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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Alto Tietê solicita ao Estado 
mais 18 mil doses de vacina

FORÇA-TAREFA

  EDP fará mutirão em Guararema para melhorar a qualidade na 
distribuição de energia elétrica. Cidades, página 4

Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) solicitou novamente 
à Secretaria de Estado da Saúde, 
ontem, o envio de mais doses de 
imunizante contra o coronavírus 
(Covid-19) para a cobertura vaci-
nal de 100% dos trabalhadores da 
saúde, como previsto nos planos 
estadual e nacional de imunização. 
Porém, há um déficit de pelo me-
nos 25% na quantidade necessária 
para atender toda essa categoria 
na região, segundo levantamento 
da Câmara Técnica de Saúde. O 
déficit existe porque para dispo-
nibilização das doses da vacina, o 
Centro de Vigilância Epidemioló-
gica utilizou como base de cálculo 
a Campanha de Vacinação Nacio-
nal de Influenza (H1N1) do ano 
passado, a qual se mostra defasa-
da. Cidades, página 3

Para maior parte deste segmento, 
a maior movimentação de clientes 
ocorre justamente aos finais de se-
mana, logo, o término da fase ver-
melha deve impactar positivamente 
no faturamento. Cidades, página 3

Bares e restaurantes

REABERTURA 
AOS FINAIS 
DE SEMANA É 
COMEMORADA

Vacinação

Repasse

Ferraz imuniza 
66 idosos no 
primeiro dia

Itaquá receberá 
R$ 627 mil para 
projetos sociais

Cidades, página 4

Cidades, página 4

O Serviço de Ação Social e Pro-
jetos Especiais (Saspe) está dispo-
nibilizando 40 vagas para o curso 
Técnicas Administrativas para jovens 
entre 14 e 17 anos que sejam mora-
dores de Suzano. Cidades, página 4

Suzano

SASPE OFERECE 

CURSO PARA 

ADOLESCENTES

Pedido para que mais ampolas com a vacina fossem enviadas para o Alto Tietê ocorreu ontem

 IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

 M
O

G
I 

N
E

W
S

/A
R

Q
U

IV
O



Sexta-feira, 5 de fevereiro de 20212 portalnews.com.br

 �Carro devolvido 

O presidente da Câmara de Suzano, 
Leandro Alves de Faria (PL), o Leandri-
nho, entregou na tarde de ontem um 
veículo modelo VW Fox à Prefeitura. A 
medida tem o objetivo de gerar econo-
mia à Casa de Leis. O carro foi recebido 
pelo secretário de Governo, Alex Santos, 
que informou que o automóvel será uti-
lizado pela Secretaria de Manutenção e 
Serviços Urbanos. 

 �Carreata em Arujá I 

Uma carreata em defesa da vida será 
realizada amanhã, às 16 horas, na ave-
nida Amazonas, em Arujá, pelo Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo (Apeoesp). De acordo 
com as informações dos participantes, o 
movimento foi organizado pelas subse-
des de Arujá, Santa Isabel e Guarulhos. 
Como reivindicações, os membros das 
unidades estaduais são contrários ao 
retorno das aulas presenciais. 

 �Carreata em Arujá II 

Além disso, os docentes exigem o au-
xílio emergencial geral, já que os pro-
fessores de categoria “O”, contratados 

sem vínculo empregatício com o Esta-
do (professores eventuais) ficaram sem 
o auxílio porque não conseguiram com-
provar seus vínculos. Outra reivindica-
ção dos participantes da carreata é a 
“Vacina Já” contra a Covid-19. Todos 
os manifestantes seguirão os protoco-
los necessários para diminuir os riscos 
de disseminação da doença. 

 �Luto no Direito 

O ex-presidente da subseção da OAB de 
Itaquaquecetuba, Vagner da Costa, fale-
ceu ontem de manhã após complicações 
causadas pelo coronavírus. O advogado 
chegou a se recuperar da doença, po-
rém os pulmões ficaram comprometidos. 
Costa comandou a OAB da cidade por 
mais de dois mandatos e tinha 75 anos.

