644 casos confirmados da 
Covid-19 dos quais 15.134 
(81,1%) estão recuperados. 
Do acumulado apresentado 
por Suzano, 746 faleceram, 
em percentuais representa 
4,0% do total.

Em terceiro no ranking 
de recuperados, Itaquá 
contabiliza 13.672 casos 
confirmados dos quais 
10.846 (79,3) venceram a 
doença. Apesar do resultado 
positivo em recuperados, 

a cidade é, em disparada 
e com larga diferença, o 
município do G5 com o 
pior percentual de óbitos. 
No total, 785 vidas foram 
perdidas em Itaquá, cerca de 
5,7% do acumulado desde 
o começo da pandemia.

Com resultados menores 
em recuperação, Ferraz 
de Vasconcelos registrou 
10.955 casos confirmados 
dos quais 5.177 (47,2%) 
foram reabilitados e 369 
(3,3%) faleceram. No fim 
da lista do G5, Poá figura 
com 7.224 infectados, 2795 
(38,6%) recuperados e 314 
(4,3%) óbitos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Recuperados do coronavírus representam 72,2% do total de infectados no G5

Mogi News/Arquivo

Quatro dos cinco hospitais 
regionais do Alto Tietê seguem 
com ocupação de leitos para 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19) acima da média do 
registrado na Grande São Paulo. 
Ontem, segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde, a situação 
mais grave foi registrada no 
Hospital Regional de Ferraz 
de Vasconcelos, Doutor Osiris 
Florindo Coelho, Hospital 
Auxiliar de Suzano e no Santa 
Marcelina de Itaquaquecetuba.

Mantendo a alta há mais de 
uma semana, ocupação dos 
leitos de Unidades de Terapia 
intensiva (UTI) e Enfermaria 
nos hospitais da região poderá 
se tornar preocupante nos 
próximos dias. Acrescido 
da confirmação de caso da 
variante indiana da Covid-19 
já presente no estado desde 
a quarta-feira passada, pelo 
Instituto Adolfo Lutz, os olhos 
dos moradores e autoridades 
se voltam para a situação dos 
hospitais.

Em Ferraz, no Doutor Osiris 

Florindo Coelho, funcionam 
26 leitos de UTI com 92% de 
ocupação e 26 de Enfermaria 
taxa de 65%. Ambas alas 
hospitalares superam a média 
de ocupação na Grande São 
Paulo que ontem era de 77,7% 
na UTI e 61,8% em Enferma-
ria. Em Itaquaquecetuba, no 
Santa Marcelina operam 20 
leitos de UTI com 85% de 
ocupação e 21 de Enfermaria 
completamente ocupados.

No Hospital Auxiliar de 
Suzano trabalham 20 leitos 
de Enfermaria com 84% de 
ocupação. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, funcionam 
30 leitos de Enfermaria com 
ocupação de 60% e 30 leitos 
de UTI com 72% de ocupação. 
Apenas Hospital Luzia de Pinho 
Melo, também em Mogi, co-
municou situação sob controle 
com 46 leitos de Enfermaria 
com 28% de ocupação e 33 
de UTI com 24% de ocupação. 
Em relação às mortes, o Alto 
Tietê registrou 32 óbitos por 
coronavírus. (L.K)

Ocupação segue alta

Leitos Covid
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Em vacinação realizada ontem, 
4 mil recebem a imunização 

Desse total, 3.512 tinham mais de 40 anos e possuíam algum tipo de comorbidade; os demais receberam a 2ª dose

SUZANO

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
em Suzano beneficiou mais 
4.055 pessoas ontem, sendo 
3.512 moradores maiores de 
40 anos com comorbidades e 
mais 543 pessoas que recebe-
ram a segunda aplicação da 
vacina AstraZeneca/Oxford. O 
dia também foi marcado pelo 
atendimento de prevenção ao 
câncer bucal e pela campanha 
social “VacinAção Solidária”.

A imunização foi movimentada 
para as equipes de Saúde, que 
foram divididas para prestar o 
devido atendimento na Arena 
Suzano, no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido e 
na Escola Municipal (E.M) 
Odário Ferreira da Silva, que 
são os pontos referência para 
a vacinação nas respectivas 
áreas da região central, norte 
e distrito de Palmeiras.

Na Arena Suzano, 2.273 
pessoas receberam a primeira 
aplicação, sendo que 560 op-
taram pelo sistema drive-thru, 
oferecido nas dependências 

do Parque Municipal Max 
Feffer. Já o CEU Gardênia 
vacinou outros 673 suza-
nenses, enquanto no distrito 
de Palmeiras 566 munícipes 
buscaram atendimento.

Para o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o saldo 
do dia representa um avanço 
significativo na vacinação. “Com 
as 3.512 pessoas imunizadas 
hoje, chegamos a 51.357 
suzanenses vacinados com 
pelo menos a primeira dose. 
Isso significa que 17% da 
população já está parcialmente 
protegida contra a Covid-19. 
Esse avanço nos traz um certo 
otimismo diante do cenário 
pandêmico. A batalha não 
tem sido fácil, mas seguimos 
confiantes em dias melhores”, 
afirmou.

Já o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi, reforçou 
que mesmo com a vacina, 
todos os protocolos ainda 
devem ser respeitados. “O 
uso obrigatório de máscaras, 
o distanciamento social e a 
frequente higienização das 

mãos continuam valendo, até 
mesmo para quem já tomou 
as duas doses da vacina. Hoje 
demos um passo importante 
com a vacinação das pes-
soas com comorbidades. A 
campanha avança na cidade 
conforme o envio de novos 
lotes. Seguimos trabalhando 

pela segurança e agilidade no 
atendimento aos públicos 
beneficiados”, disse.

Além da vacinação, a Arena 
Suzano também promoveu nesses 
últimos dois dias a campanha 
de prevenção ao câncer bucal, 
com o atendimento gratuito 
de 658 pessoas. “Aqueles que 

aceitaram participar da ação 
passaram por uma avaliação 
simples, rápida e indolor, mas 
capaz de detectar alterações 
importantes da cavidade oral. 
Desse total de atendimentos, 
38 casos foram encaminha-
dos para uma triagem mais 
detalhada no nosso Centro de 

Especialidades Odontológicas. 
Esse primeiro exame é o que 
vai apontar o estágio inicial 
da doença, sendo possível 
começar o tratamento ade-
quado o quanto antes. A ação 
especial segue nas próximas 
três semanas”, explicou o 
chefe da pasta.

Já a campanha social “Vaci-
nAção Solidária”, que consiste 
na entrega voluntária de um 
quilo ou mais de alimentos 
durante o momento da imu-
nização contra a Covid-19, já 
alcançou a arrecadação de 
10 toneladas de alimentos 
direcionadas ao Fundo Social 
de Solidariedade. “Temos 
uma caixa grande em cada 
polo de vacinação para que 
o munícipe possa depositar 
o alimento. A participação é 
voluntária, não é obrigatória, 
mas é uma bela maneira de 
retribuir e fazer o bem ao 
próximo. Precisamos levar esse 
sentimento para as famílias 
que lutam diariamente contra 
o vírus e também contra a 
fome”, declarou Ashiuchi.

