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20 mil acertam as contas com 
Leão nas 24 horas finais para 
entregar a declaração do IR

A partir de agora, os atrasados devem pagar multa por ter perdido o prazo, mesmo que recebam restituição

OPORTUNIDADE

  Suzano Mais Emprego oferece 41 vagas de trabalho. Cidades, página 4

Mais de 20 mil contribuintes 
do G5 – conjunto das cinco cida-
des mais populosas do Alto Tie-
tê - entregaram a declaração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2021 nas últimas 24 
horas do prazo. No total, 254.772 
moradores acertaram as contas 
com a Receita Federal neste ano, 
o número de entregas supera em 
9,3% o acumulado entregue em 
2020. O destaque no crescimento 
no número de contribuintes ficou 
com Itaquaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos. Na segunda-feira pas-
sada – último dia do prazo para 
entrega das declarações – 20.158 
moradores da região correram para 
prestar contas ao Leão e evitar a 
multa pelo atraso. A Receita Fe-
deral não informou a quantidade 
de contribuintes que perderam o 
prazo. Os atrasados terão de pa-
gar uma multa que pode variar de  
R$ 165,74 a 20% do imposto devido.  
Cidades, página 5

Covid II

Mais de 30 mil 
tomam a vacina 
em Ferraz
Cidades, página 3

M
O

G
I 

N
E

W
S

/A
R

Q
U

IV
O

A campanha oferece hoje o aten-
dimento em horário ampliado na 
Arena Suzano, voltado a quem não 
pode comparecer à ação em horá-
rio comercial. Cidades, página 4

Covid I

SUZANO  
AMPLIA  
HORÁRIO DE 
VACINAÇÃO

Local tradicional desde o início da campanha, horário da Arena Suzano será ampliado até as 17 horas

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Rede municipal

Aulas presenciais retornaram 
ontem em Guararema

Apesar da volta ser uma realidade no município, 
retorno dos alunos não é obrigatório. Cidades, página 3
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 �Atendimento público

A prefeitura de Santa Isabel informou 
ontem que o atendimento presencial ao 
público foi retomado por meio do decre-
to N° 6.453 publicado em 27 de maio. O 
horário de atendimento será das 10 às 
15 horas.

 �Prêmio ECO

A Suzano foi reconhecida pelo Prêmio 
ECO na categoria Processos – Grande 
Porte. Promovida pela Amcham – Câ-
mara Americana de Comércio para o 
Brasil –, a iniciativa avalia as empresas 
por suas práticas sustentáveis. O prê-
mio foi concedido à Suzano por ter sido 
a primeira companhia das Américas e a 
segunda do mundo a emitir sustainabi-
lity-linked bonds, associados a progra-
mas de restauração ambiental, manejo 
florestal sustentável, eficiência hídrica, 
entre outros.

 �Vacinação em Itaquá

A Secretaria Municipal de Saúde de Ita-
quaquecetuba começou a vacinar con-
tra a Covid-19 pessoas de 30 anos ou 
mais que tenham alguma comorbidade 
ou que recebam o Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC). Nas unidades de 
saúde, a vacinação ocorre de segunda a 
sexta, das 8 às 15 horas, e é necessário 
fazer o cadastro no Vacina Já (vacinaja.
sp.gov.br), depois agendar pelo site da 
secretaria (steam360.com.br).

 �Fim do prazo

Os interessados em estudar em uma 
das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) 
têm até as 15 horas de hoje para se ins-
crever no processo seletivo do segundo 
semestre de 2021. As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente pelo site ves-
tibulinhoetec.com.br. O valor integral da 
taxa é de R$ 19. A seleção dos candida-
tos se dará por meio de análise do his-
tórico escolar.

 � Investimentos

A prefeita poaense Marcia Bin (PSDB) 
esteve no Palácio do Bandeirantes an-
teontem com o objetivo de buscar inves-
timentos. Além da liberação de R$ 700 
mil para manutenção e melhorias nas 
escolas, ela também recebeu a garantia 
de estudos para investimentos visando 
o término da obra da alça do viaduto e a 
retomada da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas de Calmon Viana.

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

Por mais que muitas pes-
soas preguem o contrário, 
aparentemente, a pandemia 
originada com o coronavírus 
está longe de um desfecho. 
Uma das principais razões 
é o fato de a vacinação estar 
bastante atrasada.

A vacina pode não ser uma 
proteção absoluta, mas nota-

-se que está essencialmente 
atrelada ao retorno a um es-
tilo de vida menos preocupa-
do e perigoso.  

No Brasil, o processo de 
vacinação vem sendo orga-
nizado com a observância de 
alguns critérios, como faixa 
etária, existência de comor-
bidades que comprometam 
a saúde de certas pessoas e, 
também, da essencialidade da 
função/profissão, desenvolvi-
da por aqueles que sonham 
com a dose.

Cartórios e vacinação

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

Nesse contexto, impossí-
vel não defender que a classe 
notarial e registral, composta 
por tabeliães, oficiais e suas 
equipes de colaboradores, seja 
considerada como desenvol-
vedora de atividades essenciais 
para fins de vacinação.

Sei que o tema é contro-
verso, e não quero entrar 
no mérito do quão essencial 
outras atividades podem ser, 
pois o foco não é comparar. 
Realmente há inúmeras pro-
fissões que mereceriam o tra-
tamento especial.

No entanto, é inegável a 
atuação contínua dos cartórios 
desde o início da pandemia, 
sem interrupção nem inter-
valo, garantindo à socieda-
de sequência em momentos 
valiosos de suas vidas. Lem-
bre-se de que os cartórios 
participam de atos pessoais, 

como nascimento, casamento 
e óbito, assim como de atos 
negociais, como a transmis-
são imobiliária.

Nos ápices de medo e pâ-
nico na sociedade, poucos 
mantiveram as suas portas 
abertas, e entre esses poucos 
estavam e estão os cartórios.

Boa parte das serventias 
adotou rígidas medidas de 
contenção ao vírus, visando 
proteger as equipes e o pú-
blico. Dentro desse universo 
de medidas protetivas, a va-
cinação de todos que traba-
lham em cartórios seria me-
dida salutar.

Algumas associações de 
classe já tentaram, sem su-
cesso, tal prerrogativa, mas 
ainda assim registro aqui o 
meu apoio à vacinação de 
todos que trabalhem nos car-
tórios, essenciais à paz social. 

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos em Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br

EDITORIAL

1º sinal contra o pedágio

M
esmo sem motivos para come-
morar com muito entusiasmo, a 
negativa da Justiça para o proje-
to de implantação de uma praça 

de pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
formulado pela Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp), já traz uma 
sensação de que Mogi das Cruzes está viva 
na batalha. Ainda cabe recurso e a liminar 
pode ser derrubada a qualquer momento, 
mas este primeiro sinal positivo em mais de 
dois anos dá ânimo à sociedade civil e mo-
ral aos políticos locais envolvidos nessa luta.

Como disse o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), não foi por não querer de-
senvolvimento para o Alto Tietê que Mogi 
e demais cidades da região entraram neste 
confronto com a Artesp, mas, sim, pelo fato 
de a rodovia estar pronta, o que derruba a 
necessidade de instalação do pedágio. 

Às vezes, quando estamos vivenciando 
uma situação, não percebemos o risco de 
ser apunhalado pelas costas. Apenas depois 
do golpe temos condição de juntar as peças 
do quebra-cabeça e perceber o processo que 
foi construído antes da pancada. No caso do 

pedágio, é possível que a ideia tenha sido ar-
quitetada anos atrás, talvez até há mais de 
uma década, quando a Mogi-Dutra come-
çou a ser duplicada no trecho de Mogi das 
Cruzes e, anos depois, no de Arujá, entregue 
recentemente. O governo estadual deixou a 
rodovia no jeito para receber a praça de co-
brança, mas isso não passava no imaginário 
da imprensa e políticos naquela época.

Se Mogi desconfiasse disso, teria pensado 
duas vezes antes de pleitear a duplicação da 
rodovia, embora a segurança dos usuários te-
nha sido o foco ao pedir o alargamento das 
pistas. Ainda por cima, a Artesp oferece uma 
contrapartida que Mogi não quer, ou seja, in-
tervir drasticamente em vias perimetrais sem 
autorização da Câmara Municipal e Prefeitura 
de Mogi. O edital impõe à empresa vencedo-
ra da licitação a construção de sete viadutos e 
três rotatórias nas vias municipais. Assim, o 
projeto fere a autonomia municipal. 