 �Luto no Jornalismo 

A jornalista Vanusa Torchi, bastante 
atuante no Alto Tietê, principalmente 
em relação a captação de imagens, tam-
bém faleceu em decorrência do corona-
vírus. Foram diversas vezes que Vanusa 
auxiliou os jornais do Grupo Mogi News 
com fotografias de casos que ocorre-
ram na região. Ela morreu anteontem, 
aos 51 anos. 

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Aperta e solta

O 
Plano São Paulo de Retomada 
Consciente do governo do Esta-
do tem desempenhado um inde-
sejado papel de gangorra diante 

das oscilações nos dados sobre a pandemia 
do coronavírus. Ora lá, ora cá, o Centro de 
Contingência do coronavírus, por meio de 
seu porta-voz João Doria (PSDB), prende e 
solta a classificação de fases do programa. 
Da amarela para a laranja e da laranja para 
a vermelha – e vice-versa – as etapas vão 
evoluindo ou retrocedendo, de acordo com 
a justificativa do Estado, por conta da ocu-
pação de leitos para Covid-19 nos hospitais.

Na quarta-feira, Doria anunciou o rela-
xamento das regras e voltou boa parte dos 
municípios de São Paulo para a fase laran-
ja nos finais de semana e feriados. Há dez 
dias, a situação era mais crítica e todos en-
traram na etapa vermelha. Agora, segundo 
o governo, houve uma melhora no quadro e 
foi possível liberar o comércio em geral para 
funcionar nestes dias. Mesmo com o sobe e 
desce do Plano, arrazoado e fundamentado, 
as constantes mudanças geram uma insegu-
rança nos lojistas e clientes.

Sem um planejamento mais efetivo, fica 
difícil estabelecer uma programação de aqui-
sição de produtos básicos. Bares, lanchonetes 
e restaurantes, por exemplo, trabalham com 
insumos perecíveis que devem ser compra-
dos antecipadamente e bem acondiciona-
dos para aumentar a sua vida útil. Por outro 
lado, deixar para comprar de última hora, 
de acordo com a demanda, pode elevar os 
preços e gerar despesas extras, o que não é 
conveniente neste período. Para se planejar, 
os comerciantes precisam de algumas infor-
mações mais precisas e duradouras. Isso não 
está ocorrendo com o balanço do Plano SP.

Uma nova reclassificação de fases do pro-
grama está programada para a próxima se-
mana. Até lá, os estabelecimentos estão au-
torizados a funcionar também aos finais de 
semana e feriados, com as restrições regula-
mentares. O que vem pela frente vai depen-
der das taxas de ocupação de leitos Covid 
e, principalmente, dos ânimos do governo 
estadual e das pressões exercidas pelos gru-
pos prejudicados pela quarentena. Mais uma 
vez, comerciantes e seus representantes de 
classe terão de suportar dias de expectativa.

A dor muscular é comum 
e pode envolver mais de um 
músculo, podendo também, 
envolver ligamentos, tendões 
e fáscias, os tecidos moles 
que conectam os músculos 
e ossos. Acontece em muitas 
partes do corpo, como perna, 
coxa, ombro, costas, pescoço, 
dentre outras. A dor muscu-
lar está mais frequentemen-
te relacionada à tensão, uso 
excessivo ou lesão muscular 
por exercício ou trabalho fi-
sicamente desgastante.

Nessas situações, a dor 
tende a envolver alguns mús-
culos específicos e começa 
durante ou logo após a ati-
vidade, porém, muitas vezes 
o exercício ou postura que a 
desencadeiam é difícil de ser 
de ser reconhecido.

A melhor forma de evitar a 
dor muscular é a prevenção 

Saúde Funcional

ARTIGO
Dr. Luiz Felipe Da Guarda

e para isso é recomendado 
que as pessoas realizem ati-
vidades físicas regularmen-
te, bem como alongamen-
tos, além de manter estilo 
de vida saudável, evitando 
fumar, consumir bebidas al-
coólicas e diminuir o consu-
mo de açúcar, por exemplo.

É importante movimentar 
o músculo para evitar a for-
mação de cicatrizes no mús-
culo e a rigidez progressiva. 
A imobilização só deve ser 
feita em casos extremos de 
acordo com a avaliação dos 
especialistas e normalmente 
só é feita quando a extensão 
da lesão responsável pela dor 
muscular é grande. Pode 
fazer uso de pomadas, que 
devem ser passadas sobre a 
região dolorida.