A vacinação ocorrida ontem aconteceu em três locais diferentes de Suzano

 Wanderley Costa/Secop Suzano

Embora as aulas presenciais 
ainda não tenham sido reto-
madas devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), desde 
o início do ano, as escolas da 
rede municipal de ensino 
têm passado por diferentes 
intervenções que garantem 
mais segurança e cuidado 
com o patrimônio público. 
Pelo menos 25 unidades já 
foram beneficiadas pelas ações 
da Secretaria Municipal de 
Manutenção e Serviços Urbanos.

De acordo com o chefe 
da Pasta, Samuel Oliveira, 
os trabalhos de zeladoria 
nos equipamentos públicos 
seguem. “Nossas equipes 
estão por todos os cantos do 
município, realizando ações 
de manutenção e zeladoria, 
conforme cronograma es-
tratégico, traçado de acordo 
com a demanda observada e 
reportada à secretaria. Essas 
são atividades perenes que, 
mesmo com a pandemia, 
continuam sendo executadas 
para garantir segurança, cui-
dado e bem-estar à população 
em uma cidade mais limpa e 

Moradores de Guararema 
de 40 a 44 anos com co-
morbidades e pessoas com 
deficiência ou beneficiárias 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) desta faixa 
etária já podem se cadastrar 
para receber a vacina contra 
o coronavírus (Covid-19).

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu nesta quarta-

-feira 485 novas doses da 
vacina AstraZeneca e liberou 
o cadastramento deste grupo.

O cadastro para este gru-
po – e para os demais libe-
rados - continua disponível 
no Vacina.Digital, no site 
da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.

É preciso apresentar no 
momento da imunização, 
um comprovante da co-
morbidade, como exames, 
receitas, relatório médico ou 
prescrição médica. Também 
será necessário apresentar 
confirmação do BPC.

Também é necessário levar 

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, se reuniu nesta 
semana com representan-
tes do Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER) 
para viabilizar melhorias nas 
estradas vicinais da cidade. 
O encontro foi realizado na 
sede da Divisão Regional 
10, na Vila Mariana, em 
São Paulo.

Na ocasião, o chefe da Pasta, 
Samuel Oliveira, apresentou 
aos engenheiros do órgão 
os projetos preliminares 
para revitalizar importantes 
vias do município, que são 
responsáveis por ligarem 
diversos bairros, como a 
avenida Avelino Mariano 
Pena, na região sul, conhecida 
como estrada do Caulim, 
que cruza parte do distrito 
de Palmeiras. As estradas 
do Suzano e do Portão do 
Honda também seriam be-
neficiadas com as medidas. 
Para esta última é previsto 
um serviço complementar, 
pois o espaço já se encontra 

Escolas de Suzano 
recebem manutenção

Moradores podem fazer 

cadastro para vacinação

Prefeitura pede melhorias 

para estradas vicinais

Antes da retomada GuararemaSuzano

arrumada”, afirmou.
O secretário municipal 

de Educação, Leandro Bas-
sini, agradeceu a parceria 
dos trabalhos e reforçou que 
as atividades pedagógicas 
seguem a distância. “Mesmo 
que os alunos ainda estejam 
em casa, com acompanha-
mento pedagógico, temos 
que cuidar das escolas, que 
é um patrimônio público de 
todos nós”, garantiu.

Em Suzano, ainda não 
existe previsão de retorno das 
aulas presenciais nas escolas 
da rede municipal de ensino. 
Por enquanto, as atividades 
são realizadas por meio da 
Internet ou então com materiais 
impressos. Porém, o decreto 
municipal nº 9.618/2021 
autorizou o acolhimento dos 
alunos das escolas públicas 
estaduais e particulares para 
retomada gradativa das ativi-
dades presenciais na cidade 
desde o último dia 26 de abril. 
A capacidade permitida em 
cada unidade durante as fases 
vermelha e laranja do Plano 
São Paulo é de até 25% .

um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia).

“É muito importante que as 
pessoas façam corretamente 
o cadastro no site da Prefei-
tura. Esse é um sistema que 
tem como objetivo evitar 
aglomerações e otimizar o 
processo de imunização”, 
afirma a secretária de Saúde de 
Guararema, Adriana Martins.

A Secretaria Municipal 
de Saúde, reforça que os 
cadastrados no Vacina.Di-
gital, podem acompanhar o 
agendamento da vacinação 
e outras informações im-
portantes acessando o site 
da Prefeitura.

Mesmo com o novo sistema, 
em que o munícipe recebe 
um SMS após a realização a 
confirmação do agendamen-
to, é fundamental verificar 
constantemente pelo site 
se há atualizações sobre o 
cadastro realizado.

parcialmente pavimentado.
Durante o mês de maio, as 

equipes municipais estiveram 
por essas vias realizando análise 
e levantamentos de dados 
sobre suas características, 
condições, extensão e demais 
fatores importantes para a 
consolidação das obras. Para 
isso, foram realizados serviços 
de topografia e sondagem. 
Com estes registros, a admi-
nistração municipal informou 
a importância e urgência das 
devidas manutenções.

Segundo Oliveira, a reunião 
foi positiva e a expectativa 
é que aconteçam mais en-
contros com o DER para, 
em conjunto com a equipe 
técnica do órgão, viabilizar o 
prosseguimento dos projetos 
e promover mais melhorias à 
cidade. “Seguimos colhendo 
dados das estradas que serão 
beneficiadas para alinhar os 
detalhes com os engenheiros 
estaduais e, em breve, nego-
ciar a inclusão das medidas 
para posterior abertura de 
licitação do governo do Es-
tado”, afirmou.
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Prefeito e secretário fazem 
visita a imóveis em obras

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), e o 
secretário municipal de Plane-
jamento Urbano e Habitação, 
Elvis Vieira, visitaram nesta 
semana o novo empreendi-
mento imobiliário “Quintas 
Faggion”, que está prestes 
a ser inaugurado na região 
do bairro Chácara Faggion. 
O condomínio estrutura-
do pela NGN Engenharia 
e Construções deve abrigar 
200 famílias no município.

Na oportunidade, Ashiuchi 
reforçou a importância do 
empreendimento residencial, 
que representa mais cresci-
mento à cidade. “Suzano é um 
município em pleno desen-
volvimento e fico muito feliz 
pelas famílias que decidiram 
apostar na nossa cidade. O 
condomínio, que abriga 200 
casas, está localizado em 
uma área majoritariamente 
residencial, sendo um lugar 
tranquilo e em expansão. 
Isso demonstra os rumos 
que a cidade tem tomado, 
sendo opção para aqueles 

Suzano

que desejam empreender 
com sucesso e também estar 
próximo à família”, comentou.

