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Doria revoga fase vermelha e 
comércio do Alto Tietê volta 
a abrir nos finais de semana

Suspensão da medida ocorre em razão da melhora nos indicadores de saúde, informou o governador João Doria 

Os setores de comércio e servi-
ços do Alto Tietê receberam ontem 
a liberação do governo do Estado 
para retornar ao funcionamento 
nos finais de semana e feriados. 
Em coletiva realizada no Palácio 
dos Bandeirantes, o governador 
João Doria (PSDB) voltou atrás da 
decisão que proibia o funciona-
mento de shoppings, restaurantes 
e comércios aos sábados, domin-
gos e feriados e suspendeu o de-
creto que colocava todo o Estado 
na fase 3 vermelha nestas datas. 
Cidades, página 3

A Secretaria de Saúde de Ferraz 
de Vasconcelos deu início ontem 
à vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) do grupo de idosos com 
mais de 90 anos. Ao todo, 390 do-
ses do imunizante CoronaVac fo-
ram separadas para este público. 
Cidades, página 4

Ferraz

IMUNIZAÇÃO 
DE IDOSOS 
TEM INÍCIO

A vacinação está ocorrendo na Unidade Básica de Saúde Mário Margarido, conhecida como CSII
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Trabalho

Cinco cidades oferecem 694 
oportunidades de emprego
Vagas podem ser conferidas nos Postos de Atendimento 
ao Trabalhador de cada município. Somente em 
Suzano são 300 oportunidades. Cidades, página 5

Segurança

Prefeitura visita 
futura DDM de 
Itaquaquecetuba
Cidades, página 4

MUNDIAL

BRASILEIRÃO
Itaquá

Estado nega o fechamento do 
PS do Hospital Santa Marcelina
Boato repercutiu na internet após o fechamento do PS 
do Luzia, em Mogi, para casos leves. Cidades, página 3
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Alto Tietê oferece quase 700 vagas de emprego nos PATs

MOGI NEWS/ARQUIVO
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A Prefeitura de Itaquaquecetuba fez um novo flagrante de descarte irregular 
ontem de manhã, na estrada do Una, altura do número 700, no bairro Una. Era a 
terceira vez, só esta manhã, que um homem realizava o descarte de entulho sem 
a autorização do município, em desacordo com a lei municipal 1693/97. Ele foi 
autuado no valor de R$ 3.694,22 e encaminhado para a delegacia. O flagrante foi 
feito pela Guarda Civil Municipal.
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ITAQUÁ FLAGRA DESCARTE IRREGULAR

 �Advogada em Suzano I

A advogada Juliana Gonçalves, de 43 
anos, que ajudou a socorrer os alunos da 
Escola Estadual Professor Raul Brasil, 
de Suzano, no dia 13 de março de 2019, 
no crime que resultou na morte de dez 
pessoas, faleceu ontem em razão de 
uma pancreatite. Na data da tragédia, 
Juliana abriu os portões de sua casa 
para acolher os estudantes que fugiam 
dos dois dois ex-alunos que invadiram 
a unidade de ensino armados.

 �Advogada em Suzano II

Juliana também era reconhecida pelo 
trabalho que exercia como advogada. De 
acordo com as informações de amigos 
e familiares por meio das redes sociais, 
o velório e a cremação serão realizados 
em Vargem Grande Paulista, conforme as 
regras da pandemia. Ela estava interna-
da na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do hospital Cruz Azul, em São Paulo.

 �Conselho de Ferraz

A Secretaria de Assistência Social de 
Ferraz de Vasconcelos está com ins-
crições abertas para as eleições para o 
biênio 2021/2023 do Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) e do Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS). Os editais 
completos podem ser conferidos no site 
da Prefeitura. A eleição ocorre em 26 de 
fevereiro para ambos os órgãos.

 �GCM apreende moto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Su-
zano apreendeu uma motocicleta sem 
identificação na tarde de terça-feira, no 
Jardim Imperador. Os agentes aborda-
ram um indivíduo e constataram que o 
veículo não tinha identificação. O con-
dutor não estava com os documentos 
necessários e foi encaminhado à Dele-
gacia de Polícia.

 �Carnaval de Poá

Com o objetivo de combater a dissemi-
nação do coronavírus (Covid-19), a Pre-
feitura de Poá informou que não haverá 
pontos facultativos de Carnaval, previs-
tos para os dias 15, 16 e 17 de fevereiro. 
Com base na decisão que segue o po-
sicionamento do governo do Estado, as 
datas serão consideradas dias úteis no 
e, consequentemente, os departamen-
tos e serviços públicos funcionarão nor-
malmente.

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

EDITORIAL

Só emergências

A 
Secretaria de Estado da Saúde 
mudou a referência do hospital 
Luzia de Pinho Melo, em Mogi 
das Cruzes, para que a unidade 

funcionasse, desde a última segunda-feira, 
apenas para casos de emergência e urgência, 
ou seja, não é mais de ‘portas abertas’ como 
anteriormente. 

O que isso trará de prático para a popu-
lação que precisa de atendimento na Saúde? 
Por enquanto, ainda é difícil vislumbrar o 
que isso vai significar no dia a dia. Como os 
jornais Mogi News e Diário do Alto Tietê no-
ticiaram esta semana, a decisão do governo 
do Estado fecha as portas da unidade para 
atendimentos gerais em plena pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O objetivo alegado 
é que o fechamento vai dar prioridade aos 
atendimentos de alta complexidade.

Desde a última segunda-feira, o hospital 
passou a atender de portas fechadas, rece-
bendo apenas pacientes dos serviços de ur-
gência, como Samu e Bombeiros, e os casos 
mais graves encaminhados pelos municípios. 
A mudança acabou demorando para ocor-
rer, pois estava prevista para 15 de dezem-

bro de 2020 para a reestruturação de todo 
o serviço da Saúde no Alto Tietê, conforme 
informou o governo estadual, em resposta 
enviada aos jornais do Grupo Mogi News.

O atendimento referenciado é previsto pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) para um hos-
pital de alta complexidade, altamente equi-
pado e capacitado para atender especialida-
des, como oncologia, cardiologia e traumas, 
por exemplo. Especialistas da Saúde dizem 
que este é o pior momento para a mudan-
ça: reduzir atendimentos na área, ainda mais 
num momento em que as pessoas dependem 
e muito do SUS. 

A medida teria como objetivo cortar des-
pesas? Agora é ver na prática se isso afetará 
a população, e de que forma, ou se as unida-
des de Saúde terão capacidade de absorver 
quem procurava o Luzia. Vamos esperar o 
termômetro das reclamações subir obrigan-
do a todos, inclusive as autoridades, a olha-
rem com mais carinho para esta mudança 
ou não, se tudo estiver certo fica mantido 
como está com a nova mudança. Já dizia o 
ditado popular que o tempo é o senhor das 
razões. É esperar para ver!

Não há mais desculpas 
para o governo federal não 
implantar a tão vendida agen-
da reformista. As presidências 
das duas casas legislativas 
estão ocupadas por escolhi-
dos pelo Planalto. O Poder 
Executivo conseguiu a lide-
rança e a maioria legislativa 
de que precisa para votar as 
reformas que afirmam tão 
necessárias para o desenvol-
vimento do Brasil.

A mais importante é sem 
dúvida a tributária, não se 
espera que haja redução da 
carga, mas ao menos que o 
sistema seja simplificado, 
desonerando sua obediência 
pelo setor produtivo. A outra 
reforma é a administrativa, 
diminuindo o tamanho da 
estrutura estatal. Mas antes 
de tudo é necessária a imu-
nização em massa da popu-

Reformas

ARTIGO
Cedric Darwin

lação para que as atividades 
sejam gradativamente reto-
madas e a atividade econô-
mica se aqueça.

Querendo ou não o go-
verno federal, dia após dia 
há maior oferta de vacinas 
e maior variedade delas, o 
que imporá a imunização em 
massa. Mas o que desapare-
ce hoje é o discurso de que 
o Congresso impede as rea-
lizações do governo federal. 
O fisiologismo venceu mais 
uma vez.