Em muitos casos as dores 
são mais fáceis de aguentar, 

outros não, e é isso também 
o que vai determinar o grau 
e possibilidade do motivo de 
sua existência. Enfim, a princí-
pio dores musculares parecem 
o tipo de dor suportável que 
todos nós adiamos o quanto 
for preciso, por sabermos que 
uma hora ela vai passar.

O hábito da automedica-
ção, que pode parecer algo 
muito sábio e mais rápido, 
pode gerar problemas mui-
to maiores a curto ou longo 
prazo, imprevistos em sua 
saúde e por isso esqueça es-
sas “alternativas” automáticas 
que se toma para dor sem que 
se consulte um profissional.

A terapia para acabar com 
as dores musculares irá de-
pender da causa do proble-
ma, por isso, é necessária 
uma ótima avaliação para 
termos melhores condutas.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Donos de bares e restaurantes 

celebram fim da fase vermelha

Boa parte das vendas destes estabelecimentos ocorre aos finais de semana, quando há maior movimentação

ECONOMIA

As medidas do governo do 
Estado tomadas anteontem 
para a retomada das atividades 
de bares e restaurantes nas 
regiões que estão na fase 2 
laranja do Plano São Paulo 
foram recebidas com otimismo 
por donos de estabelecimen-
tos comerciais de Mogi das 
Cruzes e região. No entanto, 
muitos ainda mantém uma 
posição defensiva frente às 
ofertas do governo paulista.

Após estabelecer, no dia 22 
de janeiro que todo o Estado 
passaria por um “lockdown 
suplementar” aos finais de 
semana e depois das 20 horas 
durante a semana, o governador 
João Doria (PSDB) suspendeu 
anteontem a medida, alegando 
que os números de novas 
internações e novos casos 
apresentaram tendência de 
queda. Com isso, bares e 
restaurantes, junto com o 
comércio não essencial, pode 
funcionar aos finais de semana 
novamente. 

Ontem, os presidentes 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
Fádua Smail e do Sindicato 
do Comércio Varejista (Sin-
comércio) Valterli Martinez 
reiteraram que as mudanças 
beneficiam o setor de comércio 

Retorno dos clientes é um alívio para o setor

e prestação de serviços. Estes 
empresários e comerciantes, 
nas últimas semanas, tem 
reforçado os pedidos junto 
ao poder público para adotar 
novas medidas que auxiliem 
na manutenção de empregos 
e no funcionamento dos 
pontos comerciais.

André França, proprietário 
de um restaurante em Mogi, 
foi um dos comerciantes 
que atuou pela manutenção 
de bares e restaurantes nas 
últimas semanas e mostrou-

-se feliz e com esperança na 
retomada gradual e definiti-
va das atividades. “Ficamos 
mais tranquilos em poder 
trabalhar durante a semana 

e, principalmente, aos finais 
de semana, que é quando 
temos nosso maior fluxo de 
clientes”, disse França, reafir-
mando que a modalidade de 
entrega a domicílio representa 
apenas 10% do faturamento 
em condições normais.

José Carlos Martins, pro-
prietário de outro restaurante 
na região central de Mogi, 
também relatou alegria com 
a decisão do governo do 
Estado, e também defendeu 
uma maior fiscalização por 
parte do poder público para 
evitar aglomerações. “Não 
é justo penalizar os comer-
ciantes e donos de bares e 
restaurantes, que no último 

final de semana fecharam as 
portas, enquanto as pessoas 
foram se aglomerar nas praças 
para celebrar uma final de 
campeonato”, pontuou.

Para Leandro Moreira dos 
Santos, que comanda um 
restaurante, também em Mogi, 
o movimento em seu estabe-
lecimento também é maior 
aos finais de semana. “Mesmo 
que seja o funcionamento 
parcial, com horário reduzido 
por estarmos na fase laranja, 
já é uma coisa positiva. As 
entregas não chegam a 30% 
de nosso faturamento, o que 
representa um grande golpe 
em nossas contas”, afirmou.