O chefe do Executivo 
suzanense ainda colocou a 
municipalidade à disposição 
dos moradores. “Em nome do 
proprietário da construtora, 
Nayme Romanos, e do en-
genheiro Alan Rachid, deixo 
meus cumprimentos aos novos 
residentes do condomínio. 
Para aqueles que vêm de 
fora da cidade, e também 
para os próprios suzanenses, 
reforço que a administração 
municipal está às ordens. 
Nosso principal objetivo é 
construir uma cidade que 
preza pelo bem-estar das 
famílias, trabalhando por 
mais segurança, educação, 
saúde e infraestrutura urbana”, 
declarou.

Já o secretário Elvis Vieira 
parabenizou a equipe responsável 
e destacou a importância do 
trabalho realizado na região. 

“Para nós, receber na cidade 
esse tipo de empreendimento 
completo é motivo de muita 

alegria. Além da questão da 
moradia, percebemos deta-
lhes interessantes voltados 
à construção de um mundo 
mais sustentável e que serve 
de exemplo a ser replicado, 
como é o caso da adoção 
da energia fotovoltaica e do 
armazenamento de águas 
pluviais, por meio de reser-
vatórios, para a reutilização 
do recurso”, detalhou.

De acordo com a constru-
tora, a previsão é de que a 
entrega do condomínio aos 
moradores ocorra amanhã. 

“Partilhar essa emoção com 
pessoas que trabalham pelo 
bem-estar coletivo é um 
privilégio. Contar com esta 
visita demonstra que Suzano 
é uma cidade séria, guiada 
por uma equipe competen-
te e disposta a correr atrás 
de novas conquistas para o 
município. Agradeço muito 
a atenção durante a vistoria 
e ao longo de todo o pro-
cesso da estruturação do 
empreendimento”, reforçou 
o proprietário Romanos.

Exposição dá início na 2ª à 
Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos deu início ontem às 
ações que celebram a Semana 
Mundial do Meio Ambiente. 
A primeira iniciativa neste 
sentido é uma exposição de 
objetos feitos de materiais 
recicláveis, bem como com 
a apresentação de vídeos de 
conscientização. Os trabalhos 
podem ser conferidos na sede 
da Prefeitura.

Durante a abertura do evento, 
os presentes puderam conferir 
vídeos de conscientização, 
que inclusive mostraram 
os avanços na revitalização 
no Parque Municipal Nosso 
Recanto, no Jardim Pérola.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) acompanhou o início das 
celebrações no Paço. “Ferraz 
está promovendo várias ações 
neste sentido e esperamos que, 
por meio delas, a população 
seja consciente”, afirmou a 
chefe do Executivo.

Já o secretário de Verde, 
Meio Ambiente e Proteção 
Animal, Cláudio Squizato, 
destacou as outras ações. 

Ferraz

“Essa é apenas uma parte da 
série de trabalhos que nós 
planejamos até o dia 7 de 
junho, com o objetivo real 
de reforçar essa consciência”, 
disse Squizato.

Dentre outras ações que 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente preparou 
para esta Semana, está o 
projeto “Fome de Cão”. O 
objetivo é alimentar cães e 
gatos de famílias carentes por 
meio da troca de tampinhas 

plásticas por ração. O projeto 
terá início na segunda-feira.

Outra iniciativa da pasta 
começará na quarta-feira, 
o projeto “Recicla Ferraz”. 
Por meio da parceria da 
municipalidade com ONGs, 
o munícipe receberá brindes 
em troca de materiais reciclá-
veis, como caixas Tetrapack 
(caixinha de leite), tampinhas 
plásticas, lacres e latas de 
alumínio, óleo doméstico, 
entre outros.

Priscila Gambale esteve no local para promover ação

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Bom Prato amplia atendimento
após pandemia do coronavírus

Registros da Secretaria de Estado mostram alta de 40% na oferta de refeições do 1º trimestre de 2020 para 2021

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O crescimento da vulnerabi-
lidade das pessoas provocado 
pela pandemia da Covid-19 se 
torna mais evidente quando são 
consultados os atendimentos 
nas unidades do Bom Prato 
da região. No comparativo 
entre o primeiro trimestre 
do ano passado e o deste 
ano, houve um aumento de 
40% na oferta de refeições 
nos restaurantes populares 
de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos.

Fechados durante um 
bom tempo por conta das 
restrições sanitárias, as uni-
dades passaram a fornecer 
refeições em embalagens 
descartáveis para não in-
terromper o atendimento 
do público.

No registro dos dois pe-
ríodos estudados, foram 
servidas 348.143 refeições 
em 2020 e 484.681 neste ano. 
Somente em Itaquaquecetu-
ba (rua Padre Anchieta, 78, 

centro), por exemplo, houve 
um aumento de 71,9% na 
entrega das refeições, pas-
sando de 68.767 nos três 
primeiros meses de 2020 
para 118.259 no mesmo 
período deste ano.

Normalmente, os restauran-
tes oferecem café da manhã 
a R$ 0,50 e almoço a R$ 1 
durante os dias de semana. 
Em março de 2020, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, o serviço foi 
ampliado para o jantar por 
R$ 1 e também estendido 
aos finais de semana.

Em Ferraz (rua Lourenço 
Paganucci, 155, centro), o 
crescimento de 58,6% foi 
gerado porque no primeiro 
trimestre do ano passado 
foram ofertadas 87.559 refei-
ções e, na mesma temporada 
deste ano, 138.922. Já em 
Suzano (rua Major Pinheiro 
Fróes, 148, Vila Maria), os 
atendimentos passaram de 
86.307 para 132.166 de um 
ano para outro, 53% a mais 
nas de refeições vendidas 

aos moradores.
Apenas em Mogi (rua Pro-

fessor Flaviano de Melo, 333, 
centro), o número diminuiu 
em 9,6%, sendo que de janeiro 
a abril de 2020 o Bom Prato 
entregou 105.510 refeições 

e, no mesmo período deste 
ano, 95.334.

Para a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social, 
este crescimento está rela-
cionado à implementação 
do serviço de jantar e no 

atendimento aos vulneráveis 
durante os finais de semana e 
feriados, conforme explicou 
ainda nesta semana.

“O perfil de usuários do 
serviço sempre foi bem diver-
so e, ao longo da pandemia, 

o que se pode observar é o 
aumento de famílias e pes-
soas que perderam a renda, 
buscando os restaurantes 
por uma refeição de quali-
dade a um custo acessível”, 
acrescentou a Pasta estadual.

Enquanto diversos chefes 
de família perderam seus 
empregos, outros foram obri-
gados a deixar seus trabalhos 
informais ou autônomos. As 
pessoas que comercializam 
lanches e pipocas em frente 
às universidades são exem-
plos de empreendedores que 
tiveram queda rigorosa nas 
rendas.

Isso porque, para conter 
o avanço da pandemia de 
Covid-19, o distanciamento 
social se tornou imprescindível, 
resultando na interrupção 
de serviços prestados pre-
sencialmente. Obrigados a 
procurar outras alternativas 
de trabalho que, por vezes 
eram sem sucesso, a vulnera-
bilidade avançou para muitas 
famílias que mal conseguem 
manter a alimentação básica.