O governo nega, mas nin-
guém é ingênuo a ponto de 
acreditar. Já é possível ver 
deputados federais em suas 
bases eleitorais divulgando 
as emendas que conseguiram 
junto aos prefeitos. A cam-
panha para o Legislativo de 
2022 já começou e a eleição 
das mesas diretoras das casas 
foi a hora de negociar mais 
emendas para exibir em suas 
bases eleitorais.

Veremos como será daqui 
em diante, como será a fide-
lidade da base que elegeu os 
presidentes das casas e quan-
to isso custará em cargos e 
novas emendas. Quanto cus-
tará cada reforma impopu-
lar e por aí vai. Trata-se de 
custo político e não há nada 
de novo ou absurdo nisso, o 
único senão é a total incoe-
rência entre o discurso e ação.

O presidente foi deputado 
federal por quase três déca-
das e sabe muito bem como 
funciona a casa. Para se ele-
ger disse que teria um time 
de notáveis em seu minis-
tério e que não cederia aos 
acordos políticos, mas não é 
isso que faz. Agora se algu-
ma coisa não der certo, só 
dá para pôr a culpa no STF 
e na imprensa; no Congres-
so não dá mais.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 editor@moginews.com.br
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Cidades se preparam para vacinação

A confirmação do governo 
do Estado para o início da 
etapa de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) a 
idosos com mais de 90 anos, 
a partir de segunda-feira, levou 
as cidades da região do Alto 
Tietê a redobrar seus esforços 
para os planos locais de vaci-
nação. No total, o Alto Tietê 
vai receber 14.390 doses da 
CoronaVac nesta etapa.

O governo do Estado revelou 
que os novos lotes distribuí-
dos aos municípios foram 
direcionados para a conclusão 
da etapa de imunização dos 
profissionais de Saúde muni-
cipais que atuam no combate 
à pandemia, além de preparar 
para a etapa que será aberta 
no início da próxima semana. 

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
que, no sábado, realizará 
a vacinação em drive-thru 
para trabalhadores da Saú-
de com mais de 60 anos e 
idosos com mais de 90 anos 
em uma estrutura preparada 
no Pró-Hiper (veja mais na 
página 6).

Idosos

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou que recebeu 
do governo do Estado 560 
doses exclusivamente para 
idosos acima de 90 anos. A 
administração municipal re-
velou que a estratégia para a 
vacinação ainda está sendo 
discutida.

Suzano, por sua vez, afirmou 
que irá divulgar, em breve, os  
horários e pontos fixos da 
campanha de vacinação. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
estima que 858 pessoas com 
mais de 90 anos receberão o 
agente imunizante, e que a 
possibilidade da adoção do 

sistema drive-thru está sendo 
avaliada pelas autoridades. Sobre 
o trabalho de imunização de 
pessoas acamadas, o Executivo 
municipal informou que a 
Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar (Emad) 
informará as famílias sobre o 
agendamento para a aplicação 
das doses. 

O departamento de Vi-
gilância em Saúde de Poá, 
por sua vez, explicou que 
aproximadamente 310 idosos 
estão aptos a receber a vacina. 
Embora os locais não tenham 
sido definidos pelo poder 
público, está previsto que o 

Comércio voltará a funcionar 
nos finais de semana na região

Estado revoga a fase vermelha que impedia as lojas do Alto Tietê de abrir as portas nos sábados e domingos

PLANO SÃO PAULO

Os setores de comércio 
e serviços do Alto Tietê re-
ceberam ontem a liberação 
do governo do Estado para 
retornar ao funcionamento 
nos finais de semana e feriados.

Em coletiva realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
governador João Doria (PSDB) 
voltou atrás da decisão que 
proibia o funcionamento de 
shoppings, restaurantes e 
comércios aos sábados, do-
mingos e feriados e suspendeu 
o decreto que colocava todo o 
Estado de São Paulo na fase 3 
vermelha do Plano São Paulo 
nestas datas.

Segundo o governador 
Doria, a medida, em vigor 
desde 25 de janeiro e que 
permaneceria até domingo, 
foi suspensa devido a uma 
melhora nos indicadores de 
saúde. “Tivemos, felizmente, 
queda no número de interna-
ções tanto em leitos primários 
como os de UTI, o que nos 
permite suspender a decisão 

de fechamento de atividades 
econômicas já neste final 
de semana”. A redução de 
hospitalizações por Covid-19 
foi de 11%.

A decisão beneficia muni-
cípios da Grande São Paulo 
e das regiões de Araçatuba, 
Araraquara, Baixada Santista, 
Campinas, Piracicaba, Pre-
sidente Prudente, Registro, 
São João da Boa Vista e São 
José do Rio Preto e Sorocaba.

Na etapa laranja, academias, 
salões de beleza, restaurantes, 
cinemas, teatros, shoppings, 
concessionárias, escritórios 
podem funcionar por até oito 
horas diárias, com atendimento 
presencial limitado a 40% da 
capacidade, com início às 6 
horas e encerramento às 20 
horas. Os parques também 
estão liberados nesta fase. O 
consumo local em bares está 
proibido.

Para o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
(Sincomércio), Valterli Martinez, 
a mudança vai favorecer o 
comércio de rua e o shopping, 

entretanto, será necessária a 
publicação do decreto, prevista 
para amanhã, para entender 
os detalhes da alteração. “A 
gente vai verificar os detalhes 
do decreto para ter um en-
tendimento completo”.

Para a direção da Associação 

Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) a flexibilização é 
positiva, porém, não con-
templa todos e continua a 
afetar setores importantes 
para a economia. “O anúncio 
refresca a situação de uma 
parte do comércio e serviços, 

mas uma parcela continua a 
ser penalizada, gerando uma 
situação injusta. A expectativa 
era de que a flexibilização 
atendesse a todos”, avaliou a 
presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.

Já para o presidente do 

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), a alteração dará um 
fôlego. “Sabemos o quanto os 
estabelecimentos comerciais 
investiram para se adequarem 
às regras e protocolos de 
distanciamento e higienização 
neste período de pandemia 
e o quanto são importantes 
para a geração de empregos 
e manutenção da economia 
nos municípios”, completou.

Segundo o Condemat, a 
ocupação de leitos no Alto 
Tietê reduziu de 72% para 
68% nos últimos sete dias 
com relação ao período ante-
rior. Ainda de acordo com o 
consórcio, a média de óbitos 
dos últimos sete dias é de 
2,7 para cada 100 mil ha-
bitantes, enquanto nos sete 
dias anteriores era superior 
a 3. A média de novos casos 
caiu de 73,8 casos por 100 
mil habitantes para 70,4. Já 
o índice de internações caiu 
de 93,3% para 82,6%.

Felipe Antonelli

Fim da fase vermelha permitirá o funcionamento do comércio no Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

A Secretaria de Estado da 
Saúde desmentiu o boato que 
circula sobre o referenciamento 
do Pronto Socorro (PS) do 
Hospital Santa Marcelina, em 
Itaquaquecetuba. Conforme 
tem sido divulgado por várias 
páginas de notícias em redes 
sociais, a informação era de que 
a unidade de saúde fecharia 
as portas para o atendimento 
de casos leves e gerais, de 
modo semelhante ao que foi 
estabelecido, no início dessa 
semana, no Hospital Luzia 
de Pinho Melo, em Mogi 
das Cruzes.

Em nota, para esclarecer 
a desinformação, o governo 
do Estado negou qualquer 
alteração. “O Hospital Santa 
Marcelina segue atendendo 
a população. A Secretaria 
de Estado de Saúde tem o 
compromisso de comunicar 
e orientar a população com 
total transparência sempre 
que ocorre qualquer mudança 
em seus serviços, assim como 
fez com relação ao Hospital 

Saúde nega fechamento 
do PS do Santa Marcelina

Boato em Itaquá 

das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, de Mogi das Cruzes”.