Muita água ainda vai rolar antes do des-
fecho definitivo, mas a suspensão da licita-
ção, mesmo que temporária, era o impulso 
que Mogi precisava para se manter de pé na 
discussão.
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Mais de 30,5 mil tomaram 
a vacina contra a Covid-19

Ferraz de Vasconcelos 
já vacinou 30.569 pessoas 
com a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19). A imunização 
está ocorrendo no muni-
cípio desde janeiro deste 
ano e 14.007 ferrazenses 
também já receberam a 
segunda dose contra o novo 
coronavírus, segundo os 
dados de anteontem.

Atualmente, a cidade 
está imunizando pessoas 
com 18 anos ou mais com 
comorbidades, pessoas com 
60 anos ou mais sem co-
morbidades, profissionais 
do transporte público e 
da área da saúde, e ainda 
gestantes e puérperas com 
comorbidades.

Cabe destacar que para 
a primeira dose, está sen-
do aplicado o imunizante 
AstraZeneca/Oxford. Já a 
CoronaVac, está sendo apli-
cada para a segunda dose e 
para a primeira dose somente 
em gestantes e puérperas 
com comorbidades.

Ferraz

De acordo com a titular 
da Saúde municipal, Kelly 
Hungria, apesar do número 
expressivo, a adesão por 
parte dos munícipes pode 
ser ainda maior. “Ficamos 
muitos felizes por Ferraz 
já ter mais de 30 mil imu-
nizados com a primeira 
dose contra a Covid-19, 
mas também sabemos que 
muitos que já podem ser 
vacinados contra a doença 
ainda não procuraram um 

polo de vacinação. Pedimos 
para que não percam esta 
oportunidade, considerando 
que apenas a vacina salva 
vidas”, disse a secretária.

A vacina está sendo aplicada 
na Igreja Nossa Senhora da 
Paz, no Centro, das 8 às 15 
horas, e nos postos de saúde 
do Jardim Rosana, Jardim 
Bela Vista, Vila Margarida, 
Vila São Paulo, Cidade Ke-
mel, Santo Antônio e Jardim 
Yone, até às 13 horas.

Levando em conta a 2ª dose, são 14 mil vacinados

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Aulas presenciam retornam na 
rede municipal de Guararema

As aulas nas Escolas Mu-
nicipais de Guararema foram 
retomadas ontem. Para que 
isso fosse possível, a Secretaria 
Municipal de Educação ela-
borou e colocou em prática 
o protocolo de segurança 
sanitária.

O objetivo da série de 
medidas de prevenção contra 
o coronavírus (Covid-19) é 
ofertar segurança para alunos, 
profissionais da Educação e 
toda a comunidade escolar. 
O Guia de Orientação foi 
distribuído aos pais dos alu-
nos, para que estes também 
contribuam para um ambiente 
escolar mais seguro.

Dentre os protocolos, 
destacam-se o distancia-
mento de 1,5 a 2 metros 
das carteiras nas salas de 
aula, a obrigatoriedade do 
uso de máscaras e a aferição 
da temperatura na entrada 
das escolas. Além disso, a 
higienização das mãos de 
professores e alunos está 
sendo feita com frequência, 
por meio de reservatórios de 

Ontem

álcool em gel.
O ambiente escolar também 

recebe atenção especial quanto 
à limpeza. A higienização de 
espaços e superfícies ocorre 
constantemente.

“Essas medidas, assim como 
outras que já implantamos 
na nossa rede municipal, 
tem por objetivo ofertar mais 
segurança aos nossos alunos, 
educadores e comunidade 
escolar”, explicou a secretária 
Clara Assumpção Eroles Freire 
Nunes. “Além disso, parte dos 
nossos profissionais já está 
vacinada. Com a adoção das 
medidas sanitárias, estamos 
prezando pela segurança 
de todos os que integram a 
Rede Municipal, incluindo 
nossos alunos”, completou.

Todas as 25 escolas mu-
nicipais retornaram com as 
aulas presenciais nesta terça-

-feira. A Secretaria Municipal 
de Educação informou que 
410 alunos foram às escolas 
no primeiro dia do retorno 
presencial, cerca de 13,9% 
do total da Rede Municipal, 

desconsiderando a idade 
atendidas pelas creches.

As aulas presenciais para 
as turmas do Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, 
nas redes Estadual e Privada 
retornaram dia 25, também 
seguindo protocolos sanitários.

Retorno opcional
Além destes protocolos, 

a Secretaria Municipal de 
Educação deixou a cargo dos 
pais e responsáveis a retomada 
das aulas presenciais. Para 
a Pasta, neste momento de 
pandemia, é correto deixar tal 
decisão aos pais. “Ninguém 
sabe mais da realidade dos 
nossos alunos do que seus 
pais e responsáveis; por isso 
consideramos fundamental 
delegar a eles a decisão ao 
retorno presencial”, explicou 
Clara. “Estamos preparados 
para a retomada presencial 
e iremos dar suporte tanto 
aos que optarem por voltar 
às escolas, quanto aos que 
permanecerem no ensino 
remoto”, completou a secretária.

Promotoras Legais abrange o 
meio ambiente durante curso

Curso é disponibilizado pelo Saspe, que liberou ontem a 13ª aula; conteúdo pode ser acessado pelo Youtube

SUZANO

Na semana em que é co-
memorado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, o nono 
curso de Promotoras Legais 
Populares, realizado pelo 
Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe), 
traz sua 13ª aula com a 
temática “Meio Ambien-
te”, ministrada pela bióloga 
Solange Wuo. O conteúdo 
foi disponibilizado ontem 
no canal “TV Prefeitura de 
Suzano”, no Youtube (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano), 
às mais de 300 alunas.

Durante a explanação, 
que tem como norte a data 
comemorativa, a diretora 
técnica da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
trouxe diversos exemplos 
de projetos realizados pela 
pasta na cidade, mostrando 
como o munícipe pode, em 
casa, auxiliar com as ações 
de preservação ambiental, 
além de explicar como é a 
organização dos funcionários 
e qual setor o cidadão deve 
recorrer em cada situação.

Especialista em “Gestão 
Ambiental na Administração 
Pública” e em “Gestão de 
Resíduos Sólidos”, Solange 
traz um olhar sensível so-
bre projetos técnicos que 
transformam o ecossistema 
da cidade. Na oportuni-
dade, ela fala desde ações 
para diminuir o impacto 
ambiental de empresas no 
solo do município até as 
grandes ações de fiscalização 
de combate ao desmatamento 
e referentes à causa animal, 
destacando a importância 
da participação popular em 
todos os processos.

“O cidadão estar envolvido 
em nossos programas, co-
nhecer a causa da secretaria 
pela cidade, ter acesso aos 
nossos projetos como a ‘Coleta 
Seletiva Solidária’, o ‘Baby, 
me leva!’ e, principalmente, 
denunciar irregularidades 
em nossa Ouvidoria é uma 
grande ‘teia’ do bem pelo 
meio ambiente e para tornar 
Suzano uma cidade cada vez 
melhor” enalteceu .

Solange também contou 
um pouco da sua experiência 
de 21 anos na área e como 
tratar e debater sobre esse 
assunto em um curso como 
o de Promotoras Legais Po-
pulares é um potencializador 

para novas gerações. “Eu 
estava na faculdade quando 
foi anunciado, na constitui-
ção de 88, um artigo que 
garantia a preservação do 
meio ambiente. Lembro da 
alegria que foi para todos ali, 

futuros biólogos. É a mesma 
sensação que gostaria que 
as PLPs tivessem, que esse 
conteúdo fosse um com-
bustível para um mundo 
melhor”, exaltou a diretora.

Em sua fala, a dirigente 

do Saspe, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, comentou a 
importância desse conteúdo 
em um curso municipal e 
gratuito. “O município tem 
feito um grande trabalho 
pelo meio ambiente e tornar 
esse debate cada vez mais 
amplo é essencial para uma 
Suzano mais verde e melhor”, 
destacou.

Primeiro trimestre
Em três meses de curso, 

as alunas já receberam in-
formações acerca de “Direito 
do Consumidor”, “Direito 
Penal”, “Direito da Família”, 
por temáticas LGBTQI+, 
metanoia, feminismo, entre 
outros. Todos os materiais 
são exclusivos e gravados 
especialmente para o curso, 
que começou no dia 8 de 
março.

Os encontros seguem de 
maneira virtual até o mês de 
novembro, todas às terças-

-feiras, e o conteúdo fica 
disponível para acesso no 
canal do Youtube da Prefeitura.