Thamires Marcelino

Bom Prato de Mogi foi o único que apresentou redução de refeições servidas

Emanuel Aquilera
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Saúde promove hoje Dia D 
de vacinação contra a gripe

Mogi das Cruzes promove 
hoje um novo Dia D de va-
cinação 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.

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
teve início no dia 12 de abril 
com atendimento de crianças 
entre seis meses e seis anos 
incompletos, povos indígenas, 
trabalhadores da área da saúde, 
gestantes e mulheres puérpe-
ras (até 45 dias após o parto). 
Pessoas nestas condições que 
ainda não tomaram a dose 
também podem procurar 

Idosos e trabalhadores da Educação

uma unidade. 
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.

Covid-19

Mogi das Cruzes atende 
hoje dois grupos com aplica-
ção de primeira dose contra 
a Covid-19: pessoas com 40 
anos ou mais portadoras de 
comorbidades ou deficiência 
grave inscritas no BPC e moto-
ristas e cobradores. Motoristas 
e cobradores precisam ter 
efetuado previamente o cadas-
tro por meio do site https://
vacisetrans.sp.gov.br/ e obtido 
o QR Code com indicação 
para vacinação em Mogi. 

Imunizante estará disponível até às 16 horas nas UBSs

Mogi News/Arquivo

Servidores querem adiar
volta das aulas presenciais

Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação vai discutir o tema

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

A Associação dos Servido-
res Municipais de Mogi das 
Cruzes (ASMMC) solicitou 
o adiamento do retorno das 
aulas presenciais na cidade. 
O documento encaminhado 
à Secretaria Municipal de 
Educação na quinta-feira con-
sidera o “aumento constante” 
dos índices de contaminação 
por Covid-19. Outro ponto 
destacado pelo ofício dos 
servidores é a elevação nas 
taxas de ocupação de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs). 
Na data em que o pedido 
foi protocolado a taxa era 
de 78,7%, acima da média 
da Região Metropolitana de 
São Paulo.

“O retorno presencial neste 
momento coloca em ris-
co servidores e servidoras, 
crianças e seus familiares”, 
declarou a ASMMC dando 
ênfase também ao alto número 

de pessoas com vírus ativo 
em Mogi: 2.139, segundo 
informações da Prefeitura. 
O documento emitido pela 
associação que congrega mais 
de 4 mil servidores sugere a 
manutenção das aulas online 
até que todos os servidores 
estejam imunizados.

De posse do ofício assinado 
pelo presidente da ASMMC, 
Lauro Eduão Ferreira Neto, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes comunicou que está 
analisando os indicadores 
epidemiológicos no muni-
cípio e fazendo um intenso 
processo de escuta de todos 
os setores da sociedade, além 
de acompanhar a situação de 
todas as unidades escolares 
com relação aos protocolos de 
segurança sanitária exigidos.

“A municipalidade informa 
também que, para aprofundar 
a escuta e o diálogo, está 
formando o Gabinete de Ar-
ticulação para Enfrentamento 

da Pandemia na Educação 
(Gaepe), a fim de reunir 
representantes do Executivo, 
Legislativo, Judiciário e da 
sociedade civil em torno 
das discussões do retorno 
das aulas. O grupo é uma 
ampliação da Brigada da 
Pandemia na Educação”, 
explicou o Executivo em nota.

Por meio do Gaepe, a 

Prefeitura declarou que será 
possível informar em breve as 
definições sobre os próximos 
passos da retomada às aulas 
presenciais. A administra-
ção também adiantou que 
a Secretaria de Educação 
tem feito um trabalho de 
readequação das escolas e 
capacitação dos servidores 
para que o retorno gradual 

às aulas seja seguro.
O Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial do Estado 
São Paulo (Apeoesp) também 
segue na luta para manter 
as aulas apenas no modelo 
remoto. A coordenadora 
da subsede do Sindicato 
em Mogi, Vânia Pereira da 
Silva, informou que, há duas 
semanas, os professores ga-
nharam uma ação na Justiça 
que contempla funcionários 
das redes estadual, municipal 
e particular.

“A ação solicita que en-
quanto a região se encontrar 
na fase vermelha ou laranja 
o retorno presencial fica ve-
dado”, explicou. No entanto, 
o Estado recorreu da decisão 
e manteve as escolas aber-
tas. Só nessa semana, dois 
professores da rede estadual 
em Mogi testaram positivo 
para Covid-19 e dois alunos 
estão sob suspeita.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Escolas ainda temem os riscos de contaminação

Divulgação

Uma mulher morreu na 
manhã de ontem vítima de 
um acidente de trânsito, na 
avenida Pedro Romero, um 
trecho da Via Perimetral que 
liga o distrito de Cesar de 
Sousa ao Rodeio, em Mogi 
das Cruzes. O carro em que a 
vítima estava colidiu de frente 
com outro veículo. 

O acidente ocorreu por 
volta das 9 horas de ontem. A 
mulher ficou presa nas ferra-
gens do veículo que conduzia, 
foi retirada e socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros, que 
tentou reanimá-la. O Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) também foi 
acionado para encaminhar a 
vítima ao hospital. No entanto, 
a mulher faleceu no local.

A outra vítima do acidente 
foi socorrida e levada para 
o Hospital das Clínicas Lu-
zia de Pinho Melo. A via foi 
interditada para a realização 
da perícia, sendo liberada às 
13 horas. As circunstâncias 
do acidente serão apuradas 
pela Polícia Civil.

Mulher morre 
em acidente 
de trânsito na 
Perimetral

Mogi

Thamires Marcelino

Lions Clube de Suzano doa
240 quilos de alimentos

A equipe do Lions Clube 
de Suzano efetuou a entrega 
de 240 quilos de alimen-
tos para o Fundo Social 
do município, presidido 
pela primeira-dama Larissa 
Ashiuchi. Todos os alimentos 
doados no dia 30 de abril 
serão repassados a famílias 
suzanenses que vivem em 
situação de extrema vulne-
rabilidade social.

O auxílio do Lions Clube 
de Suzano teve como o 
principal objetivo a redu-
ção dos danos causados a 
estas pessoas em função 
da pandemia da Covid-19. 
Isso porque, diversos pais e 
mães de família foram alvos 
de demissões ou deixaram 
de exercer seus trabalhos 
informais.

Ainda neste ano, de acordo 
com o balanço enviado pelo 
presidente do Lions, Bene-
dicto Monteiro, a entidade 
efetuou a doação de um 
berço, em janeiro. Foram 
doados também 140 sachês 
de acetilcisteína, 25 frascos 
de xarope acetilcisteína e 

Fundo Social

Thamires Marcelino dez caixas de ceftriaxona 
injetável à Associação para 
Crianças e Adolescentes 
com Câncer (Tucca).