Desde segunda-feira, o 
PS do Luzia passou a tender 
apenas casos graves. A mu-
dança pode ter estimulado 
o temor de fechamento de 
outras unidades de saúde 
que atendem a região.

No entanto, para o biomé-
dico mogiano e ex-secretário 
municipal de Saúde de Mogi, 
entre 2014 e 2018, Marcelo 
Cusatis, o referenciamento 
do Luzia afetará toda a região. 

“Sou totalmente contrário ao 
fechamento de qualquer uni-
dade de saúde. Não temos 
informações da preparação 
das cidades para receber essa 
demanda. Quais serviços em 
Mogi ou região foram ampliados 
para atender esses pacientes 
que ficarão desassistidos?”.

Um dos argumentos do 
Estado para o referenciamento 
do hospital em Mogi é a neces-
sidade de educar a população 
sobre qual serviço buscar 
quando os sintomas forem 
leves ou menos complexo.

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Vacinação no Estado têm início na segunda-feira

 Irineu Junior/Secop Suzano 

André Diniz horário de vacinação será das 
9 às 15 horas, com a utilização 
do sistema de drive-thru. Os 
familiares devem comparecer 
aos postos apresentando do-
cumento com foto e compro-
vante de residência de Poá, e 
os idosos acamados que são 
acompanhados pela Emad local 
receberão a vacina em casa.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Ferraz de Vascon-
celos, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Mário Margarido 

- conhecida como CSII, no 
centro da cidade - será o local 
concentrado para a campanha 
local, que pretende cobrir 
390 pessoas. O município 
pretende utilizar o sistema 
drive-thru, com apresenta-
ção de documento com foto, 
cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e comprovante 
de endereço. 

Mortes
Nas últimas 24 horas, seis 

pessoas morreram na região 
em decorrencia do corona-
vírus. Biritiba Mirim e Mogi 
das Cruzes informara duas 
mortes, já Santa Isabel de 
Suzano registraram uma morte, 
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Prefeitura dá inicio à 
vacinação de idosos

Pessoas com mais de 90 anos podem receber o imunizante contra a 
Covid; ao todo, 390 doses da CoronaVac foram separadas para este 

FERRAZ DE VASCONCELOS

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos deu 
início ontem à vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) do 
grupo de idosos com mais de 
90 anos. Ao todo, 390 doses do 
imunizante CoronaVac foram 
separadas para este público

A vacinação está ocorrendo 
na Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Mário Margarido, 
também conhecido como 
CSII, das 9 às 15 horas, pelo 
sistema drive-thru.

 A responsável pela Pasta da 
Saúde, Kelly Hungria, explicou 
como funcionará a aplicação 
das vacinas. “Dispomos uma 
tenda na frente do CSII onde 
os familiares encostam os 
veículos e o idoso com mais 
de 90 anos recebe a dose da 
vacina. Aqueles que tiverem 
dificuldades de locomoção 
ou acamados, os familiares 
podem vir até esta unidade, 
fazer o cadastro que faremos 
a aplicação na pessoa em sua 
residência”, explicou Kelly.

O primeiro imunizado foi 
Conrado Gomes da Silva, de 
96 anos, que ficou muito 
emocionado ao término da 
aplicação. A filha dele, Neusa 
Zenker, chorou e contou o 
sacrifício da família até o dia 
de ontem. “Meu pai fez tudo 

certinho, está há dez meses 
isolado, com a família sentindo 
muita saudade, agora vê-lo 
recebendo a vacina é uma 
vitória”, disse Neusa.

A Prefeitura recebeu, an-
teontem, mais 1.660 doses 
da CoronaVac e até ontem 

2.307 pessoas já haviam sido 
imunizadas.

Suzano

A Secretaria de Saúde de 
Suzano avança mais um passo 
em direção à imunização dos 
profissionais da área na cidade. 
A Pasta ampliará amanhã a 
vacinação contra a Covid-19 
a todos os trabalhadores da 
saúde que ainda não tomaram 
a primeira dose. 

A iniciativa inclui aqueles 
que atuam no apoio adminis-
trativo de estabelecimentos 
de saúde e que exercem suas 
atividades como profissionais 
liberais. Os interessados de-
vem preencher o formulário 
online disponível em http://
bit.ly/VacinaSuzano.

Após o preenchimento, a 
vacinação acontecerá amanhã, 
na Arena Suzano, localizada 
no Parque Max Feffer, que 
fica na avenida Senador Ro-
berto Simonsen, 90, Jardim 
Imperador, das 8 às 17 horas. 

Conrado foi o primeiro idoso vacinado em Ferraz

Jonathan Andrade/SeCom Ferraz

O prefeito Eduardo Boi-
gues (PP) recebeu na manhã 
de ontem uma comitiva 
para vistoriar o local onde 
vai abrigar a Delegacia da 
Defesa da Mulher (DDM), 
em Itaquaquecetuba. O 
espaço deve ser inaugurado 
em março deste ano. 

A vistoria contou com a 
presença do delegado sec-
cional de polícia de Mogi 
das Cruzes, Jair Barbosa 
Ortiz, responsável pelas 
delegacias de todo o Alto 
Tietê, além da Luciana Amat, 
delegada de polícia titular 
da Delegacia da Defesa da 
Mulher de Itaquaquecetuba,  
Gislaine Aparecida Santa-
nieli, delegada divisionária 
de polícia da Assistência 
Policial, do gabinete do 

Comitiva vistoria futura 

Delegacia da Defesa da Mulher

Itaquá

delegado geral de polícia.
O local receberá manu-

tenção, além dos móveis 
que vão compor a delegacia, 
que deve contar com seis 
funcionários, contratados 
por meio de convênio entre 
o município e o Estado.

Boigues, explicou que as 
mulheres terão um lugar 
adequado para que possam 
realizar suas denúncias 

“As mulheres se sentem 
envergonhadas de expor 
sua realidade de violência 
doméstica para os homens 
que atendem nas delega-
cias, com uma delegada, 
as mulheres vão se sentir 
muito mais confortáveis 
e à vontade em expor os 
seus sofrimentos dentro de 
casa”, afirmou o prefeito.

Delegada Luciana Amat será a responsável pela unidade

Millena Matos

Câmara aprova requerimentos 
e indicações na 1ª sessão

A Câmara Municipal de Suzano 
aprovou 54 requerimentos e 90 
indicações na primeira sessão da  
18ª legislatura, realizada na 
tarde de ontem, no Plenário 
do Palácio Deputado José de 
Souza Candido. O presidente 
Leandro Alves de Faria (PL), 
o Leandrinho, conduziu os 
trabalhos.

A maior parte dos reque-
rimentos e indicações apre-
sentados na primeira sessão 
do ano se refere a ações de 
zeladoria em diversos bairros 
da cidade, como limpeza e 
capinação; recapeamento ou 
nivelamento e cascalhamento 
de vias e poda de árvores.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) abriu os trabalhos no 
Plenário da Casa de Leis e 
destacou a “responsabilidade 
compartilhada” entre Execu-
tivo e Legislativo. “Estamos 
em um período muito difí-
cil, uma das piores fases da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), que afeta saúde, 
economia e outros segmentos, 
não só em Suzano, mas no 

Suzano

Estado, no país e no mundo. 
Um dos principais fatores de 
sucesso é essa parceria entre 
Executivo e Legislativo, para 
fazer a diferença na vida do 
suzanense. Que a gente possa 
continuar caminhando jun-
to, trabalhando em prol da 
sociedade”, disse.

O suplente Fábio Diniz de 
Oliveira (PTB), o Fábio Diniz, 
tomou posse na sessão. Ele 
assumiu a cadeira de vereador 
em Suzano, após Pedro Ishi 

ocupar a Secretaria de Saúde 
já no início do ano.