Mais de 300 alunas estão acompanhando as aulas por meio do canal da Prefeitura

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Suzano Mais Emprego tem 
41 vagas para trabalho

Em sua nova atualização 
semanal, o projeto Suzano 
Mais Emprego conta com mais 
41 vagas para candidatos que 
têm o ensino fundamental 
completo. São oportunidades 
em diversas áreas profissionais 
para atuar na cidade e em 
outros municípios do Alto 
Tietê, de acordo com a oferta. 
Para mais informações sobre 
cada uma delas, basta acessar 
o site oficial da prefeitura (bit.
ly/suzano-emprego).

Três cargos se destacam 
entre as ofertas desta semana, 
cada uma com dez vagas à 
disposição. Para trabalhar 
como meio oficial e retificador 
é necessário estar habituado 
a manusear retíficas planas. 
Também existe a possibilidade 
de atuar como técnico de 
instalação, onde é necessário 
ter conhecimento prévio de 
fibra ótica e dos procedimen-
tos necessários para efetuar 
cabeamento, manutenção 
na internet e prestar suporte 
adequado ao cliente. Já para 
costureira galoneira, o único 

Oportunidade

requisito é ter experiência 
com o equipamento.

Além destas, outras 11 vagas 
exigem escolaridade em nível 
fundamental, entre elas estão 
costureira (2), conferente (2), 
torneiro mecânico (1), marceneiro 
(1), soldador (1), carpinteiro 
(1), mecânico hidráulico de 
tratores, colchoeiro (1) e auxi-
liar de mecânico automotivo 
(1). Com exceção da última 
vaga, todas as oportunidades 
pedem experiência prévia de 
ao menos seis meses na área 

profissional com comprovação 
em carteira de trabalho.

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.

Destaque são para três tipos de cargos com 10 vagas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Arena Suzano terá horário da 
imunização ampliado hoje

Medida foi tomada, segundo a Prefeitura, para que aqueles que não conseguem se vacinar no horário comercial

CONTRA A COVID

A campanha de vacinação 
contra o coronvírus (Covid-19) 
oferece hoje o atendimento 
em horário ampliado na 
Arena Suzano, voltado a 
quem não pode comparecer 
à ação em horário comercial. 
Pensando nisso, o polo terá 
atendimento exclusivo aos 
públicos-alvo até às 19 ho-
ras, beneficiando as pessoas 
com comorbidades maiores 
de 30 anos e as grávidas e 
puérperas maiores de idade 
e com comorbidades, além 
daqueles que precisam tomar 
a segunda dose das vacinas 
CoronaVac/Butantan ou As-
traZeneca/Oxford, conforme 
prazo estipulado por cada 
imunizante.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a campanha evolui 
alcançando públicos mais 
jovens, sendo uma parte da 
população ativa que muitas 
vezes não consegue deixar 
o posto de trabalho para ir 
se vacinar. “Iniciamos nesta 
quarta-feira (hoje) a vacinação 

dos comórbidos maiores de 
30 anos. Diante deste perfil, 
além do atendimento das 8 
às 17 horas nos três polos de 
vacinação, a Arena Suzano 
também vai contar com 
equipes à disposição até 19 
horas. O objetivo é garantir 
que, mesmo aqueles que não 
conseguem sair do trabalho 
durante o dia, possam vir se 
vacinar à noite”, explicou.

Outros locais

Além da Arena Suzano, 
que terá exclusividade no 
horário ampliado, o atendi-
mento comum, das 8 às 17 
horas, estará disponível no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e na Escola 
Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva. Para as-
segurar agilidade no atendi-
mento e evitar filas, a pasta 
sugere que as pessoas com 
comorbidades com idades 
entre 35 e 59 anos procurem 
atendimento no período da 
manhã, das 8 às 12 horas, 

enquanto os comórbidos de 
30 a 34 anos se dirijam ao 
polo de referência à tarde, 
das 13 às 17 horas.

Para receber a primeira 
dose, o comórbido deve 
apresentar laudo médico e 

receita médica com resul-
tados de exames recentes 
(original e cópia), além da 
documentação de praxe para 
a primeira aplicação: docu-
mento original com foto, CPF, 
comprovante de endereço de 

Suzano no nome do benefi-
ciado e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 

Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br/), do governo do Estado, 
também é necessário.

Já as grávidas e puér-
peras com comorbidades, 
que terão atendimento ex-
clusivo na Arena Suzano, 
devem apresentar carteira 
de gestante com compro-
vação de pré-natal de alto 
risco, receita de medicações 
em uso e relatório médico 
(original e cópia). É impor-
tante lembrar que todos os 
idosos suzanenses (maiores 
de 60 anos), que ainda não 
tomaram a primeira dose, 
também poderão receber a 
aplicação.

Quanto às pessoas que 
aguardam a segunda dose, 
essa será a oportunidade para 
completar o ciclo daqueles que 
tomaram AstraZeneca/Oxford 
(primeira dose registrada até 
5 de março) e CoronaVac/
Butantan (primeira dose 
registrada até 5 de maio), 
sendo este último grupo 
também com atendimento 
exclusivo na Arena Suzano.

Objetivo é alcançar os mais jovens que não conseguem se ausentar o trabalho

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Prefeitura de Suzano 
e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) estão 
com inscrições abertas para 
um novo curso gratuito. 
Em modalidade totalmente 
virtual, o “Dicas essenciais 
para se tornar MEI de su-
cesso” é destinado a quem 
pretende empreender ou já 
desenvolve alguma atividade 
informalmente, promovendo 
uma nova oportunidade para 
se qualificar.

A capacitação será composta 
de três encontros, que acon-
tecerão de 8 a 10 de junho, 
das 18 às 21 horas, no canal 
oficial do Sebrae no Youtube. 
Para participar, basta acessar 
o formulário on-line (http://
bit.ly/SebraeDicas-Mei) e 
garantir sua vaga. Nele, os 
interessados devem preencher 
informações pessoais como 
nome completo, CPF, e-mail 
e celular para contato, ende-
reço e ramo de atividade. O 
cadastro deve ser feito até a 
próxima segunda-feira. Após 
a confirmação, o participante 

Suzano e Sebrae abrem 
vagas para curso de MEI

Aprendizado

receberá o link para entrar 
nos encontros.

O curso tem um total de 
nove horas de conteúdos 
dinâmicos e interativos, for-
mulados pela equipe técnica 
do Sebrae para auxiliar os 
participantes a aperfeiçoar 
seu formato de negócio, 
permitindo maior controle 
sobre a gestão de sua futura 
empresa e indicando os 
caminhos para empreender. 

O “Dicas para se tornar 
MEI de sucesso” faz parte 
do programa Empreenda 
Rápido, promovido pela 
entidade em parceria com 
o governo do Estado com o 
objetivo de estimular a prática 
do empreendedorismo entre 
a população e capacitar os 
cidadãos para atuar neste 
segmento. Esta edição do 
curso é realizada por meio 
do Sebrae Aqui, em parceria 
com a Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomércio) de 
Mogi das Cruzes e Região 
do Alto Tietê.

O deputado Estevam Gal-
vão (DEM) destinou mais R$ 
500 mil para o custeio da 
Santa Casa de Suzano. Os 
recursos serão fundamentais 
para garantir o atendimento 
público da população neste 
período de pandemia de 
coronavírus (Covid-19).

A solicitação foi protoco-
lada nesta semana junto ao 
governo do Estado e deve 
ser liberada nos próximos. 

“Garantir atendimento 
digno e de qualidade para 
a população é obrigação de 
todo governante. Entendo 
a necessidade de investi-
mentos na área da saúde 
neste momento difícil de 
pandemia que vivemos e 
por isso conquistei mais 
recursos para a Santa Casa”, 
disse o deputado.

No início do ano, Este-
vam já destinou R$ 500 mil 
para custeio da Irmandade. 

“Priorizei a saúde na grande 
maioria dos nossos pleitos”, 
finalizou.

Estevam destina 
mais R$ 500 mil 
para a Santa 
Casa de Suzano

Repasse
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20 mil contribuintes entregam 
declaração nas últimas 24 horas

Prazo para declarar Imposto de Renda terminou segunda-feira; Receita não informou quantos não entregaram

ACERTO DE CONTAS

Mais de 20 mil contri-
buintes do G5 – conjunto 
das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê - 
entregaram a declaração do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2021 
nas últimas 24 horas do 
prazo. No total, 254.772 
moradores acertaram as 
contas com a Receita Fe-
deral neste ano, o núme-
ro de entregas supera em 
9,3% o acumulado entregue 
em 2020. O destaque no 
crescimento no número de 
contribuintes ficou com 
Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos. 