“Mesmo diante das di-
ficuldades impostas pelas 
restrições da pandemia, 
seguimos unidos no propó-
sito de ajudar, na medida do 
possível, as famílias carentes 
da nossa cidade”, disse o 
dirigente.

Ao longo do ano pas-
sado, também em auxílio 
às famílias vulneráveis, o 
Lions Clube de Suzano 
doou 396,6 quilos de ali-
mentos, sendo 58,6 quilos 
ao Lar Espírita e o restante 
a famílias diversas. Além 
disso, também houve a 
doação de 50 cestas básicas 
entregues em dezembro 
de 2020.

Por outro lado, o Nú-
cleo Cibernético Novos 
Horizontes Lions Clube 
de Suzano tem arrecadado 
potes vazios de sorvete 
para doar ao Instituto So-
ciedade Organizada Pão 
que Alimenta (Sopa).

A campanha ocorre de 
forma contínua para que 

o instituto, localizado em 
Mogi das Cruzes, não deixe 
de receber os recipientes.

Eles são utilizados em 
campanhas de doação de 
sopas aos mogianos que 
sobrevivem às margens do 
município e, na maioria das 
vezes, não têm onde morar. 
Segundo a presidente do 
Núcleo Cibernético, Már-
cia Sech Falaschi, o local 
de entrega dos potes é na 
pizzaria La Buona Pasta, 
em Mogi.

O estabelecimento fica 
na esquina das ruas Doutor 
Antônio Cândido Vieira e 
Senador Dantas, no centro. 

“Como é uma campanha 
contínua, nós estimulamos 
uma meta de arrecadação. 
As doações podem ser feitas 
de quinta-feira a domin-
go, a partir das 18 horas”, 
acrescentou.

O Núcleo ainda não 
quantificou o número de 
todos os potes arrecada-
dos e doados ao Instituto 
Sopa, mas informou que 
recebe o apoio do Lions 
Clube de Braz Cubas e do 
Lions Itapety.
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A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba ordenou a retirada da 
barraca de frutas da Dona 
Rosilda, localizada na Estrada 
do Mandi, próximo ao Itaquá 
Garden Shopping. Desde 2016, 
a barraca é o único sustento 
de cinco trabalhadores. De 
acordo com a feirante, nenhum 
prazo para retirar as frutas foi 
dado, o que já acarretou em 
um prejuízo de mais de R$ 8 
mil, em plena crise provocada 
pela pandemia doa Covid-19.

“Eu preciso de ajuda. Desde 

Prefeitura expulsa feirantes 
da Estrada do Mandi 

Itaquá

chegaram a dizer que era 
implicância dos empresários 
do Shopping”, afirmou.

Desesperada, a vendedora 
foi obrigada a se desfazer das 
frutas e já teve um prejuízo de 
mais de R$ 8 mil nessa semana. 
A Prefeitura comunicou que 
emite orientações para remoção 
da barraca desde 2019 por se 
tratar de comércio irregular em 
estrada. O Executivo também 
afirmou que concedeu, em 20 
de maio, um prazo de 30 dias 
para remoção das mercadorias, 
mas a venda está proibida. 

Texto supervisionado pelo editor*

o dia 19 de maio, quando 
recebi a ordem da Prefeitura, 
eu não consigo mais me ali-
mentar direito nem dormir. É 
muita preocupação”, disse aos 
prantos, Rosilda Gonçalves. 

Expulsa há quatro anos da 
rodovia Alberto Hinoto (SP-
56), a feirante se mudou para 
a Estrada do Mandi e, com a 
permissão do proprietário do 
terreno, limpou o local que 
era um lixão clandestino e 
continuou pagando impostos.

“A Prefeitura não apresentou 
nenhuma justificativa. As fun-
cionárias que me notificaram 

Luiz Kurpel*

Metalúrgica no Taboão
vai gerar 150 empregos

Indústria já está se instalando; previsão é que venha a funcionar a partir do 2º semestre

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes, Gabriel 
Bastianelli, confirmou ontem 
que o município contará a 
partir do segundo semestre 
com mais 150 vagas de tra-
balho de uma nova empresa 
do ramo metalúrgico que 
está se instalando na cidade.

A JAL Metalúrgica, que 
trabalha no ramo de con-
fecção de vigas e vergalhões 
de aço para a construção 
civil, passará a operar na 
cidade a partir do próximo 
semestre. As tratativas, que 
contaram com a participação 
da administração muni-
cipal, foram concluídas e 
atualmente a transferência 
aguarda as autorizações e 
alvarás de funcionamento, 
com a expectativa de que 
o processo seja concluído 
nos próximos meses.

Segundo o secretário Bas-
tianelli, a municipalidade 
passou a adotar desde o 

Bastianelli destaca a boa 
localização do distrito

início do ano uma nova 
abordagem, buscando de 
maneira ativa empresas que 
desejam melhores condi-
ções logísticas e técnicas. 

“O distrito do Taboão vem 
despertando um grande 
interesse de empresários de 
diversos setores, da indús-
tria à prestação de serviços, 
devido à sua localização 
e vantagens logísticas por 
acesso às rodovias Ayrton 
Senna (SP-70), Via Dutra 
(BR-116), ao aeroporto de 
Guarulhos e até mesmo ao 

porto de Santos pela rodo-
via Mogi-Bertioga (SP-98)”, 
explicou.

O levantamento da Pasta 
de Desenvolvimento Econô-
mico avalia que serão criados 
novos 150 empregos diretos 
com a instalação da nova 
unidade metalúrgica, e mais 
50 empregos indiretos com 
suporte aos funcionários, 
limpeza, segurança e outros 
pontos necessários para a 
cadeia produtiva.

Perguntado sobre a polê-
mica envolvendo a proposta 
da Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
para a instalação de uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra, Bastianelli in-
formou que vem tratando do 
assunto com os integrantes 
da Associação Gestora do 
Distrito do Taboão (Agestab) 
constantemente, ouvindo a 
comunidade e repassando os 
esforços do poder público 
e da sociedade civil contra 
a iniciativa. “A Agestab e a 
Prefeitura caminham juntas, 

e a relação é bem aberta 
com as empresas”, afirmou 
o secretário municipal.

Sobre possíveis novas 
iniciativas de empresas para 
a instalação na cidade, Bas-
tianelli mantém o sigilo dos 
interessados, mas reforça 

André Diniz
Divulgação/PMMC

A vinda da JAL Meta-
lúrgica foi celebrada como 
parte do trabalho que vem 
sendo feito no município 
pela retomada econômica, 
no qual Gabriel Bastianelli 
apontou a mudança na 
postura da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
junto ao empresariado, e 
chegou a apresentar números 
dos primeiros quatro meses 
do ano.

Dentre as marcas, estão 
a manutenção de empregos 
de uma empresa do setor 
de telemarketing na cidade, 

Mogi tem 100 mil trabalhadores

além de iniciativas como a 
prospecção junto a empre-
sários de outras regiões, a 
modernização do sistema 
Mogi Conecta e os diálogos 
com diversos setores.