No entanto, a medida de 
retomada das atividades ainda 
não conseguiu alcançar um 
setor do comércio, que é o de 
bares noturnos. Para Rodrigo 
César da Costa Abreu, dono 
de um bar noturno em Suzano, 
a restrição de horário até 20 
horas prejudica o andamento. 

“Este é um outro setor, com 
outro público e outra faixa 
de funcionamento. Para re-
verter esta situação, estamos 
criando uma associação de 
proprietários de bares notur-
nos, que já conta com mais 
de 50 integrantes, com o 
objetivo de buscar melhores 
condições junto ao poder 
público”, explicou.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Os proprietários de 
bares e restaurantes 
também comentaram a 
declaração do governa-
dor João Doria (PSDB) 
em abrir uma linha de 
crédito emergencial de 
R$ 125 milhões para to-
dos os estabelecimentos 
que foram afetados pela 
crise da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), 
por meio do Banco do 
Povo Paulista e da agên-
cia de desenvolvimento 
Desenvolve SP.

Os proprietários foram 
unânimes em revelar a  
necessidade de apoio 
do governo do Estado, 
principalmente aos esta-
belecimentos comerciais 
que ficaram parados. No 
entanto, muitos colocam 
alertas e ressalvas me-
diante as promessas do 
governo estadual, princi-
palmente nas condições 
e no acesso às linhas de 
crédito. “Já buscamos a 
ajuda do governo federal 
no início da pandemia, e 

Governo libera linha 
de crédito para o setor

agora começa a chegar a 
obrigação de pagar pelo 
auxílio no ano passado. 
Estas linhas são essenciais 
para quem está numa 
situação mais crítica, 
mas é preciso avaliar e 
trabalhar para que não 
se torne uma bola de 
neve de obrigações no 
futuro”, afirmou André 
França, proprietário de 
um restaurante em Mogi 
das Cruzes.

Rodrigo Abreu, dono 
de um bar de Mogi das 
Cruzes, reiterou a difi-
culdade de conseguir um 
empréstimo. “No início do 
ano, não tivemos acesso 
aos empréstimos que eram 
antes limitados à capital 
paulista. Além disso, a 
burocracia para conseguir 
um empréstimo desses 
em muitos momentos 
não é compatível com a 
situação econômica dos 
estabelecimentos. Desta 
vez, estamos unindo for-
ças para conseguir estes 
benefícios”. (A.D.)

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
solicitou novamente à Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, ontem, o envio de mais 
doses de imunizante contra 
o coronavírus (Covid-19) 
para a cobertura vacinal de 
100% dos trabalhadores da 
saúde, como previsto nos 
planos estadual e nacional 
de imunização.

Os 12 municípios signatários 
do bloco regional, que também 
conta com Guarulhos e Santa 
Branca, receberam pouco mais 
de 70 mil vacinas destinadas 
para aplicação da primeira 
dose aos trabalhadores da 
saúde, grupo prioritário na 
fase 1 da vacinação. Porém, 
há um déficit de pelo menos 
25% na quantidade neces-
sária para atender toda essa 
categoria na região, segundo 

Condemat aponta déficit de 25% no envio de vacinas
Profissionais da saúde

grande por ser realizada em 
meio ao pico da pandemia e, 
principalmente, pelo fato de a 
vacina não ter o mesmo apelo 
da imunização da Covid-19”, 
argumentou  a coordenadora.

O quantitativo recebido 
pelos municípios também 
não considera profissionais 

passado, a qual se mostra 
defasada diante do núme-
ro de vacinados na ocasião. 

“Este critério adotado para 
a quantificação de vacinas 
não corresponde ao cenário 
atual já que na campanha da 
influenza do ano passado 
houve uma abstenção muito 

levantamento da Câmara 
Técnica de Saúde.