Na segunda-feira passada 
– último dia do prazo para 
entrega das declarações – 
20.158 moradores da região 
correram para prestar contas 
ao Leão e evitar a multa pelo 
atraso. A Receita Federal não 
informou a quantidade de 
contribuintes que perderam 
o prazo. Os atrasados terão 

de pagar uma multa que 
pode variar de R$ 165,74 
a 20% do imposto devido. . 

Neste ano, algumas regras 
anteriores continuaram 
valendo, como a obrigato-
riedade da declaração para 
todos que acumularam 
rendimentos tributáveis 
em valores acima de R$ 
28.559,70. A novidade é 
para quem recebeu o Auxílio 
Emergencial do governo 
federal no ano passado. 

Para esse grupo beneficiário, 
a declaração deverá incluir 

o benefício, mas apenas 
para aqueles que somaram 
rendimentos maiores de  
R$ 22.847,76. Com a nova 
regra, a Receita Federal 

pretende reaver o valor do 
auxilio pago indevidamente. 
Em todo o país, até 3 mi-
lhões de pessoas deverão 
fazer a devolução.

Entre as cinco cidades do 
G5, Itaquá ficou no topo da 
lista com um crescimento 
de 12,1%. No total, foram 
entregues 45.812 declarações, 

3.296 delas nas últimas 24 
horas do limite do prazo. Em 
2020 haviam sido contabi-
lizados impostos de 40.849 
contribuintes, portanto, 
Itaquá expandiu sua lista 
de moradores declarantes 
em mais de 4,9 mil pessoas. 

Em seguida, Ferraz de 
Vasconcelos informou um 
aumento de 10,4%. Foram 
entregues 27.084 declarações, 
1.791 no último dia do prazo. 
Suzano ficou na 3° posição 
com crescimento de 9,2% 
no número de contribuintes 
em 2021, ao todo 57.840, 
dos quais 4.481 tiveram 
de correr para evitar a ina-
dimplência. Poá expandiu 
o número de contribuintes 
em 8,3%, no total foram 
22.618 declarações, 1.717 
no limite do prazo. 

O crescimento percentual 
de declarantes de Mogi das 
Cruzes foi o menor da região, 
8,1%. Foram entregues 
101.418 declarações em 
2021 e 93.735 em 2020. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

No comparativo com 2020, foram entregues 9,3% de declarações a mais na região

Mogi News/Daniel Carvalho

Alto Tietê confirma mais 
28 mortes  em 24 horas

Nas últimas 24 horas 
houve o registro de mais 
28 mortes por Covid-19 
no Alto Tietê. As vítimas 
residiam nos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Mogi 

das Cruzes, Poá, Salesópolis 
e Suzano segundo informou 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). As 
10 cidades contabilizaram 

ontem um total de 98.197 
infectados pela doença. 

A região registrou 76.775 
pessoas recuperadas do co-
ronavírus. O total de óbitos 
chegou a 4.193.

Covid-19

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.193
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Feirantes protestam contra 
mudanças de barracas

Mais de uma centena de 
feirantes de Itaquaquecetuba 
protestaram neste final de 
semana contra a mudança 
na organização da tradicional 
feira livre da Vila São Carlos. 
Segundo a Federação dos Fei-
rantes do Estado de São Paulo, 
a modificação na disposição 
das barracas imposta pela 
Prefeitura acarretou prejuízo 
de 75% nas vendas do dia. 

Em live em suas redes 
sociais, o prefeito Eduar-
do Boigues (PP) ameaçou 
substituir os feirantes que 
não voltarem ao trabalho. A 
medida poderá afetar mais 
de 800 famílias em plena 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

“Tenho hoje o cadastro 
de mais de 200 feirantes 
esperando para trabalhar 
na cidade. Se os feirantes da 
Vila São Carlos não quiserem 
voltar eu vou fazer um cha-
mamento público e vamos 
ocupar o lugar”, declarou o 
prefeito após uma carreata 
com carro de som sair pelas 

Itaquá

ruas de Itaquá protestando 
contra a mudança no largo 
da feira, no sábado passado.

A proibição de montar 
barracas dentro do largo 
veio depois que a Prefeitura 
pintou uma pista de corrida 
no espaço. Os feirantes uti-
lizavam o espaço todos os 
sábados por 47 anos mas o 
novo espaço de lazer obrigou 
os comerciantes a recuarem 
para as ruas adjacentes ao 
largo. 

A mudança gerou problemas 
logísticos, as estreitas vias 
não comportam barracas e 
caminhões, além disso, o local 
que servia de estacionamento 
para clientes agora é ocupado 
por feirantes. A confusão 

custou caro aos trabalhadores 
que protestaram após terem 
os pedidos de retorno para 
dentro do largo negados. 

A ameaça de substituição 
dos feirantes descontentes 
com a mudança acirrou os 
ânimos e gerou uma reação 
da Federação dos Feirantes 
do Estado de São Paulo. ”Ele 
está ameaçando trabalhadores 
que estão reivindicando seus 
direitos Já estamos buscando 
interlocução com o Minis-
tério Público e o Ministério 
do Trabalho para resolver 
essa questão. Como prefeito, 
Eduardo Boigues não possui 
autonomia para fazer esse 
tipo de ameaça”, pontuou 
o presidente da federação 
Guilherme Diniz. 

A reportagem entrou em 
contato com a Prefeitura 
solicitando esclarecimentos 
sobre as declarações do pre-
feito e pedindo um estudo 
de impacto sobre a mudança 
na feira mas até o fechamen-
to desta edição não obteve 
retorno. 

Disposição das 
barracas imposta 
pela Prefeitura 
acarretou prejuízo 
de 75% nas vendas

O destaque no 
crescimento 
no número de 
contribuintes 
ficou com 
Itaquaquecetuba e 
Ferraz
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Saúde abre novas vagas 
para agendamento online

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das Cru-
zes abre hoje, às 14 horas, 
agendamento online para 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para portadores de deficiên-
cias graves ou pessoas com 
comorbidades indicadas 
pelo Ministério da Saúde a 
partir de 30 anos de idade. 
A imunização será realizada 
no próximo sábado e tam-
bém na próxima semana, 
de segunda a quinta-feira, 
dia 10, nos drive-thru do 
Pró-Hiper, no Mogilar, e do 
Bunkyo, na Porteira Preta, 
e nos postos de saúde.

Novas vagas de agen-
damento para públicos já 
assistidos também serão 
abertas: gestantes com co-
morbidades e puérperas 
(mulheres até 45 dias após 
o parto) com comorbidades; 
idosos com 60 anos ou mais; 
profissionais de Educação 
com 47 anos ou mais; e 
motoristas e cobradores. 
Profissionais de Educação 

Covid-19

e motoristas e cobradores 
precisam primeiro obter 
o QR Code validado por 
seus segmentos para de-
pois marcarem vacinação 
na cidade. 

de março. Para aplicação é 
obrigatório apresentar o 
comprovante da primeira 
dose no ato da vacinação. 

Os atendimentos 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. 

A distribuição das vagas 
é feita de acordo com a 
capacidade operacional 
das equipes de vacinação 
na cidade. “O atendimento 
aos portadores de comorbi-
dades demanda mais tempo 
porque exigem algumas 
perguntas e a conferência 
de documentos”, explicou 
a chefe da Divisão de Vi-
gilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

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

Lideranças celebram decisão,
mas sabem que briga só começou

Nomes ouvidos pela reportagem reconhecem que Artesp recorrerá ao TJ e esperam que liminar seja mantida

PEDÁGIO NA MOGI-DUTRA

Políticos e lideranças de 
movimentos contra o pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
celebraram a decisão da Vara 
da Fazenda Pública de Mogi 
das Cruzes, que suspendeu 
por meio de uma liminar o 
edital de licitação que per-
mitia a instalação de uma 
praça de pedágio na cidade 
por meio de concessão. No 
entanto, todos afirmam que 
a mobilização continuará até 
o cancelamento em definitivo 
da proposta por parte do 
governo do Estado.

A decisão atendeu a uma 
ação civil pública movida pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
contra a Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de 
São Paulo (Artesp), alegando 
que a agência interferia na 
autoridade do município 
ao propor a instalação do 
pedágio e na privatização de 
ruas e avenidas no perímetro 
urbano, como parte do pacote 
Litoral Paulista de concessões, 

publicado em 14 de maio.