Segundo o secretário, 
484 novas empresas entre 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) e empresas 
de todos os tamanhos foram 
abertas no município, que 
tem 100 mil trabalhadores 
registrados. “Este número é 
uma marca importante, pois 
demonstra todo o nosso 
potencial”, concluiu.

Os bairros Vila Suíssa, 
Vila Horizonte e Jardim 
Juliana, em Cezar de Souza, 
serão atendidos hoje pelo 
mutirão de limpeza pública, 
executado pelas equipes 
da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos. Se-
rão aproximadamente 80 
funcionários, empenhados 
em trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada e 
retirada de entulho. As equi-
pes vão atuar em um amplo 
perímetro, que contempla 
mais de 50 quarteirões.

O mutirão tem como ob-
jetivo de manter os bairros 
da cidade em boas condições. 
A ação também faz parte da 
força-tarefa de zeladoria, que 
é realizada com o intuito 
de prevenir a ocorrência de 
enchentes e alagamentos.

Três bairros de 
Cezar de Souza 
recebem mutirão 
de limpeza 

Hoje

Seis bairros serão atendidos hoje 

pelas operações Cata-Tranqueira 

e Cata-Pneus e não ontem, con-

forme publicado na pg 4 da edi-

ção de ontem. Os locais atendi-

dos serão Botujuru, Vila Suíssa, 

Vila Paulicéia, Vila Horizonte, Jar-

dim Juliana e Sabaúna. Os mo-

radores devem deixar materiais 

em frente à casa até as 7 horas. 

CORREÇÃO

que diversos pontos do mu-
nicípio são cobiçados pelos 
empresários, incluindo o 
distrito de Jundiapeba e 
a avenida das Orquídeas, 
corredor que liga Mogi das 
Cruzes à cidade de Suzano 
e ao rodoanel Mário Covas.

Alvino protocola documento
O deputado federal Marcio 

Alvino (PL), presidente da 
Frente Parlamentar Mista de 
Infraestrutura Viária e Mobi-
lidade Urbana no Congresso 
Nacional, protocolou anteontem 
na Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
um ofício solicitando que a 
proposta de praças de pedá-
gio nas rodovias Mogi-Dutra 
(SP-98) seja reconsiderada.   
O parlamentar juntamente 
com o deputado estadual e 
vice-presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo, André do Prado (PL), 
desde 2019 os parlamentares 
manifestam sua indignação e 
posição contrataria a este projeto 

Contra pedágio

e desde então atuam junto às 
autoridades competentes para 
alertar sobre as consequências 
que a instalação de pedágios 
poderia acarretar para a região.

No documento, Alvino 
argumenta sobre o impacto 
que os pedágios trariam aos 
moradores que se deslocam 
diariamente para São Paulo 
e outras regiões, o abalo à 
economia e o impedimento 
para que novos investidores 
apostem no Alto Tietê. O par-
lamentar cita ainda o constante 
diálogo com o presidente do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o prefeito de 
Suzano Rodrigo Ashiuchi 

(PL), que também atua para 
reverter a ação.

“Como presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Infraes-
trutura Viária e Mobilidade 
Urbana no Congresso Nacional 
defendo o direito de ir e vir 
da população do Alto Tietê, 
sem prejuízos, o direito é 
garantido na Constituição 
Federal e não há nenhuma 
ação superior. Junto com o 
deputado André do Prado, 
o presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi e os pre-
feitos e vereadores da região 
vamos trabalhar para Artesp 
reconsiderar a instalação dos 
pedágios que representam um 
retrocesso”, finaliza Alvino.
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Anvisa autoriza que vacina da Pfizer fique em geladeira comum por 31 dias

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou anteontem o armazenamento da vacina da Pfizer por até 31 dias em 
geladeira comum, entre 2ºC a 8ºC. Antes, o imunizante só poderia ser guardado nessa temperatura por até cinco dias. Isso deve 
facilitar a logística de entrega e aplicação das doses em cidades do interior. A agência regulatória dos Estados Unidos FDA (Food and 
Drug Administration) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já tinham dado o mesmo aval.  imunizante possui prazo de validade 
de seis meses quando armazenado em ultracongeladores a cerca de - 75°C.  (E.C.)

A retomada precoce das 
atividades em praticamente 
todo o Brasil é a principal causa 
da nova onda de Covid-19 
em formação. A avaliação está 
no novo Boletim InfoGripe 
divulgado ontem pela Fiocruz. 
Com a normalização da mo-
bilidade diante de números 
ainda muito altos de casos e 
mortes, o SARS-CoV-2 voltou 
a circular com intensidade. 

Assim, tornou-se praticamente 
inevitável o recrudescimento 
da pandemia. Há mais de 75% 
de chances de que essa piora 
ocorra em onze unidades 
da Federação (inclusive São 
Paulo) e de 95% em outras 

Volta à ‘normalidade’ 
turbina 3ª onda da Covid

Boletim FioCruz

três, segundo o levantamento.
O novo Boletim InfoGripe 

alerta para tendência de cresci-
mento dos casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Atualmente, 96% 
dos casos são provocados pelo 
novo coronavírus. A expansão 
atinge a maioria dos Estados, 
capitais brasileiras e Distrito 
Federal. A análise se refere à 
semana epidemiológica 20 
(de 16 a 22 de maio).

“O estudo sinaliza que o 
cenário atual está associado 
à retomada precoce das ativi-
dades”, afirmou o pesquisador 
Marcelo Gomes, coordenador 
do InfoGripe. (E.C.)

Incêndio em hospital 
deixa quatro mortos

Fogo atingiu as alas clínica e de Covid da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Hospital Municipal Zona Norte Nestor Piva, em Aracaju 

SERGIPE

Um incêndio que atingiu 
as alas clínica e de Covid-19 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Hospital 
Municipal Zona Norte Nestor 
Piva, em Aracaju, Sergipe, 
na manhã de ontem deixou 
quatro mortos e outros feridos. 
O fogo, começou por volta 
das 6h30, e no período da 
tarde já havia sido controlado.

Em decorrência da ne-
cessidade de evacuação e 
isolamento total da nidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
35 pacientes que estavam 
internados na unidade foram 
transferidos para os hospitais 
de Urgência (Huse), da Polícia 
Militar (HPM), Santa Isabel, 
Senhor dos Passos, Primavera, 
Hapvida, Fernando Franco e 
leitos do Caps Jael Patrício.

Demais usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que 
recebiam atendimento porta 
aberta e funcionários que ina-
laram fuligem também foram 
transferidos pelo  Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). A Secre-
taria da Saúde de Aracaju 

afirma que está prestando 
todo o suporte necessário 
à operação de transferência 
de pacientes e funcionários. 

“A gestão municipal está em 
tratativas buscando nova uni-
dade de atendimento para 
substituir os leitos do Nestor 
Piva e garantir assistência em 
saúde aos aracajuanos”, disse, 
em nota.

De maneira emergencial, a 
pediatria do Hospital Fernan-
do Franco foi adaptada para 
atendimento clínico, contudo, 
os atendimentos pediátricos 
na unidade foram mantidos.