“Estimativa dos municípios 
mostra que são necessárias 
mais 18 mil doses de vacina 
para imunizar 100% dos 
trabalhadores da saúde que 
atuam na região do Condemat. 
O envio desse quantitativo 
é essencial para assegurar a 
cobertura vacinal desse grupo 
prioritário da primeira fase, 
principalmente porque na 
próxima semana teremos o 
início de outra parcela prio-
ritária, que é a dos idosos”, 
afirmou a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

O déficit existe porque para 
disponibilização das doses da 
vacina, o Centro de Vigilância 
Epidemiológica utilizou como 
base de cálculo a Campanha 
de Vacinação Nacional de 
Influenza (H1N1) do ano 

liberais constantes na terceira 
nota técnica, que inclui uma 
grande gama de trabalha-
dores como fisioterapeutas, 
farmacêuticos, cuidadores, 
trabalhadores administrativos 
e de limpeza de unidades de 
saúde, funcionários do sistema 
funerário, estagiários da área 
de saúde, entre outros.

“Sabemos que é direito de 
cada trabalhador da saúde ser 
vacinado nesta primeira fase, 
como previsto nos planos 
estadual e nacional, porém 
o quantitativo que os mu-
nicípios receberam é muito 
inferior diante da nossa real 
necessidade. Precisamos ter a 
garantia de que receberemos 
novas doses para a imunização 
de 100% deste público e o 
Condemat tem feito gestões 
junto ao Estado para pleitear 
isso”, explica Adriana.

Até o momento, os municípios 

da região receberam três 
remessas de vacina. A pri-
meira, em 20 de janeiro, com 
28.750 doses da Coronavac; 
a segunda em 26 de janeiro, 
com 22.110 doses da Oxford; 
e a terceira, nesta semana, 
com mais 27.520 da Coro-
naVac, das quais 7.640 são 
destinadas exclusivamente 
para a população idosa a 
partir de 90 anos. Em todas 
essas remessas, as vacinas 
foram para primeira dose 
do público alvo.

Óbitos por Covid
O Condemat também infor-

mou na tarde de ontem que 
dez pessoas morreram em 
decorrência do coronavírus; 
seis óbitos ocorreram em 
Mogi, dois em Suzano, um 
em Arujá e um em Itaqua-
quecetuba.  No total já são 
2.079 mortos pela Covid-19.

Região pediu mais 18 mil doses de vacina ao Estado

Governo de São Paulo
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EDP em Guararema 

realizará mutirão

Serão realizadas ações nos bairros Itapeti e Parque Agrinco, visando 
aprimorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica à população

MELHORIAS

 A EDP, distribuidora de 
energia que atende o Alto 
Tietê, realizará hoje e amanhã, 
em Guararema, um mutirão 
de melhorias técnicas. Serão 
realizadas ações nos bairros 
Itapeti e Parque Agrinco, vi-
sando aprimorar a qualidade 
do fornecimento de energia 
elétrica à população.

Hoje, das 9 às 14 horas, 
serão realizados os serviços 
de podas de árvores que estão 
oferecendo risco de contato 
com a rede elétrica, instalação 
de equipamentos (espaçado-
res) para maior proteção do 
sistema ao impacto de árvores 
e substituição de cruzetas e 
outros componentes.

 Para a realização do trabalho, 
por questão de segurança, o 
fornecimento de energia parte 
do bairro do Itapeti, estrada 
do Rio Comprido e Salto do 
Itapeti ficará interrompido 
até a finalização do serviço 
no local. Os clientes que 
terão a energia interrompida 

foram comunicados de forma 
antecipada.

Amanhã, do meio-dia às 
17 horas, o mesmo serviço 
será realizado no Parque 
Agrinco. Os clientes que terão 
o fornecimento de energia 
interrompido também já foram 

comunicados antecipadamente.
“Os serviços serão executados 

por equipes especializadas 
e devidamente equipadas, 
e o principal objetivo do 
mutirão é potencializar as 
melhorias ao serviço presta-
do pela EDP ao município”, 

destacou Afonso Celso, gestor 
de operação da EDP.

Os serviços programados 
visam aprimorar a qualidade 
do fornecimento de energia. 
As informações de horários e 
data da atividade são divul-
gadas com antecedência por 
correspondência aos clientes 
que terão o fornecimento 
interrompido durante o ser-
viço da equipe em campo. 

Além disso, os dados fi-
cam disponíveis no site da 
distribuidora (http://www.
edpbr.com.br/distribuicao-sp/
saiba-mais/aviso-de-desli-
gamento-sp/), para evitar 
qualquer transtorno durante 
o desligamento.