Na redes
O prefeito de Mogi das 

Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
foi um dos primeiros a se ma-
nifestar publicamente acerca 
da decisão, ainda na noite em 
que foi publicada a decisão 
do juiz Bruno Miano. Após 
publicar uma imagem em 
uma rede social, o prefeito de 
Mogi concedeu entrevista a 
um veículo de comunicação 
regional, quando explicou 
os pontos apresentados na 
ação civil pública. “Há muito 
ainda a acontecer, eles estão 
preparados para instalar o 
pedágio, já começamos a 
briga e há muito a acontecer”, 
afirmou, convocando o povo 
mogiano para se unir na luta 
contra o pedágio.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou por nota 
que a Procuradoria-Geral do 
Município (PGM) já tomou 
conhecimento da decisão 
judicial e vai analisar todos 
os pontos apresentados. “A 

administração municipal 
reforça que a obtenção da 
liminar é uma vitória e uma 
etapa superada na batalha 
contra a proposta da Artesp. A 
mobilização jurídica, política 
e popular terá continuidade”, 
concluiu.

O representante do movimento 

Pedágio Não, Paulo Bocuzzi, 
comemorou a vitória da Pre-
feitura de Mogi no Judiciário, 
mas acredita que este é o 
início de uma longa bata-
lha nos tribunais. “Vemos a 
luta como um tripé técnico, 
político e popular. Estamos 
cientes que este caso terá novos 

desdobramentos. Vamos con-
tinuar trabalhando forte para 
continuar recebendo o apoio 
dos nossos representantes e 
da nossa população”, afirmou.

O deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL), um dos 
representantes da região na 
Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp), 
também comemorou a deci-
são. “Provavelmente a Artesp 
recorrerá da decisão, mas 
espero que o Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) mantenha a 
decisão de primeira instância. 
Quanto à estratégia política, 
continua a mesma: vamos 
sempre cobrar e pressionar 
o governador (João Doria-

-PSDB), o vice-governador 
(Rodrigo Garcia-DEM) e as 
demais autoridades para que 
esta proposta não prospere”, 
afirmou.

Elogios
Em uma transmissão ao 

vivo nas redes sociais, o ex-
-prefeito de Mogi das Cruzes 
e deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) parabenizou 
na noite de segunda-feira o 
trabalho da PGM e condenou 
as ações da Artesp. “É uma 
vergonha que eles não possam 
responder tecnicamente e 
adequadamente às questões 
na Justiça”, apontou.

André Diniz

Prefeitura e demais representantes da cidade e da região tentam barrar o pedágio

Mogi News/Arquivo

Mogi antecipa vacinação para 
profissionais da Educação

Mogi das Cruzes ante-
cipará a vacinação contra 
Covid-19 de profissionais da 
Rede Municipal de Educação 
com menos de 47 anos. A 
antecipação será na próxima 
sexta-feira e domingo para 
cerca de 1,6 mil profissio-
nais das unidades escolares 
municipais e subvencionadas 
que já retornaram às ativi-
dades presenciais ou que 
ainda retornarão na Fase 1 
de reabertura.

Os profissionais das de-
mais escolas municipais, 
subvencionadas, estaduais 
e particulares também serão 
vacinados com prioridade,  
à medida que o município 
receber novas doses.

A autorização para a imu-
nização foi solicitada pela 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes à Promotoria de Justiça 
com objetivo de reforçar a 
prevenção da doença.

A decisão foi tomada pelo 
Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento dos 
Efeitos da Pandemia sobre 

Municipal

a Educação (Gaepe), depois 
de consulta ao Ministério 
Público ontem. As escolas 
autorizadas para a abertura 
na Fase 1, incluídas nesta 
etapa de vacinação, estão 
plenamente adequadas ao 
protocolo sanitário estabe-
lecido anteriormente.

Os profissionais que atuam 
nessas escolas precisam agendar 
a imunização a partir das 14 
horas de amanhã por meio 
do site ‘Clique Vacina’ https://

vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As aplicações serão rea-
lizadas nos dois drive-thru: 
Pró-Hiper e Bunkyo.

Para receber a dose, o 
profissional precisa apresentar 
documento profissional com-
probatório, como holerite e/
ou identificação do servidor, 
que comprove seu vínculo 
empregatício, documento 
pessoal com foto, CPF ou 
cartão SUS e comprovante 
de endereço.

Antecipação atenderá cerca de 1,6 mil profissionais

Divulgação/PMMC

Vacinação será 
para portadores de 
deficiências graves 
ou pessoas com 
comorbidades

Também serão liberadas 
vagas para aplicação da se-
gunda dose de CoronaVac/
Butantan para quem estiver 
em atraso e segunda dose 
para pessoas vacinadas com 
Astrazeneca/Oxford até 13 
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Brasil tem 21,83% da população vacinada com a 1ª dose contra a Covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 46.224.872, o equivalente a 21,83% da 

população total. Nas últimas 24 horas, 526.915 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio 

de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e DF. Entre os mais de 46 milhões de vacinados, 22,3 milhões receberam a 

segunda dose, o que representa 10,57% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 185.024 pessoas receberam essa 

dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 711.939 doses ontem. (E.C.)

 A Polícia Federal (PF) de-
flagrou na manhã de ontem a 
Operação Pneu de Ferro para 
desarticular suposta organi-
zação criminosa responsável 
pelo tráfico internacional e 
interestadual de armas de 
fogo, munições e acessórios, 
associação para o tráfico de 
drogas, lavagem de capitais e 
evasão de divisas. Até a pu-
blicação desta matéria, quatro 
alvos haviam sido presos em 
São Paulo.

Agentes fazem buscas em 
sete endereços de investigados 
e cumprem cinco mandados de 
prisão temporária nas cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

PF realiza operação contra 

tráfico internacional

Armas

As ordens foram expedidas 
pela 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio.

De acordo com a PF, a 
investigação teve início em 
2019, com a apreensão de 21 
carregadores de fuzis AK 47, 
calibre 7.62, e um de pistola, 
escondidos dentro de um 
pneu no Aeroporto do Galeão. 

Os policiais identificaram 
que os materiais apreendidos 
eram enviados pela organização 
criminosa sob suspeita, via 
postal, das cidades de Kissim-
mee, Orlando e Tucson, nos 
EUA e “tinham como destino 
abastecer facções criminosas 
de atuação nacional”. (E.C.)

Mandetta e Torres se 
equivocaram, diz Nise

Médica afirmou que o ex-ministro e o presidente da Anvisa se enganaram
ao falar sobre a existência de um decreto para mudar a bula da cloroquina

CPI DA COVID

A médica Nise Yamaguchi 
afirmou, durante seu depoi-
mento à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid, 
que tanto o ex-ministro da 
saúde Luiz Henrique Man-
detta, quanto o presidente da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antonio 
Barra Torres, se “equivocaram” 
ao falar sobre a existência de 
um decreto para mudar o bula 
da cloroquina.

Sobre este decreto, am-
bos os depoentes afirmaram 
à mesma CPI que o texto 
sugeria a mudança de bula 
da cloroquina para incluir a 
Covid-19 nas recomendações 
de uso do medicamento. Nise 
negou que esse fosse o caso. 

“Eu não entendi que havia 
até aquele momento uma 
discussão sobre um decreto. 
Simplesmente estava con-
versando sobre a questão da 
cloroquina e a resolução de 
excepcionalidade. Eu não 
discuti inserção em bula por 
decreto em nenhum momento”, 
declarou a médica.

Nise voltou a afirmar que 

na reunião que contou com a 
presença do ex-ministro Man-
detta e do presidente da Anvisa, 
ela apresentou uma minuta 
que tratava da disponibilização 
do medicamento durante a 
pandemia. “Não acho que 
eles tenham mentido”, disse 
a parlamentar. “Acho que 
eles tenham se equivocado. 
Acharam que a gente quisesse 
fazer um decreto da bula e 

não foi isso que aconteceu”, 
declarou.

A divergência já tinha sido 
apontada durante o testemunho 
da médica. O presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), disse 
que quer fazer uma acareação 
entre Nise e o presidente da 
Anvisa na comissão.

A médica também foi ques-
tionada com relação a seus 
encontros com o ex-ministro 

da Saúde Eduardo Pazuello 
e afirmou que só conversou 
com ele duas vezes. “Tive 
duas reuniões com o ministro 
Pazuello, uma presencial e 
outra virtual. Muito rápidas. 
Exatamente discutindo os 
tratamentos que estavam sendo 
feitos e em uma delas ele estava 
querendo conversar com as 
outras sociedades médicas. ”, 
afirmou a médica.

Nise afirmou ter apresentado uma minuta sobre a disponibilização do medicamento

Leopoldo Silva/Agência Senado

Estadão Conteúdo

O médico e vereador do Rio 
de Janeiro Jairo Souza Santos 
Junior, o doutor Jairinho, de 
43 anos, foi indiciado ontem 
pela Polícia Civil do Rio por 
torturar um menino de 3 
anos, filho de uma mulher 
com quem ele namorou e 
chegou a morar. As torturas 
aconteceram em 2016. A 
mãe da criança também foi 
indiciada, por omissão, porque 
não impediu Jairinho de ter 
contato com o filho mesmo 
sabendo de pelo menos um 
episódio de violência. 