Segundo a secretaria, o 
reabastecimento de oxigênio 
nos leitos municipais está 
garantido pela empresa que 
fornece o produto e a pasta 

está ampliando as escalas de 
trabalho para assegurar a assis-
tência necessária à população 
aracajuana nos equipamentos 
da rede municipal de Saúde.

Além do Corpo de Bombei-
ros e do Samu, o prefeito de 
Aracaju, Edvaldo Nogueira, 
também foi ao local. As cau-
sas do incêndio estão sendo 
apuradas.

Ocorrência começou por volta das 6h30, e no período da tarde já havia sido controlado
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O governo publicou ontem 
um alerta de emergência 
hídrica para o período de 
junho a setembro em cinco 
Estados brasileiros: Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, São Paulo e Paraná. O 
anúncio foi antecipado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo 
e pelo Broadcast, sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado. Todas 
as unidades da federação 
atingidas estão na bacia do 
Rio Paraná, polo de produção 
agropecuária e de grandes 
hidrelétricas. Na região, a 
situação é classificada como 

“severa” e a previsão é de 
pouco volume de chuvas 
para o período.

É o primeiro alerta dessa 
natureza em 111 anos de 
serviços meteorológicos do 
país. A medida corrobora 
as declarações do presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
e do ministro das Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
de que o Brasil enfrenta 
a maior crise hídrica dos 
últimos tempos.

O documento foi divul-
gado de forma conjunta 
pelo Sistema Nacional de 
Meteorologia (SNM), órgãos 
federais ligados à meteoro-
logia, a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico 
(ANA) e o Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
ta de Desastres Naturais 

Governo confirma alerta 
de emergência hídrica

Em cinco Estados

(Cemaden). As instituições 
reforçam que a emergência 
hídrica é associada à escassez 
de precipitação na região 
hidrográfica e a previsão 
de que o cenário persista 
até setembro.

Após reportagem do jor-
nal O Estado de S. Paulo 
e do Broadcast, o governo 
reconheceu a importância 
de flexibilizar restrições 
hidráulicas em usinas loca-
lizadas nas bacias dos rios 
Grande e Paraná. Serão ado-
tadas medidas para “segurar” 
água nos reservatórios das 
hidrelétricas, evitando que 
seja liberado um volume 
usado, por exemplo, para 
assegurar a navegação em 
rios e garantir água potável 
para a população de alguns 
municípios onde a força 
dos rios que deságuam 
no mar evita o retorno da 
água salgada.

A decisão foi anunciada 
na noite de anteontem após 
reunião extraordinária do 
Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico (CMSE), 
presidido pelo Ministério de 
Minas e Energia. No encontro, 
o colegiado foi informado 
da situação hidrológica 
crítica vivenciada na bacia 
do rio Paraná, onde estão 
localizadas usinas hidre-
létricas com os principais 
reservatórios do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 
(E.C.)

Retomada precoce das atividades é a principal causa

Emanuel Aquilera
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Pecuaristas argentinos 
estendem paralisação 

A Comissão de Enlace das 
Entidades Agropecuárias da 
Argentina (Ceea), grupo que 
reúne as principais entidades 
agropecuárias da Argentina, 
estendeu a paralisação da 
comercialização de todos 
os produtos bovinos no país 
até a próxima quarta-feira. A 
suspensão da venda tinha 
duração prevista até ontem 
como resposta dos produtores 
ao bloqueio pelo governo 
argentino das exportações 
de carne bovina do país por 
30 dias, adotado em 17 de 
maio. A extensão da medida 
foi anunciada em comunicado 
divulgado ontem.

Na nota, os ruralistas 
explicam que a medida é 
tomada em um contexto 
de “incompreensão”. Eles 
reafirmam que o bloqueio das 
exportações de carne bovina 
não irá refletir na queda dos 
preços internos do produto.

“Mas sim, terá o efeito contrário 
ao pretendido. Já mostramos 
com cifras concretas que, 
quando medida semelhante 

Vendas

foi adotada no passado, os 
preços da carne no mercado 
interno subiram mais de 50% 
sobre a média do restante 
dos preços da economia”, 
argumentou a Ceea.

Na avaliação da entidade, a 
suspensão das exportações por 
meio da tentativa de saturar 
em oferta os frigoríficos e 
açougues internos vai resultar 
em enormes prejuízos aos 
criadores.

Os ruralistas também ale-
gam que o produtor não é 
o formador de preços e que 

ele é o “elo mais fraco” da 
cadeia pecuária.

“Por este motivo, também 
repudiamos o fato de que 
alguns membros desta cadeia 
de carne bovina ofereçam 
o aumento das tarifas de 
exportação como parte da 
solução, sabendo que isso 
afetará diretamente o preço 
por nós recebido. Não é au-
mentando os impostos que os 
problemas serão resolvidos”, 
disse a entidade.

Segundo a Ceea, em 2 de 
junho, os pecuaristas vão abrir 
uma janela na paralisação das 
vendas para cumprir contratos 
assumidos anteriormente.

“Em função dos movimentos 
necessários que envolvem a 
atividade pecuária e sobretudo 
porque não queremos causar 
nenhum prejuízo ao já casti-
gado cidadão argentino pela 
renda corroída pela inflação, 
pela crescente preocupação 
com o trabalho e em meio à 
pandemia com atrasos injus-
tificados na vacinação”, disse  
a Ceea, no comunicado. (E.C.)

Restos mortais de 215 crianças
são achados em antigo internato

Especialista descobriu o local no último fim de semana usando um georadar na província de British Columbia 

CANADÁ

Os restos mortais de 215 
crianças foram encontrados 
enterrados no local de um 
antigo internato no Canadá, 
construído há mais de um século 
para integrar os indígenas à 
sociedade, de acordo com uma 
comunidade indígena local. 
Não há registros oficiais do 
internato sobre essas mortes.

Um especialista descobriu 
os restos mortais no último 
fim de semana usando um 
georadar no local do inter-
nato, perto de Kamloops, na 
província de British Columbia, 
como anunciou a comunidade 
aborígine Tk’emlups te Sec-
wepemc em um comunicado 
à imprensa. “Algumas (das 
crianças) tinham apenas 3 
anos”, disse Rosanne Casimir, 
a chefe da comunidade.

Segundo ela, as mortes, 
cujas causas e datas são des-
conhecidas, nunca foram 
registradas pela direção do 
internato, embora desapa-
recimentos já tenham sido 

mencionados anteriormente 
por membros da comunidade. 
Os resultados preliminares 
da investigação devem ser 
divulgados em um relatório 
em junho, disse Casimir.

Enquanto isso, a comuni-
dade está trabalhando com o 
legista e museus da província 
para tentar esclarecer a des-
coberta e encontrar qualquer 
documentação relacionada 
às mortes.