Fábio Diniz tem 46 anos, 
é casado e tem duas filhas: 
Ana Clara e Karoline. Nascido 
em São Paulo, é empresário e 
está há cerca de seis anos em 
Suzano. Obteve 1.366 votos 
na eleição. Suas principais 
metas como vereador são a 
ampliação do transporte, a 
melhoria da segurança pú-
blica e o apoio a projetos 
assistenciais.

Ao todo,144 ações de zeladoria foram aprovadas 

 Vivian Turcato

Professores participam de 
encontro online em Suzano

Os professores da rede 
municipal de ensino de Su-
zano participaram ontem 
de um acolhimento especial 
promovido pela Secretaria 
Municipal de Educação em 
parceria com a Saúde, por 
meio da Rede de Atenção 
Psicossocial. 

A ação online teve, como 
principal objetivo, acolher 
esses profissionais e oferecer 
apoio e ferramentas psico-
lógicas importantes a serem 
trabalhadas neste período 
de retomada e adaptação. O 
encontro, que faz parte da 
semana de planejamento do 
ano letivo, também foi aberto 
aos demais funcionários das 
escolas.

Para o titular da Educação, 
Leandro Bassini, a ação visa 
ajudar os profissionais da 
Pasta a compreender o atual 
cenário de trabalho imposto 
pela pandemia do coronaví-
rus (Covid-19). “Ao longo 
do ano passado, realizamos 
pesquisas com os professores e 
percebemos essa necessidade. 

Acolhimento

Precisamos cuidar da nossa 
mente, para então, focar na 
questão pedagógica e de-
mais atribuições. A ideia é 
ter esse diálogo para oferecer 
ferramentas que possam nos 
ajudar a enfrentar e superar 
os desafios”, explicou.

O encontro contou com 
a participação da diretora 
da Atenção Básica da Saúde, 
Flávia Verdugo, e da coorde-
nadora da Rede de Atenção 
Psicossocial, Dulce Ramos. 

Em Suzano, as aulas re-
tornarão na segunda-feira, 
somente por meio do ensino a 
distância. Em abril de 2020, a 
Pasta desenvolveu e inaugurou 
a “Plataforma do Saber”, uma 
ferramenta educacional em 
ambiente digital. Pelo portal, os 
estudantes acompanham aulas, 
assistem a vídeos e realizam 
atividades. Já os alunos sem 
acesso à internet recebem o 
mesmo material adaptado 
para o meio impresso.

Objetivo é oferecer apoio para retomada  e adaptação

Mauricio Sordilli/Secop Suzano 
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Plataforma é apresentada 
aos comerciantes em live

Comerciantes de Mogi 
das Cruzes participaram, 
na noite desta terça-feira 
(02/02), de um treinamento 
online sobre a utilização 
da plataforma Vetrina, que 
oferece oportunidades para 
vendas pela internet. A ação 
faz parte do Plano de Coo-
peração Econômica, elabo-
rado pela Prefeitura para o 
fortalecimento do comércio, 
indústria e prestadores de 
serviço na cidade.

A transmissão foi feita 
pela página do Polo Digital 
no Facebook.

“A retomada econômica 
é uma questão prioritária. 
Além de seguir todas as 
orientações da Secretaria 
de Saúde, temos o dever 
de continuar capacitando 
os empreendedores, fazen-
do um trabalho de apoio e 
trazendo soluções para a 
nossa cidade”, afirmou a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler, que comandou a live. 
O secretário de Desenvolvi-
mento também participou 

Oportunidade de vendas

da transmissão feita pelas 
redes sociais. 

O consultor em Marketing 
Digital (Growth Hacker) 
Roberto Pereira explicou as 
funcionalidades da plataforma 
e deu dicas aos comerciantes 
para sua utilização, com 
ações que podem trazer mais 
interesse aos produtos. Já a 
consultora em Comunicação 
Jaqueline Komura falou so-
bre o novo comportamento 
dos consumidores e sobre a 

experiência de compras pela 
internet. Os dois ainda tiraram 
dúvidas dos internautas. O 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli, também 
participou da transmissão.

O acesso à plataforma 
Vetrina pode ser feito pelo 
endereço app.vetrina.com.
br e a utilização é gratuita 
como forma de ajuda aos 
comerciantes neste período 
de pandemia.

Transmissão foi realizada no Polo Digital

Divulgação

PATs da região somam 
694 vagas de empregos

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis é só procurar as unidades nos municípios

TRABALHO À VISTA

Nas cinco cidades 
mais populosas do 
Alto Tietê são quase 
700 vagas de empre-
gos disponíveis. Mogi 
Mogi das Cruzes, 
Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos, Ita-
quaquecetuba e Poá 
somam 694 ofertas 
para quem está em 
busca de trabalho.
A oferta de vagas 
não se refere, neces-
sariamente, ao avanço 
do Plano São Paulo, 
mas demonstra uma 
perspectiva de mel-
horia na atividade 
econômica.
Em Suzano, a Sec-
retaria Municipal 
Desenvolvimento 

Econômico e Geração 
de Emprego, por meio 
do projeto Suzano 
Mais Emprego, afir-
mou que 300 vagas 
estavam recebendo 

candidaturas na 
manhã de ontem. Os 
interessados podem 
procurar uma das 
duas unidades do 
Centro Unificado de 

Serviços (Centrus), 
em dias úteis, das 8 
às 17 horas. A cen-
tral fica na avenida 
Paulo Portela, 210. Já 
o Centrus Norte está 

localizado na avenida 
Francisco Marengo, 
2.301, no Jardim Dona 
Benta, do outro lado 
da cidade. Uma Outra 
opção disponível é 
cadastrar o currículo 
diretamente pelo e-
mail suzano.vagas@
gmail.com e aguardar 
o contato. 
O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) de Mogi das 
Cruzes está oferecen-
do nesta semana 340 
vagas de empregos.
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co notou o crescimen-
to de alguns setores, o 
que tem refletido em 
maior contratação de 
trabalhadores. 

Thamires Marcelino

Cerca de 300 vagas estavam recebendo candidaturas em Suzano

Divulgação 

Em audiência com o 
superintendente do DER, 
Paulo Cesar Tagliavini, o 
deputado Estevam Galvão 
obteve a confirmação da 
inclusão das estradas vicinais 
Furuyama e Volta Fria no 
primeiro pacote de obras 
do Governo do Estado, com 
previsão de publicação do 
edital em março.

Além destas vias, Estevam 
solicitou e o DER atendeu 
mais quatro demandas: serão 
inclusas no Programa Novas 
Vicinais a pavimentação 
e recuperação da Estrada 
dos Fernandes, Estrada dos 
Neves e Caulim.

O pacote de investimentos, 
anunciado nesta semana 
pelo Governo do Estado, 
visa recuperar e pavimentar 
dezenas de estradas vicinais 
em todo o território paulista, 
além de estradas estaduais e 
rodoviárias. Inicialmente, os 
investimentos chegam a R$ 
700 milhões, mas conforme 
decreto estadual publicado 
em 22 de janeiro, os valores 
podem chegar a R$ 1,4 bilhão. 

Em março serão publicados 
vários editais de estradas 
pelo governo do Estado de 
São Paulo.

Volta Fria e 
Furuyama serão 
recuperadas 
pelo Estado

Estradas

Associação de Motoboys é 
criada e pede melhorias

Desde o final de 2020, 
um grupo de entregadores 
por motocicleta do Alto 
Tietê está buscando a união 
da força dos mais de 5 mil 
profissionais que atuam na 
região, para ter o direito 
a melhores condições de 
trabalho aos trabalhadores 
da categoria.

A Associação de Moto-
boys de Mogi das Cruzes 
e Alto Tietê informa que 
nos três primeiros meses 
de sua criação já superou 
a marca de cem inscritos, e 
busca aumentar para 500 o 
número de associados até o 
final do ano. 

O presidente da associação, 
Maurício Montemor, reforça 
que o principal é a conscien-
tização sobre as condições 
de trabalho, que envolvem 
jornadas de até 14 horas por 
dia. “Muitos entregadores 
precisam cumprir até mesmo 
dois períodos, trabalhando 
do início da manhã até a 

Unidos por um ideal

madrugada, uma vez que 
são pagos por cada trajeto 
que fazem”, explicou.