O relacionamento entre 
ambos se manteve até 2020. 
Jairinho está preso desde 8 de 
abril e responde por tortura e 
morte de seu enteado Henry 
Borel, de 4 anos, filho de sua 
namorada Monique Medeiros, 
que também está presa. Ele 
também já era réu por torturar 
a filha de outra namorada, 
entre 2011 e 2012.

Durante a investigação das 
agressões a Henry, a polícia 
descobriu relatos de que Jairi-
nho já tinha agredido filhos de 
namoradas anteriores. Débora 
Melo Saraiva seria um desses 
casos - uma pessoa denunciou 
ter flagrado Jairinho agredindo 
o filho dela. Débora então foi 
à Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima (DCAV) 
no dia 22 de março e contou 
que mantivera um relacio-
namento conturbado com o 
vereador, a partir do final de 
2014, quando ela trabalhava 

Jairinho é indiciado por 

torturar filho de ex em 2016

Rio de Janeiro

na Câmara Municipal (e ele já 
era vereador). Mas ela omitiu as 
agressões. Em 16 de abril, oito 
dias após a prisão de Jairinho, 
Débora voltou à delegacia e 
mudou sua versão: disse ter 
sido agredida pelo vereador 
em várias ocasiões, tendo 
até quebrado um dedo dela, 
e também narrou agressões 
dele ao filho.

A criança também foi ouvida 
e relatou agressões. “A criança 
reviveu parte de episódios 
sofridos, como sufocamento 
com saco na cabeça, pisões na 
barriga e uma grave fratura 
de fêmur”, contou o delega-
do Adriano França, titular 
da DCAV.

Segundo a polícia, em 2016 
o menino de 3 anos foi obri-
gado por Jairinho a entrar no 
carro e, com medo, vomitou 
dentro do veículo. Depois, 
na tentativa de fugir, pulou 
do carro e quebrou o fêmur. 
Ao levar a criança ao hospital 
municipal Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca, Jairinho 
e Débora contaram que o 
menino havia sofrido um 
acidente casual, e negaram 
agressão - por isso o casal 
está sendo indiciado também 
por falsidade ideológica. Nos 
documentos relativos àquele 
atendimento, apresentados à 
polícia pelo hospital Lourenço 
Jorge, uma psicóloga relatou 
que o menino, ao ser atendido 
ferido, contou que não queria 
entrar no carro. (E.C.)

Quatro pessoas haviam sido presas em SP até ontem

Divulgação
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China tem primeiro caso de
gripe aviária em humanos

Comissão assegura que até agora nunca houve contágio desse vírus, que se trata de uma transmissão “acidental”

H10N3

 Autoridades sanitárias 
chinesas informaram ontem 
a detecção do primeiro caso 
no mundo de gripe aviária 
H10N3 em humanos. Em 
nota, a Comissão Nacional 
de Saúde assegura que até 
agora nunca houve contágio 
humano deste vírus, que se 
trata de uma transmissão 

“acidental” e que o risco de 
propagação em larga escala 
é “muito baixo”.

“Nenhum caso humano 
de H10N3 foi relatado no 
mundo (até então), e o ví-
rus entre as aves é de baixa 
patogenicidade. Este caso é 
uma transmissão ocasional 
de aves para humanos, e o 
risco de disseminação em 
grande escala é extremamente 
baixo”, lê-se no comunicado.

O paciente é um homem 
de 41 anos da província 
oriental de Jiangsu. Ele co-
meçou a sentir febre e outros 
sintomas no dia 23 de abril 
e foi hospitalizado cinco dias 

depois, após o agravamento 
de seu estado.

A comissão afirmou que o 
quadro da pessoa infectada 
melhorou a ponto de atingir 
os requisitos para receber 
alta. Autoridades dizem ter 

realizado um acompanhamento 
de emergência em todos os 
contatos próximos do paciente, 
entre os quais não foram 
encontradas “anormalidades”.

O H10N3 é um subtipo do 
vírus Influenza A, também 

conhecido como vírus da 
gripe aviária. Yang Zhanqiu, 
vice-diretor do Departamento 
de Biologia Patogênica da 
Universidade de Wuhan, 
disse ao jornal Global Times 
que o vírus é normalmente 

letal para aves.
Ele explicou que o H10N3 

pode se espalhar por meio 
de gotículas respiratórias - 
processo semelhante ao do 
Sars-CoV-2, coronavírus 
causador da Covid-19.

Yang disse que prova-
velmente foi por meio de 
gotículas que o homem foi 
infectado. Ele afirmou que 
não há evidências de que 
exista a transmissão entre 
humanos. Além disso, ele 
ressaltou que o vírus apre-
senta baixo risco para os 
humanos.

A comissão pediu aos ci-
dadãos que evitem o contato 
diário com aves mortas e não 
abordem as aves vivas, bem 
como que cuidem da higiene 
alimentar e consultem ime-
diatamente um médico em 
caso de sintomas como febre 
ou problemas respiratórios.

Estadão Conteúdo

Autoridades dizem ter realizado acompanhamento de emergência em todos os contatos próximos do paciente

Reprodução

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciou 
ontem que atribuiu a cada 
uma das quatro variantes do 
coronavírus consideradas 
preocupantes o nome de 
uma letra do alfabeto grego, 
o que tornará mais fácil 
mencioná-los e lembrá-los.

A maioria das pessoas 
não costuma identificar 
essas variantes pelos nomes 
científicos (difíceis de reter 
e diferenciar), mas pelo local 
onde foram inicialmente 
detectadas, chamando B.1.17 
de variante britânica, a 
B.1.351 de variante sul-

-africana, P.1 de variante 
brasileira, e B.1.617.2 de 
variante indiana.

Isso gera estigma e dis-
criminação contra os países 
envolvidos, além de certo 
grau de desinformação. 

“Para evitar isso e simpli-
ficar a comunicação ao 
público, a OMS convida 
as autoridades nacionais, 
a imprensa e outras en-
tidades a adotarem esses 
novos nomes”, afirmou a 

O Vaticano introduziu no 
Código de Direito Canônico 
um artigo que contempla a 
pedofilia, especificamente 
os crimes de abuso contra 
menores cometidos por padres, 
medida exigida pelas vítimas. 
O crime contra menores é 
tipificado desde ontem na 
nova versão do Código em 
cânone específico.

O papa Francisco reformou 
o Livro VI do Código de Direito 
Canônico sobre sanções penais 
na Igreja Católica. Este é um 
dos sete livros que compõem 
o Código de Direito Canônico. 

“Para responder adequadamente 
às demandas da igreja em 
todo o mundo, ficou evidente 
a necessidade de se rever 
também a disciplina penal 
promulgada por São João 
Paulo II, em 25 de janeiro 
de 1983, com o Código de 
Direito Canônico”, afirmou 
o pontífice.

O trabalho de revisão co-
meçou em 2007 com o papa 
emérito Bento XVI e agora está 
terminando com um texto 
que “introduz mudanças de 

OMS atribui nomes a
variantes da Covid-19

Vaticano inclui crime no

Código de Direito Canônico

Alfabeto gregoPedofilia

organização, em nota.
A Organização Mundial da 

Saúde lançou uma série de 
consultas entre especialistas 
de diferentes partes do mundo 
e revisou vários sistemas 
nominativos para escolher 
os nomes mais apropriados. 
Então, decidiram nomear 
o B.1.17 (britânico) como 
a variante alfa; o B.1.351 
(sul-africano), a variante 
beta; o P.1 (brasileiro), a 
variante gama e o B.1.617.2 
(indiano), a variante delta.

Com a mudança, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
disse esperar alcançar um 
equilíbrio justo e mais com-
preensível nas chamadas 

“variantes de preocupação”. 
Esses nomes são usados 

apenas para fins informativos 
e não substituirão os utiliza-
dos em pesquisas, uma vez 
que designações científicas 
veiculam importantes infor-
mações para pesquisadores, 
como a linhagem em que 
foram encontradas e as 
variações do coronavírus 
original. (E.C.)

vários tipos na lei atual e san-
ciona algumas novas figuras 
criminosas”, nas palavras de 
Francisco.

Também foi aprimorado “do 
ponto de vista técnico, espe-
cialmente no que diz respeito 
a aspectos fundamentais do 
direito penal, como o direito 
de defesa, a prescrição da ação 
penal e a determinação mais 
precisa das penas.”