“Parte meu coração”, reagiu 
no Twitter o primeiro-ministro 
canadense, Justin Trudeau. “É 
uma triste lembrança deste 
obscuro e lamentável capí-
tulo da nossa história. Meus 
pensamentos estão com todos 
os afetados por esta terrível 
notícia”, escreveu o chefe de 
governo, que fez da recon-
ciliação com os primeiros 
povos do Canadá uma de 
suas prioridades desde que 
assumiu o cargo, em 2015.

O antigo internato, adminis-
trado pela Igreja Católica em 
nome do governo canadense, 
foi uma das 139 instituições 

criadas no país no fim do 
século 19. Foi inaugurado 
em 1890 e tinha 500 alunos 
na década de 50. Fechou as 
portas em 1969.

Cerca de 150 mil crianças 
ameríndias, mestiças e inuítes 

foram matriculadas à força 
nessas escolas, onde foram 
separadas de suas famílias, 
de sua língua e de sua cultura.

Muitas foram submetidas a 
maus-tratos, ficaram desnutridas 
ou sofreram tortura e abusos 

sexuais e pelo menos 4,1 mil 
morreram, principalmente de 
tuberculose, de acordo com as 
conclusões de uma comissão 
nacional de inquérito.

Acredita-se que as mortes 
das 215 crianças enterradas 

no terreno dessa que já foi a 
maior escola residencial do 
Canadá não estejam incluídas 
nessa cifra.

Essa comissão ouviu o 
testemunho de vários nati-
vos americanos que diziam 
que a pobreza, o alcoolismo, 
a violência doméstica e as 
altas taxas de suicídio que 
ainda afetam muitas de suas 
comunidades são, em grande 
medida, o legado do sistema 
de escolas residenciais.

Em 1910, o diretor da ins-
tituição Kamloops reclamou 
que o governo canadense não 
estava fornecendo fundos 
suficientes para “alimentar 
adequadamente os alunos”, 
segundo o comunicado da 
comunidade.

Ottawa pediu desculpas 
formalmente aos descendentes 
dos internados em 2008 como 
parte de um acordo de 1,9 
bilhão de dólares canadenses. 
Eles foram vítimas de um 

“genocídio cultural”, conforme 
concluído pela comissão na-
cional de inquérito em 2015.

Estadão Conteúdo

Internato foi construído há mais de um século para integrar indígenas à sociedade
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 O papa Francisco enviou 
dois bispos estrangeiros expe-
rientes para investigar a forma 
como o arcebispo de Colônia 
está lidando com alegações 
de abuso sexual na maior 
arquidiocese da Alemanha, 
disse o representante do 
pontífice no ontem. O arce-
bispo Rainer Maria Woelki é 
criticado pela maneira como 
lida com alegações de abuso 
sexual infantil antigas, em 
particular por sua decisão 
de engavetar um relatório 
sobre irregularidades ante-
riores de padres por causa 
de “limitações metodológicas 
não especificadas”.

Um relatório de acompa-
nhamento de 800 páginas 
sobre o tratamento dos casos 
de abuso na arquidiocese 
de Colônia entre 1975 e 
2018 revelou mais de 200 
abusadores e mais de 300 
vítimas, a maioria de menos 
de 14 anos.

“O papa Francisco ordenou 
uma visita apostólica à Arqui-
diocese de Colônia”, disse 
Nikola Eterovic, o núncio 

Papa Francisco ordena 
apuração sobre Abuso

Alemanha

papal da Alemanha, em um 
comunicado. “Os delegados da 
Santa Sé formarão um quadro 
abrangente da situação pastoral 
do arcebispado e analisarão 
possíveis falhas do cardeal 
Woelki e de Sua Excelência 
Stefan Hesse, arcebispo de 
Hamburgo”, acrescentou.

Colônia, a diocese mais 
rica do mundo em algumas 
medidas - com uma renda 
maior do que o próprio Va-
ticano - está no centro de 
uma crise da Igreja Católica 
alemã - que milhares estão 
abandonando em protesto 
contra seu tratamento de 
casos de abuso e sua recusa 
em abençoar relacionamentos 
homossexuais. (E.C.)

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, celebrou o 
avanço do país na vacinação 
contra a Covid-19, durante 
discurso a estudantes na cidade 
de Alexandria, no Estado da 
Virginia. “Em todo o país, pas-
samos da dor e da estagnação 
de um longo inverno para uma 
economia em movimento, 
crescendo mais rápido do que 
nos últimos quase 40 anos”, 
destacou Biden, creditando 
a aceleração econômica ao 
programa de imunização.

De acordo com ele, desde 
que assumiu a Casa Branca, a 
média diária de casos contra 
a Covid-19 se reduziu 93%, 
de cerca de 180 mil para 2,8 
mil no último fim de semana.

Ele também ressaltou que 
10 Estados norte-americanos já 
alcançaram a meta de vacinar 
ao menos 70% da população 
com duas doses. O objetivo 
de Biden é atingir taxa de 
imunizados a nível nacional 
até 4 de julho, dia da Inde-
pendência americana. (E.C.)

Biden celebra 

‘maior aceleração’ 

econômica 

nos EUA

Em 40 anos

Está suspensa a 
comercialização de 
produtos bovinos no 
país até a próxima 
quarta-feira

Bispos devem 
investigar a forma 
como o arcebispo de 
Colônia está lidando 
com alegações
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SBT, 21H00

Chiquititas
Na escola, Marian vai atrás de Duda e pede para passar o texto do teatro 

juntos. Ele diz que já havia combinado com Pata, mas acaba aceitando. Pata 

procura Duda e o encontra com Marian. No Café Boutique, Maria Cecília 

passa as instruções a todos para o lançamento dos dois novos cafés criados 

por Tobias e diz que o espaço passará a contar com intervenções artísticas. 

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

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 que 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. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta observa o local onde Sebastião Fer-
reira foi enterrado. Magnólia e Severo fi cam fu-
riosos com a notícia de que não podem vender o 
apartamento de Maria Ísis. Ismael tenta obrigar 
Lorraine a devolver o anel que roubou. 

RECORD, 21H

Gênesis
A novela não é exibida aos sábados.

 Não importa o que 
lhe digam: você vale 
muito. Você pode não 
estar aparecendo na 
TV, e nem ter o seu 
nome como marca 
de nenhum perfume, 
mas você vale 
muito. Você é única, 
você é forte, você é 
especial. Você pode 
não ter uma legião 
de fãs, mas os seus 
fãs são as pessoas 
mais importantes do 
mundo para você, 
e são pessoas que 

MOMENTO
especial

Você vale muito

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA

Parabéns pelo seu aniversário! Desejo que você tenha 

sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida. 

Felicidades sempre! 

 No fim tudo dá certo, e se não deu 
certo é porque ainda não chegou ao 
fim.”

 cultura@jornaldat.com.br

realmente sabem 
quem você é e o 
valor que tem, e te 
amam mesmo que 
você tenha as suas 
imperfeições.

Valorize-se, 
saiba reconhecer 
a sua beleza, a sua 
relevância. Não 
se compare com 
ninguém. 
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