Os riscos inerentes da pro-
fissão também são abordados 
pelos dirigentes da associação. 

“Buscamos um levantamento 
junto ao governo do Estado 
sobre os números de pessoas 
que se acidentaram ou que 
faleceram durante o trabalho. 
Nas apurações que fizemos, 
em toda a região do Alto 
Tietê acontecem, em média, 

quatro acidentes com fratura 
exposta de entregadores com 
motocicleta”, explicou Jonas 
Edson Ribeiro, diretor da 
associação.

A associação vem buscan-
do junto ao Poder Público 
um diálogo para apresentar 
a pauta de reivindicações 
e soluções para questões 
como a assistência jurídica 
trabalhista, a capacitação 
profissional ou mesmo o 
suporte para os profissionais. 

André Diniz

Associação foi recém-criada e quer somar forças

Emanuel Aquilera
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Regularização fundiária 
atingirá duas regiões

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos, Sylvio 
Alkimin, que também res-
ponde pela Coordenadoria 
de Habitação, vem convo-
cando uma série de reuniões 
para tratar de processos de 
regularização fundiária na 
cidade. Duas áreas já abor-
dadas durante encontros na 
sede da Prefeitura foram a 
Chácara Santo Ângelo, em 
Jundiapeba e também um 
núcleo de aproximadamente 
4 mil metros quadrados na 
Vila Cléo, nas proximida-
des do CEMPRE Benedito 
Ferreira Lopes.

 “A pasta vem analisando 
caso a caso os processos 
de regularização fundiária. 
A intenção é que a Coor-
denadoria de Habitação 
consiga reavaliar tudo até 
o segundo semestre deste 
ano”, destaca o secretário, 
que reforça a importância 
de dar continuidade às re-
gularizações, tendo em vista 
o benefício social por elas 
trazido. Vale lembrar que as 

Habitação

famílias contempladas pelo 
procedimento recebem, em 
última instância, os títulos que 
comprovam a propriedade 
sobre seus imóveis.   

Uma das reuniões foi com 
os entes envolvidos na regu-
larização da Chácara Santo 
Ângelo, que são a Prefeitura, 
a Itaquareia e a associação de 
moradores da região.

O objetivo foi atualizar a 

situação da área e reforçar 
o compromisso de que to-
dos sigam cumprindo com 
suas respectivas atribuições. 
A previsão é que a fase 1, 
que refere-se a uma área 
de mais de 794 mil metros 
quadrados e mais de 609 
lotes de regularização  seja 
finalizada ainda ao longo 
deste ano no município de 
Mogi das Cruzes.

Mogi realizará drive-thru da 
vacina neste final de semana

Idosos com 90 anos ou mais poderão receber a dose na estrutura preparada no Pró-Hiper no sábado e domingo

CONTRA A COVID-19

Mogi das Cruzes recebeu 
um novo lote de vacina contra 
o coronavírus (Covid-19) 
e realizará a imunização 
de trabalhadores de saú-
de da cidade neste final 
de semana, em esquema 
drive-thru. Os idosos com 
90 anos ou mais também 
poderão receber a dose na 
estrutura preparada no Pró-

-Hiper, com entrada pela 
avenida Cívica, no bairro 
do Mogilar. O horário de 
atendimento será das 9 às 
16 horas.

Para organizar o acesso 
e evitar aglomerações, a 
imunização será dividida 
entre os públicos. No sá-
bado, será direcionada para 
trabalhadores de saúde com 
60 anos ou mais e para 
qualquer idoso com 90 anos 
ou mais. Já no domingo, 
a dose será aplicada em 
trabalhadores de saúde a 
partir dos 18 anos (a va-
cinação é contraindicada 
para menores de 18 anos).

Para receber o imunizante, 

os trabalhadores da saúde 
devem apresentar documento 
profissional comprobatório, 
CPF, RG e o Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimento de 

Saúde (CNES) com endereço 
de Mogi das Cruzes. Já os 
idosos devem apresentar um 
documento comprovante 
da idade, como RG ou 

CNH, CPF e comprovante 
de endereço de Mogi das 
Cruzes.

Nesta semana, a Secre-
taria Municipal de Saúde 

completou a entrega de 
doses para hospitais pú-
blicos e privados e para 
unidades de atendimento 
municipais. O objetivo é 

complementar a imunização 
dos profissionais de saúde 
diretamente em seus locais 
onde trabalham. 

Embora não seja obriga-
tório, o pré-cadastro facilita 
o preenchimento e controle 
de informações pessoais 
da população vacinada. 
Basta acessar o link https://
portal.vacinaja.sp.gov.br/
covid-19%20vaccine/ e 
preencher os dados. 

O esquema de vacinação 
para a próxima semana e 
o calendário das próximas 
faixas etárias contempladas 
serão divulgados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
a medida que novos lotes 
cheguem ao município pelo 
envio feito pelo Estado. 

Drive-thru no Pró-Hiper neste final de semana vai vacinar idosos com mais de 90

Divulgação

A diretoria da Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes, sob a 
presidência de João Ana-
talino Rodrigues, decidiu 
pelo cancelamento da festa 
em comemoração aos 51/52 
anos da instituição.

Prevista para ocorrer, 
inicialmente, no dia 20 de 
março de 2020, a festividade 
tinha sido adiada (ainda 
sem data prevista), devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, com expectativa de 
ser realizada neste ano. Mas 
como o cenário continua 
preocupante, mesmo com a 
vacina, a direção optou por 
aguardar para comemorar 
os 52 anos da instituição 
depois em grande estilo.

A festa iria ser realizada 
no salão social do Clube 
Náutico Mogiano, com 
show da Banda T- Ale. 
Também estava previsto 
um Culto Ecumênico, na 
Quadra de Esportes da 
Apae, como ocorre todos 
os anos. “Agradecemos às 

Apae decide pelo 
cancelamento de festa

Aniversário da entidade

pessoas que compraram o 
convite e fizeram a doação 
do dinheiro (R$ 40,00) para 
a Apae de Mogi das Cruzes, 
como forma de colaborar 
com a organização social, 
que, assim como a maioria 
das entidades, teve de se 
reinventar para promover 
eventos, que visem a arre-
cadação de fundos extras 
para continuar mantendo os 
seus trabalhos assistenciais”, 
destacou o presidente da 
Apae mogiana, João Ana-
talino. As empresas patro-
cinadoras também podem 
reverter o valor investido 
no patrocínio do evento em 
doação. “Os patrocinadores 
podem entrar em contato 
e dizer como querem pro-
ceder, lembrando que toda 
doação é bem-vinda, ainda 
mais agora em tempos de 
pandemia”, explicou João 
Anatalino.

A diretoria social e de 
eventos da Apae de Mogi 
das Cruzes já articula a 
agenda de eventos para este 
ano, mas nada presencial.

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes iniciou na 
manhã de ontem as reuniões 
de organização pedagógica 
e administrativa e o acolhi-
mento das equipes escolares 
da rede municipal de ensino 
para o início do ano letivo 
de forma remota na próxima 
segunda-feira.  A equipe 
gestora da Pasta apresentou, 
durante uma live, os nortes 
da nova gestão e novidades, 
como a elaboração do Diário 
de Classe digital. 

O prefeito Caio Cunha 
destacou que este é um mo-
mento de oportunidade. 

“Temos uma oportunidade 
gigante de inovar e melhorar 
ainda mais a educação em 
Mogi das Cruzes, plantado 
algo para os próximos 40 
anos”, disse. A vice-prefeita 
Priscila Yamagami Kähler 
desenvolveu uma dinâmica 
de mindfullness com os 
educadores e apresentou 
12 dicas para o trabalho em 
ala de aula.