Agora oferecem “critérios 
objetivos na identificação da 
pena mais adequada a aplicar 
no caso concreto”, reduzin-
do a discricionariedade da 
autoridade, para favorecer a 
unidade eclesial na aplicação 
das penas, “especialmente 
para os crimes que causam 
maiores danos e escândalo na 
comunidade “, acrescentou.

O presidente do Pontifício 
Conselho para os Textos Le-
gislativos, Filippo Iannone, 
explicou que a presença nas 
comunidades de algumas 
situações irregulares e os es-
cândalos recentes levaram à 
revitalização do direito penal. 
(E.C.)

 Um dos assassinos mais 
notórios da máfia siciliana, a 
Cosa Nostra, condenado por 
assassinar mais de 100 pessoas, 
foi libertado da prisão após 
25 anos atrás das grades. Em 
maio de 1992, Giovanni Brusca, 
apelidado de “O porco” ou o 
matador de pessoas, detonou 
o explosivo que matou o 
promotor antimáfia Giovanni 
Falcone, considerado um 
dos maiores heróis da luta 
contra a máfia na Itália. Além 
disso, ele também admitiu ter 
estrangulado um menino de 
11 anos, Giuseppe Di Matteo, 
filho de um colaborador da 
Justiça, e ter dissolvido seu 
corpo em ácido, em 1995.

O criminoso, de 64 anos, 
deixou a penitenciária de 
Rebibbia, em Roma, na noite 
de anteontem, 45 dias antes 
de sua pena expirar. O Tri-
bunal de Apelação de Milão 
decidiu que ele ficará sujeito a 
verificações e proteção e terá 
que respeitar quatro anos de 
liberdade condicional. (E.C.)

Libertação de 
mafioso que 
detonou bomba 
revolta Itália

Falcone

 A farmacêutica americana 
Moderna anunciou ontem 
que iniciou o processo para 
autorização plena à comercia-
lização de sua vacina contra a 
Covid-19 junto ao Food and 
Drug Administration (FDA), 
a agência reguladora de ali-
mentos e medicamentos dos 
Estados Unidos. O imunizante 
da Moderna tem sido usado 
no país sob autorização de 
uso emergencial, emitida pelo 
FDA em dezembro.

 “A Moderna continuará 
a enviar dados ao Food and 
Drug Administration para 
apoiar o pedido de licença 
biológica em uma base con-
tínua nas próximas semanas”, 
disse a companhia em nota 
à imprensa.

CEO da farmacêutica, Stépha-
ne Bancel disse estar contente 
pelo anúncio e ansioso para 
trabalhar em conjunto com o 
Food and Drug Administration, 
reforçando que a Moderna 
continuará a enviar dados do 
estudo de fase 3. (E.C.)

Moderna inicia 
processo para 
comercializar 
vacina

Estados Unidos

Autoridades 
informaram que o 
risco de propagação 
em larga escala é 
muito baixo
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Veja os confrontos das oitavas
Defensa y Justicia-ARG

Boca Juniors-ARG

Universidad Católica-CHI

Cerro Porteño-PAR

Vélez Sarsfield-ARG

São Paulo-BRA

River Plate-ARG

Olimpia-PAR

Flamengo-BRA

Atlético(MG)-BRA

Palmeiras-BRA

Fluminense-BRA

Barcelona-EQU

Racing-ARG

Argentinos Juniors-ARG

Internacional-BRA

X

X

X

X

X

X

X

X

Palmeiras pega Católica; 
São Paulo encara o Racing

A Conmebol realizou on-
tem em sua sede na cidade 
de Luque, no Paraguai, o 
sorteio das oitavas de final 
da Copa Libertadores. Atual 
campeão continental, o Pal-
meiras se deu bem ao fugir 
dos tradicionais argentinos 
River Plate e Boca Juniors e 
terá pela frente a Universidad 
Católica, do Chile, com o 
segundo jogo sendo dispu-
tado em São Paulo.

A missão de enfrentar o 
Boca Juniors, semifinalista 
no ano passado (caiu con-
tra o Santos), ficou com o 
Atlético-MG, que fez a melhor 
campanha na fase de grupos. 
Assim, a partida decisiva do 
confronto será no Mineirão, 
em Belo Horizonte. O River 
Plate, outro que perdeu na 
semifinal de 2020 (para o 
Palmeiras), fará um duelo 
local contra o Argentinos 
Juniors.

O sorteio, sem qualquer 
restrição, acabou colocando 
frente à frente equipes que 
se enfrentaram na fase de 

Oitavas da Libertadores

grupos. São os casos de São 
Paulo e Internacional, que 
jogarão nas oitavas de final 
contra Racing, da Argenti-
na, e Olimpia, do Paraguai, 
respectivamente. Contra os 
argentinos, o time paulista 
teve um empate sem gols, fora 
de casa, e uma derrota por 1 
a 0, no estádio do Morumbi. 
Já os gaúchos golearam os 
paraguaios por 6 a 1, em 
Porto Alegre, e venceram 
por 1 a 0, em Assunção.

Campeão da Libertadores 
em 2019, o Flamengo jogará 
contra o Defensa y Justicia, 
da Argentina, atual vencedor 
da Copa Sul-Americana e 
da Recopa Sul-Americana. 

O segundo jogo será no 
estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. A mesma 
situação, de definir a vaga 
em casa, acontecerá com o 
Fluminense, que terá o Cerro 
Porteño, do Paraguai, como 
adversário.

Por fim, as oitavas de final 
se completam com o duelo 
entre Vélez Sarsfield, da 
Argentina, e Barcelona, do 
Equador. Os duelos aconte-
cerão em julho: os jogos de 
ida serão na semana do dia 
14 e os de volta, na semana 
do dia 21. A decisão está 
marcada para 20 de novembro, 
no estádio Centenário, em 
Montevidéu. (E.C.)

Corinthians busca formação 
ideal contra o Atlético-GO

O Corinthians reencontra 
o Atlético-GO hoje, às 21h30, 
na Neo Química Arena, no 
jogo de ida da terceira fase 
da Copa do Brasil. Depois de 
uma péssima apresentação e 
uma derrota por 1 a 0 no do-
mingo passado contra o rival 
de Goiás, pelo Campeonato 
Brasileiro, também como 
mandante, o time paulista 
tentará dar a volta por cima 
no torneio mata-mata.

Será o segundo jogo de 
Sylvinho no comando da 
equipe. Na estreia, ele tentou 
inovar, mas montou um meio-

-campo sem criatividade com 
Camacho, Ramiro e Roni; e 
um ataque desentrosado, com 
Gustavo Mosquito, Luan e 
Mateus Vital.

A dúvida que fica é se o 
treinador insistirá na forma-
ção da partida anterior ou 
se colocará em campo um 
time mais ofensivo, com Jô 
na função de centroavante. A 
principal novidade pode ser 
o volante Gabriel, recuperado 
de lesão muscular.

Copa do Brasil

CORINTHIANS  
Cássio; 
Fagner, 
Gil (João Victor), 
Raul e 
Lucas Piton; 
Gabriel, 
Cantillo e 
Luan: 
Gustavo Mosquito, 
Jô (Ramiro) e 
Mateus Vital. 
Técnico: 
Sylvinho.

ATLÉTICO-GO 
Fernando Miguel; 
Dudu, 
Nathan Silva, 
Éder e 
Igor Cariús; 
Marlon Freitas, 
Willian Maranhão e 
João Paulo; 
Ronald, 
Zé Roberto e 
Natanael. 
Técnico: 
Eduardo Barroca.

CORINTHIANS  
ATLÉTICO-GO 

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Neo Química Arena

Outra disputa na equipe 
está na zaga. Na estreia do 
Brasileirão, Sylvinho sacou 
João Vitor, que vinha como 
titular, para colocar Gil. Ele 
explicou que está testando 
e vai definir com o tempo 
a melhor formação.

“Na verdade, nessa parte de 
construção do time, temos 
gente bastante jovem, é preciso 
tranquilidade e percepções 
para poder se desenvolver 

no campo. Com relação ao 
Gil, que é muito importante, 
o João Vitor está crescendo 
muito e vamos buscar a 
melhor formação da dupla 
de zaga, que dá segurança. 
Enfim, temos várias opções, 
mas temos que fazer isso com 
tranquilidade”, analisou o 
treinador.

O Corinthians estreou na 
Copa do Brasil com vitória 
por 3 a 0 sobre o Salgueiro 
e depois levou um susto 
contra o modesto Retrô. 
Após empate por 1 a 1 no 
tempo regulamentar com 
o time pernambucano, a 
equipe alvinegra avançou 
nos pênaltis.