Educação de 
Mogi se prepara 
para o início do 
ano letivo

Festividade

Para organizar o 
acesso e evitar 
aglomerações, a 
imunização será 
dividida entre os 
públicos

Duas áreas foram abordadas, entre elas Jundiapeba

Mogi News/Arquivo
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Vale anuncia doação de R$ 10 milhões ao Butantan para acelerar fabricação de vacinas

 A Vale anunciou que doará R$ 10 milhões ao Instituto Butantan para as obras de ampliação do Centro Multipropósito para 
Produção de Vacinas, local onde são fabricados os imunizantes. A unidade irá abrigar reatores, biorreatores e centrífugas 
cuja missão é “fabricar” exemplares do coronavírus em escala industrial. A obra está orçada em R$ 130 milhões, com 
financiamento da iniciativa privada. A expectativa é de que, em 30 de setembro, o processo de comissionamento, para obter 
a autorização de funcionamento, seja solicitado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

 A sessão de abertura do 
ano legislativo no Congresso 
Nacional começou com pro-
vocações entre o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
e a oposição. Parlamentares 
contrários ao governo soltaram 
gritos de “genocida” e “fascista” 
quando o chefe do Planalto 
foi chamado para fazer um 
discurso.

Após protestos, parlamentares 
da base gritaram “mito” para 
o presidente. Bolsonaro, por 
sua vez, fez uma provocação: 

“Nos encontramos em 2022”, 
em referência à próxima eleição.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 

Sessão do Legislativo tem 

embate com Bolsonaro

Abertura

eleito com apoio do Planalto, 
tentou acalmar os ânimos e 
pediu respeito. “Não é simples-
mente tolerar as divergências, 
é ter amor às divergências”, 
afirmou Pacheco. Ao lado dele, 
estava o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), também 
apoiado por Bolsonaro. O pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, e o 
procurador-geral da Justiça, 
Augusto Aras, participaram 
da cerimônia.

Bolsonaro chegou ao Con-
gresso de carro e, de máscara, 
foi recebido pelos presidentes 
das duas Casas na entrada do 
prédio. (E.C.)

Escolas de Campinas 
têm 42 casos de Covid

Situação mais grave foi registrada no colégio Jaime Kratz, com pelo menos 37 
funcionários e cinco alunos infectados; outros cinco apresentaram sintomas

RETORNO

Ao menos três escolas 
privadas de Campinas regis-
traram casos de Coronavírus 
(Covid-19) após a retomada 
dos trabalhos presenciais, no 
fim de janeiro. A situação 
mais grave foi registrada no 
colégio Jaime Kratz, com 37 
funcionários e cinco alunos 
infectados pelo coronavírus 
(outros cinco apresentaram 
sintomas).

Em nota, o colégio Jaime 
Kratz confirmou os casos e 
disse que uma professora 
está internada, em quadro 
estável. Após a confirmação, 
as aulas presenciais foram 
suspensas até 18 de fevereiro.

Com 1,3 mil alunos na 
educação básica, a escola 
estava com aulas presenciais 
desde 25 de janeiro, com 
rodízio de 35% dos estudantes 
por dia. “A direção da escola 
reforça que adotou todas 
as medidas de segurança 
como distanciamento social, 
uso de máscara e álcool em 
gel, além da desinfecção 
diária da unidade escolar”, 
justificou-se no comunicado.

Nas redes sociais, a ins-
tituição tem compartilhado 
postagens de pais e alunos 
em apoio à instituição. De 
acordo com a Vigilância 
Sanitária de Campinas, o 
surto entre os professores 
teve origem na semana 
anterior à volta às aulas, 
em reuniões de treinamento 
e planejamento em que 

ocorreram as quebras das 
medidas de barreira.

Já o colégio Farroupi-
lha, de educação infantil 
e fundamental, registrou 
a contaminação de uma 
professora e uma aluna, filha 
da docente, após o retorno 
ao ensino presencial, em 26 
de janeiro, em formato de 
rodízio. Como prevenção, 

decidiu suspender as aulas 
presenciais, até o dia 14.

“Todos os protocolos de 
segurança e higiene foram e 
continuam sendo adotados, 
rigorosamente”, afirmou, 
em nota. Segundo a Vigi-
lância Sanitária da cidade, 
o caso não se trata de um 
surto e a escola está sendo 
monitorada.

Com 1,3 mil alunos,  a escola estava com aulas presenciais desde 25 de janeiro

Divulgação
Estadão Conteúdo

Um policial militar foi 
preso acusado de ter efetuado 
o disparo que matou uma 
menina de cinco anos em 
Niterói, na região metropo-
litana do Rio, na terça-feira, 
2. A prisão ocorreu após o 
PM prestar depoimento à 
Polícia Civil e apresentar 
contradições em relação a 
declarações de testemunhas 
e à perícia realizada no local.

Ana Clara Machado brin-
cava com o irmão quando foi 
atingida por um disparo na 
Estrada do Monan Pequeno, 
no bairro de Badu. A Polícia 
Militar informou que, na-
quele momento, havia um 
confronto entre policiais 
do 12º BPM e criminosos 
da região.

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSG) abriu 
inquérito e recolheu os fuzis 

PM é preso acusado de 

matar menina de 5 anos

Rio de Janeiro

de PMs envolvidos na ação. 
Os agentes também fizeram 
diligências e ouviram teste-
munhas para apurar se de 
fato havia um confronto 
entre policiais e criminosos 
naquele momento.

Os PMs envolvidos na ação 
foram ouvidos e, segundo 
a Polícia Civil, “houve a 
comprovação de contradi-
ções nas declarações dos 
policiais militares que, em 
cotejo com as declarações 
das demais testemunhas e 
da perícia realizada no local, 
resultaram na prisão em 
flagrante do policial militar 
que efetuou os disparos” A 
PM instaurou procedimento 
apuratório interno para apurar 
as circunstâncias da ação”.

Desde a virada do ano, quatro 
crianças foram baleadas no 
Grande Rio, sendo que duas 
acabaram morrendo. (E.C.)

Polícia Civil garante contradição na versão da PM

Presidente ouviu gritos de ‘genocida’ e ‘fascista’

Divulgação

Fabio Rodrigues PozzebomAgência Brasil
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Casa Branca alerta sobre 
variantes do coronavírus

Autoridades de saúde 
dos Estados Unidos sina-
lizaram ontem que há uma 
desaceleração da pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
no país, mas alertaram 
para a possibilidade de as 
novas variantes do vírus 
reverterem essa tendência, 
devido à capacidade de 
disseminação mais rápida.

“Casos e internações hos-
pitalares continuam dimi-
nuindo. Parecemos estar em 
uma trajetória consistente 
de queda”, afirmou a dire-
tora do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla em inglês), 
Rochelle Walensky, durante 
uma coletiva da força-tarefa 
da Casa Branca para o com-
bate à Covid-19. “Os casos 
diminuíram continuamente 
desde que atingiram o pico 
em 8 de janeiro”, acrescen-
tou a cientista, que também 
espera uma redução no 
número de novas mortes.

O infectologista Anthony 
Fauci, conselheiro médico 

chefe do governo Joe Biden, 
afirmou que a melhor forma 
de conter as mutações do 
coronavírus que geram 
as variantes é seguir as 
medidas básicas de saúde 
pública, como o uso de 
máscaras e o distanciamento 
social. Walensky, por sua 
vez, informou que o CDC 
fornecerá mais dados sobre 
a eficácia do uso de duas 
máscaras ao mesmo tempo.

O conselheiro sênior da 

Casa Branca para a resposta 
à pandemia do coronaví-
rus, Andy Slavitt, voltou 
a pedir que o Congresso 
aprove o pacote fiscal de  
US$ 1,9 trilhão proposto 
por Biden.

Andy Slavitt também 
disse que o governo dos 
EUA “está no caminho” 
para cumprir a promessa 
de aplicar 100 milhões de 
doses de vacinas em até 
100 dias. (E.C.)

 País sinalizou ontem uma desaceleração da pandemia 

Divulgação

Anvisa deve retirar exigência 
e facilitar entrada da Sputnik

Agência deve mudar regras para que empresas peçam o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil

DECISÃO

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) deve mudar regras para 
que empresas peçam o uso 
emergencial de vacinas para 
o coronavírus (Covid-19) no 
Brasil e facilitar a entrada da 
Sputnik V. A agência estuda 
retirar a exigência de que 
estudos de fase 3 estejam 
em andamento no país para 
conceder este aval.

A discussão ocorre no mo-
mento em que a Anvisa é 
pressionada para liberar o uso 
do imunizante, desenvolvido 
pelo Instituto Gamaleya, da 
Rússia. No Brasil, a União 
Química afirma que pode 
receber 10 milhões de doses 
prontas do imunizante até 
março. Além disso, entregar 
150 milhões de unidades em 
2021, somando a produção 
que seria feita no Brasil.

A retirada desta exigência 
também pode facilitar a en-
trada de outras vacinas no 
país. O laboratório indiano 

Bharat Biotech, por exemplo, 
já mostrou interesse em trazer 
a Covaxin ao setor público e 
privado brasileiro.

A Sputnik V tem eficácia de 
91,6% contra casos sintomá-
ticos da Covid-19. Os dados, 
avaliados por pesquisadores 
independentes, foram publi-
cados anteontem, na revista 
científica The Lancet. A vacina 
já está sendo aplicada na Rús-
sia e em outros países, como 
Argentina e Argélia.

Mesmo sem a exigência da 
fase 3 de pesquisa, a Anvisa 
ainda aguarda dados de segu-
rança e eficácia da Sputnik V. 
Ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), a agência aponta a falta 
de dados básicos da vacina. Já 
a União Química chama, na 
mesma ação, as cobranças 
da Anvisa de “exageradas”. O 
governo federal tem apostado 
na compra da Sputnik V, que 
nos bastidores tem sido vista 
como uma possível “vacina 
de Bolsonaro”.

A agência cobra em seu guia 
para submissão do pedido de 

uso emergencial que estudos 
finais da vacina estejam pelo 
menos sendo conduzidos no 
Brasil. Por esta regra, apenas as 
vacinas de Oxford/AstraZeneca, 
a Coronavac e os imunizantes 
da Janssen e da Pfizer podem 

solicitar o uso emergencial.
Os diretores da Anvisa já 

apontavam a cobrança da 
fase 3 como uma barreira que 
pode ser dissolvida, caso os 
imunizantes recebam algu-
ma qualificação de agências 

reguladoras de peso ou en-
treguem dados robustos de 
segurança e eficácia.

O Congresso também tem 
pressionado a Anvisa. O líder 
do governo na Câmara e ex-

-ministro da Saúde, Ricardo 

Barros (PP-PR), trabalha em 
projeto para suspender a exi-
gência de pesquisa no Brasil. 
Além disso, o Congresso deve 
inserir em medida provisória 
a possibilidade de a Anvisa 
aceitar autorização excepcional 
para importação e distribuição 
no Brasil de vacinas aprova-
das pelas agências sanitárias 
da Rússia e da Argentina. O 
governo da Bahia também foi 
ao STF para tentar liberar a 
Sputnik V.

México
O México aprovou a vacina 

contra a Covid-19 Sputnik V 
para uso emergencial anteon-
tem, horas após a publicação 
de um estudo que constatou 
que o imunizante tem eficácia 
próxima de 91%. O Ministério 
da Saúde do país assinou um 
contrato de compra de 400 
mil doses da vacina, que vão 
chegar ainda em fevereiro. O 
país registrou cerca de 159,5 
mil mortes em decorrência do 
novo coronavírus, a terceira 
maior contagem do mundo. 

Estadão Conteúdo

Governo Federal tem apostado na compra do imunizante, que tem 91,6% de eficácia

Divulgação

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) planeja 
fornecer ao Brasil 10.672.800 
de doses de vacinas contra o 
coronavírus (Covid-19) no 
primeiro semestre deste ano. 
O lote será distribuído por 
meio da iniciativa Covax, que 
alocará cerca de 337 milhões 
de doses a 145 países na 
primeira metade de 2021, 
cobrindo em média 3,3% 
das nações participantes. 
As entregas devem começar 
ainda este mês.

O programa mobilizará 
os imunizantes desenvol-
vidos pela AstraZeneca com 
Universidade de Oxford e 
da Pfizer com BioNTech. 
O Brasil receberá apenas o 
produto da AstraZeneca, que 
teve autorização para uso 
emergencial concedida pela 
Anvisa. Segundo a coordena-
dora de imunização da OMS, 
Ann Lindstrand, as vacinas 
serão distribuídas de forma 
proporcional à população de 
cada país. (E.C.)

Brasil receberá
10,7 milhões de 
doses de vacina 
no 1º semestre

AstraZeneca

O Departamento do 
Tesouro dos Estados Uni-
dos anunciou a oferta de 
US$ 126 bilhões em Treasuries 
para refinanciar aproximadamente  
US$ 62,9 bilhões em títulos 
públicos que estão em posse 
de entes privados. A opera-
ção deve levantar cerca de  
US$ 63,1 bilhões.

Serão oferecidos títu-
los de 3 anos no valor de  
US$ 58 bilhões, com venci-
mento em 15 de fevereiro de 
2024; de 10 anos no valor de 
US$ 41 bilhões, com venci-
mento em 15 de fevereiro de 
2031; e de 30 anos no valor de  
US$ 27 bilhões, com ven-
cimento em 15 de fevereiro 
de 2051.

Em comunicado, o Tesouro 
americano afirma que segue 
enfrentando “incertezas” em 
meio ao aumento das despesas 
para lidar com o coronavírus.

Desde abril do ano passado, 
o Departamento “aumentou 
substancialmente” a emissão 
de papéis. (E.C.)

Tesouro dos EUA 
vai oferecer  
US$ 126 bilhões 
em Treasuries

Dívida pública

Investigadores da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
visitaram ontem o Instituto de 
Virologia de Wuhan, centro 
de pesquisa que, segundo 
alegações não comprovadas, 
estaria relacionado à origem 
do coronavírus (Covid-19). A 
visita faz parte de uma missão 
de coleta de dados que busca 
entender como o vírus surgiu 
e se disseminou.

Um dos principais labora-
tórios de pesquisa de vírus da 
China, o instituto construiu 
um arquivo de informações 
genéticas sobre coronavírus 
em morcegos após o surto de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave em 2003. Esse levanta-
mento levou às alegações de que 
o centro poderia estar ligado 
ao surto original de Covid-19 
em Wuhan, iniciado no final 
de 2019.  A China negou vee-
mentemente a possibilidade. O 
país promoveu teorias de que 
o vírus pode ter se originado 
em outro lugar, uma hipótese 
rejeitada por cientistas. (E.C.)

OMS visita 
instituto de 
virologia em 
Wuhan, na China

InvestigaçãoEstados Unidos
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SBT, 21H00

Chiquititas
Heitor diz que o menino é considerado um gênio. Carmen autoriza a entrada do 

novo chiquitito no Raio de Luz. Mili e JP conversam bastante, o que desperta 

a curiosidade das demais garotas. Valentina e José Ricardo voltam a discutir. 

José Ricardo sofre um infarto em meio à discussão.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca conta que Dalva passou mal e diz que terá de fi car com a avó. Sol 

se oferece para cuidar de Dalva para Duca e consegue o dinheiro para a 

matrícula na Ribalta. Dalva conta a história de Alan para Sol. Karina revela 

para Wallace e Cobra sobre a rivalidade entre Lobão, Gael e Duca.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Bibiana pede a Taís que vá à delegacia falar com Hélio. Alberto manda 

Eric estudar uma forma de cancelar a venda da mina para recuperá-la de 

Cassiano. William conta para Doralice que Nicole está morando em sua casa. 