As duas fases iniciais 
renderam ao clube R$ 2,5 
milhões. A participação na 
terceira fase renderá mais R$ 
1,7 milhão. Além de buscar 
a taça, seguir no torneio 
pode ajudar o time a sair 
do vermelho. O campeão 
da Copa do Brasil recebe-
rá um prêmio no valor de  
R$ 56 milhões. (E.C.)

Seleção blinda jogadores de 
polêmica sobre Copa América

Após confirmação de que o torneio será realizado no Brasil, dirigentes evitam exposição de atletas em entrevistas

SEM COMENTÁRIOS

A confirmação de que o 
Brasil será sede da Copa Amé-
rica repercutiu no trabalho 
da seleção brasileira, que 
está concentrada na Granja 
Comary, em Teresópolis, se 
preparando para os dois 
próximos jogos pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo. 
Mas foi uma repercussão 
às avessas: enquanto que 
jogadores de outras seleções 

- como a uruguaia - têm se 
manifestado contrariamente 
à competição no país, por 
aqui vigora uma espécie 
de lei do silêncio. Nada de 
entrevistas, e discrição nas 
redes sociais.

Na segunda-feira, a Con-
mebol anunciou pouco depois 
das 11 horas que o Brasil 
sediaria a Copa América. 
Àquela altura, repórteres 
que cobrem o dia a dia 
da seleção já sabiam que 
o volante Fred e o meia 
Lucas Paquetá concederiam 
entrevista coletiva no início 

Coletiva de imprensa só deve ocorrer amanhã, com o técnico Tite, em Porto Alegre

da tarde - havia inclusive 
uma lista pronta de jorna-
listas que haviam se inscrito 
minutos antes para fazer as 
perguntas. A coletiva, porém, 
foi cancelada 17 minutos 
antes do horário previsto 
para começar.

Isolada em Teresópolis e 
sob um protocolo sanitário 
que limita o acesso de pessoas 
à Granja Comary, a seleção 
treina no local desde a sema-
na passada. As entrevistas 
coletivas são feitas por vídeo. 
Além daquela cancelada de 
segunda-feira, havia outra 
prevista para ontem, que 
não também não ocorreu. 
A delegação viaja hoje para 
Porto Alegre e, assim, é 
provável que a próxima 
entrevista ao vivo aconteça 
apenas amanhã, véspera 
do jogo com o Equador - e 
isso porque se trata de um 
evento obrigatório, com a 
presença do técnico Tite.

Os jogadores também têm 
sido discretos nas redes sociais. 
Conhecido por sempre se 

posicionar ao lado de quem 
mais precisa, e com uma 
publicação fixa no Twitter 
desde o ano passado em que 
fala sobre a importância de 
se combater a Covid-19 a 

partir de decisões científi-
cas, o atacante Richarlison 
tem postado amenidades e 
brincadeiras. Neymar, por 
sua vez, fez ontem uma re-
ferência ao seu patrocinador. 

Pareceu ignorar solenemente 
o pedido do senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) para que 
não jogue a Copa América.

O Estadão apurou que 
não houve nenhuma espécie 

de veto à manifestação dos 
jogadores, mas a suspensão 
das entrevistas coletivas foi, 
sim, motivada pelo anúncio 
repentino da Copa América 
no Brasil. A incerteza que 
paira sobre a competição e 
a enxurrada de críticas nas 
redes sociais certamente seriam 
abordadas nas entrevistas, 
e qualquer declaração fora 
do prumo teria potencial 
para atrapalhar o trabalho 
de Tite - e, na outra ponta, 
de quem tenta viabilizar o 
torneio em solo brasileiro.

O silêncio visto na seleção 
é o mesmo que impera na 
cúpula da CBF. Apesar do 
impacto do anúncio da Copa 
América no Brasil, até o início 
da noite de ontem, mais de 
30 horas após a Conmebol 
anunciar o país como sede 
da competição, nenhuma 
declaração oficial havia sido 
dada por qualquer cartola 
da entidade - tampouco era 
possível encontrar qualquer 
linha sobre o assunto no 
site da CBF.

Estadão Conteúdo
Divulgação/CBF
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SBT, 21H00

Chiquititas
No orfanato, Carol pede para Junior se acalmar que a verdade sobre o que 

aconteceu com Gabriela logo irá aparecer. Mosca tenta pegar na mão de 

Mili que, chateada por saber que o garoto já fi cou com Janu, sai de perto 

mais uma vez. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Edgard permite que Henrique participe de sua aula. Delma aprova o novo 

visual de Marcelo, sem saber que foi Roberta quem o ajudou. Jade e João 

implicam com Henrique. Sol afi rma que se vingará de BB. Nat segue as 

orientações de Heideguer e pede que Duca apresse o encontro com Alan.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Rodrigo afi rma a Manu que a ama e que quer fi car com ela. Celina aconselha 

Lúcio a não se envolver demais com Ana. Alice pede para Cícero arrumar 

um emprego para Renato. Ana não se conforma com a insistência de Eva 

para que ela volte a jogar tênis.

Salve-se quem puder
Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu para ele aceitar o término do 

namoro. Junior desconfi a de que Alexia/Josimara esteja mentindo para ajudar 

Renatinha a conquistar o empresário. Dominique garante a Edu que Renzo 

não sabe que Luna sobreviveu.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro convence a esposa a permanecer 

na mansão. Maria Marta guarda o diamante rosa em seu cofre. Amanda 

recebe dinheiro de Maria Marta como parte de seu acordo. Cora alerta 

Cristina sobre Fernando. 

RECORD, 21H

Gênesis
Najla mostra interesse em Gate. Abraão castiga Ismael. Isaque é circuncidado. 

Massá e Ismael brigam. Abimeleque nota a ausência de Najla. Sara questiona 

Ismael.

Nunca é tarde 
demais para mudar o 
que está mal na sua 
vida. Enquanto você 
puder sonhar, existirá 
sempre uma chance 
para alterar o rumo 
dos acontecimentos.

Se há algo que faz 
você infeliz, largue 
isso agora. Se existem 
obstáculos no seu 
caminho, siga noutra 
direção. O importante 
é não deixar morrer a 
esperança de que tudo 

MOMENTO
especial

Tudo pode ser diferente

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANDREA AKEMI MIZUGUSHI E

EDSON HIROSHI AIHARA

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

pre! Feliz aniversário!

 Quando pensar em desistir, lembre-se 
porque começou.”

 cultura@jornaldat.com.br

pode ser diferente.
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Começo a semana com muita inspiração e lembrando dos bons aconteci-
mentos para que assim despertem sentimentos especiais em nossas mentes. 
Com certeza , muitos amigos e leitores estão ansiosos para que tudo passe e 
possamos nos reunir novamente. Com isso e por isso a coluna desfila fotos as-
sinadas pelo querido José Carlos Cipullo que com sua objetiva sempre garante 
imagens inesquecíveis. Noites de Gala já não vinham acontecendo como antes . 
Os Black Ties deram lugar a eventos sociais com a mesma pujança e qualidade 
onde nossos convidados sempre se apresentaram elegantes e chiques mesmo 
dispensando o Traje a Rigor com os homens de smoking e o mulherio todas 
de vestidos longos com brilho e pedrarias e de tecidos nobres . Reviver tudo 
isso contempla apenas nossas saudades e nossos anseios por dias melhores. A 
pergunta que não quer calar por onde passo é : “ E as Festas”? Claro que isso me 
alegra e me deixa triste ao mesmo tempo . Mas se é , e tem sido a vontade de 
Deus , que assim seja até aqui e pelo tempo que for . Rever faz bem !!! Curtam 

Tudo IssoSaudades de 

Paulo Rogério de Souza e 
Paulinha Andrade 

Elizete Mello Freire Averaldo

Ângela Custódio

Roberta e Fábio Boni

Juliana da Mata e Leandro Nobre
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Isabelle e Cuco Pereira

Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê 
perderam nesta segunda-feira um dos 
talentos dos palcos. O cantor Lúcio 
Negrão veio a óbito depois de perder a 
luta para o Covid 19 . Um ser humano 
querido e excelente profissional que já 
deixa saudades . Aos familiares, amigos 
e fãs nossos sentimentos e que Deus 
de força a todos em momento tão triste. 
Por onde passou Lúcio Negrão deixou 
sua marca , em especial quando fazia 
performance de Elvis Presley. Descanse 
em paz meu amigo!!!! Deus te recolheu 
para estar com Ele. Que assim seja.

x

 UMA GRANDE PERDA