O delegado mostra a Hélio a valise que ele deixou no avião.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Apolo e Tancinha levam Tito ao veterinário. Aparício fi nge que escuta a voz 

de Teodora para se livrar da negociação com Safi ra. Penélope conversa com 

Beto sobre seus sentimentos. Henrique desconfi a que foi Carmela quem 

armou para que Beto descobrisse seu caso com Penélope.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfações 

com Edinalva. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se surpreendem 

ao vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afi rma a Heleninha e Junqueira que 

Rubinho não é mais a mesma pessoa.

RECORD, 21H

Gênesis
Semíramis descobre que está grávida. Lúcifer incentiva as pessoas a 

acreditarem que ela é uma deusa. O dia começa a virar noite e o chão treme. 

Todos se desesperam. A torre começa a ruir. As pessoas não conseguem se 

comunicar uma com as outras. Todos falam idiomas diferentes. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

Cidade
mineira
que atrai

esotéricos

Rendeira, 
bordadeira,
ceramista
ou tecelã

Lago, em
francês

Insistir
com

teimosia

Sugestão 
útil

Nociva

Tortilha de
milho em
formato

triangular

Estatal que
explora a
camada do

pré-sal

(?) Lobo, 
compositor
brasileiro

A madrinha,
em relação
aos pais

do afilhado 

"Desenvol-
vimento",
em BNDES

As narrati-
vas com
conteúdo

crível

Grito que 
comemora
uma série
de dribles

Fluido que
umedece o
alimento
na boca

(?) Monu-
mental, 

avenida de
Brasília

Número de
cores do
arco-íris

(?) Rodri-
gues, can-
tor falecido
em 2014

Título de
soberano
da antiga

Pérsia

Vladimir
Putin

Amostra (?), meio
de divulgação de

produtos

Pleonas-
mos

Conceito
freudiano

Apresentadora do
programa "Amor &

Sexo", na Globo
A 6ª nota musical

(?) salarial: limite de
vencimentos para

funcionários públicos
determinado por leiFavoritos;

preferidos

Removedor
de esmalte

Molho de
longo co-
zimento à
base de
carne

(?) France, 
companhia

aérea
Laçada

Latitude
(abrev.)

Poeta co-
mo Orfeu

Emmily
Pinheiro,

atleta 
Aquele que
tem defici-
ência de 

hemoglobi-
na (Med.)

Consoantes
de "rijo"

Cintura de
calças

Babás;
pajens
Cheiro

agradável

Mike
Tyson, ex-
pugilista
dos EUA

Variedade
de laranja

menos
ácida

Sufixo de "febril"
(Gram.)

"Se (?) Rua Fosse Mi-
nha", cantiga popular

Utensílio
de origem

russa
presente

em mesas
de chás 
de bufês

Moluscos
bivalves 

geralmen-
te comes-

tíveis

Listagem
Doença evi-
tada com

vacina

O canudo,
por dentro

GREF
PREDILETOS
RAGUARTESÃ

ACETONANOO
SIDICALAT

CISMARNACHO

DANUDEM
EPCOMADRE

ANEMICOLOD
TTALIA

VEROSSIMEIS
ROLAMASL

RUBEOLASETE

SRDIJAIR
SAMOVARXA
OSTRASCOS

3/air — lac. 4/ragu. 5/nacho. 7/samovar.

Nesta vida em que 
todos lutamos por um 
destino denominado 
de felicidade, os 
caminhos para chegar 
até ela são muitos 
e cada um deve 
escolher o seu. Ouça 
o que o seu coração 
diz e dê uso também 
à razão. Todos os dias 
tomamos decisões 
importantes que 
podem definir os 
contornos do nosso 
percurso.

Acima de tudo, 

MOMENTO
especial

A melhor forma de vivermos 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: HILDA VIEIRA MARTIN, ALFREDO 

MORLINI, YOSHIHINO IVAO E MARIO ROGERIO KAVANA

Parabéns! Que todos os seus sonhos sejam realizados e 

todos os seus desejos alcançados. Feliz aniversário!  

As coisas boas chegam com o tempo. 
As melhores, de repente.”

 cultura@jornaldat.com.br

não abaixe os braços 
e nunca desista 
de seus sonhos. A 
melhor forma de 
vivermos nossa vida é 
mantermos os olhos 
em nossas metas.
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O Santos contou com um 
pênalti aos 50 minutos do 
segundo tempo, o terceiro 
da partida, para arrancar 
o empate em 3 a 3 com o 
Grêmio, ontem à tarde, em 
Porto Alegre, na abertura da 
34ª rodada do Brasileirão. O 
time gaúcho chegou a estar 
vencendo por 3 a 1, após 
buscar a virada no placar, 
na etapa final.

Jogadores e Renato Gaú-
cho deixaram o gramado 
irritados com a marcação do 
pênalti em favor do Santos 
nos acréscimos, em dia de 
atuação confusa de Wilton 
Pereira Sampaio. O árbitro 
anotou a penalidade, por 
toque de mão de Luiz Fer-
nando dentro da área, após 
consultar o VAR.

O terceiro gol santista acabou 
com a reação que o Grêmio 
vinha impondo em campo, 
após um primeiro tempo 
fraco - o Santos foi superior 
na etapa inicial. Assim, o 
time gaúcho perdeu a chance 
de encerrar o jejum de seis 
jogos sem vitória e alcançou 
o 17º empate. (E.C.)

Santos marca
aos 50 e arranca
empate contra
o Grêmio

Brasileirão

Palmeiras treina hoje em 
dois períodos no Catar

Equipe tem atividade física antes do almoço e treino na Academia Aspire no período da tarde

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras inicia hoje 
o trabalho de preparação 
no Catar para a disputa do 
Mundial de Clubes com a 
realização de trabalhos em 
dois períodos. Após a viagem 
aérea de mais de 12 horas 
e o desembarque em Doha 
na quarta à noite (horário 
local), os jogadores tiveram 
na agenda um trabalho na 
academia do hotel, seguida 
por uma atividade com bola.

Com o Catar seis horas 
à frente do fuso horário de 
Brasília, uma das preocupa-
ções no momento é fazer o 
time se adaptar. Por isso, o 
elenco que chegou ao país 
por volta das 18h30 locais 
(12h30 de Brasília) deixou 
o aeroporto após passar por 
testes para Covid-19 e foi 
diretamente ao hotel para 
descansar. Por medida de 
segurança, a entrada utilizada 

no estabelecimento foi por uma 
porta dos fundos, para evitar 
a aglomeração de torcedores.

Cada membro da dele-
gação ficará em um quarto 
diferente e assim que forem 

confirmados os testes nega-
tivos para Covid-19, todos 
poderão sair do hotel para 
iniciarem os trabalhos. Hoje, 
às 11h30 locais (5h30 de 
Brasília) os jogadores vão 

fazer uma ativação física 
na academia do hotel para 
reativar a musculatura e pre-
parar todos para o primeiro 
trabalho com bola.

Depois do almoço, às 18h30 

locais (12h30 de Brasília) o 
Palmeiras vai treinar na Aca-
demia Aspire. O complexo 
vizinho ao hotel foi erguido 
por cerca de R$ 5 bilhões com 
aporte do governo. O local foi 
construído para possibilitar o 
desenvolvimento do futebol 
local. Enquanto o time estiver 
treinando, parte da comissão 
técnica irá ao estádio acom-
panhar a definição de quem 
será o adversário na semifinal 
de domingo.

Ulsan Hyundai, da Coreia 
do Sul, e Tigres, do México, 
jogam a partir das 17 horas 
locais (11 horas de Brasília). 
Quem vencer será o adver-
sário do Palmeiras. Com a 
chegada do time brasileiro, 
a única equipe participante 
do torneio que ainda não 
desembarcou no Catar é 
o Bayern de Munique. O 
time joga pelo Campeonato 
Alemão amanhã contra o 
Hertha Berlin antes de viajar.

Atletas iniciam treinamento para a partida de domingo pelo Mundial de Clubes

Cesar Greco/Palmeiras

Estadão Conteúdo