Trabalhos acontecem hoje das 9 às 14 horas e amanhã

Divulgação

A Secretaria de Desen-
volvimento Social de Ita-
quaquecetuba receberá 
um repasse de cerca de  
R$ 627 mil, do governo 
do Estado, destinados a 
projetos. O anúncio ocorreu 
durante reunião online, com 
representantes do Estado e 
de outros municípios.

A Prefeitura vai en-
caminhar a verba de  
R$ 627.786,27 para projetos 
sociais na proteção básica 
e na proteção especial, de 
média e alta complexidade.  

O valor destinado pelo 
Estado vai auxiliar a cidade 
no repasse para as Organi-
zações da Sociedade Civil 
(OSC), no atendimento 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social, além 

Itaquá terá R$ 627 mil 
para projetos sociais

Verba do Estado

de crianças e acolhimento 
institucional, assim como 
idosos.

Anúncio aconteceu em reunião online com municípios

Divulgação

Suzano abre inscrição para
curso profissionalizante

O Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe) 
está disponibilizando 40 va-
gas para o curso Técnicas 
Administrativas, tendo como 
público-alvo jovens entre 14 e 
17 anos, moradores de Suzano. 
As inscrições devem ser feitas 
por meio de formulário online 
(http://bit.ly/SASPEadm). O 
preenchimento da turma será 
por ordem de inscrição.

No ato do cadastro, o inte-
ressado deverá informar seu 
nome completo, RG, endereço 
residencial, telefone celular e 
e-mail. As aulas serão minis-
tradas todas as quartas-feiras 
a partir do dia 24 de fevereiro, 
das 15 às 17 horas. O curso 
será totalmente a distância 
com duração de 9 meses.

Segundo o coordenador 
de Cursos do Saspe, Carlos 
Bragheroli, as atividades terão 
como objetivo preparar os 
adolescentes para o merca-
do de trabalho com práticas 
que auxiliem em atividades 
administrativas dos setores de 
finanças, recursos humanos 

Capacitação

e logística.
As disciplinas serão teó-

ricas e práticas, focadas no 
aprendizado de rotinas de 
escritório, comunicação oral 
e escrita, bem como noções 
de financiamentos e juros. 
Também serão lecionados 
conceitos de recrutamento e 
seleção, de componentes da 
folha de pagamento e questões 
patrimoniais. No aspecto 
logístico, serão abordadas 
as ferramentas de qualidade 

e controle de estoque.
A dirigente do órgão, a 

primeira-dama Larissa Ashiuchi, 
disse que o objetivo do curso 
é preparar os estudantes. “Esta 
capacitação possibilita que 
os jovens adquiram noções 
voltadas para o escritório, 
desde comunicação à mate-
mática financeira, o que pode 
abrir novas possibilidades de 
emprego e contribuir para 
suas formações profissionais”, 
explicou.  

Interessados devem preencher um formulário online

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Ferraz imuniza 66 idosos acima 

de 90 anos contra a Covid-19
Em apenas dois dias, 66 

idosos com idade superior 
a 90 anos foram vacina-
dos contra o coronavírus 
(Covid-19) na cidade de 
Ferraz de Vasconcelos. A 
informação é da Secreta-
ria Municipal de Saúde. O 
objetivo é imunizar 390 
pessoas desta faixa etária 
com a vacina CoronaVac.

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

Uma tenda está disposta na 
frente da unidade de saúde, 
onde os motoristas podem 
estacionar e o idoso recebe a 
dose da vacina. Aqueles que 
estiverem com dificuldades 
de locomoção ou acamados, 
os familiares podem ir até 
o CSII, fazer o cadastro e 
receber a aplicação em casa.

A Prefeitura recebeu mais 
1.660 doses da CoronaVac e 
até ontem 2.613 pessoas já 
foram imunizadas na cidade. 

CoronaVac

A vacinação aos profissionais 
ligados à saúde também 
ocorre simultaneamente 
no município.

Santa Isabel
A prefeitura de Santa Isabel 

iniciará na segunda-feira a 
vacinação contra a Covid-19 
aos idosos acima de 90 anos. 
Ao todo são 200 doses da 
vacina CoronaVac disponíveis 
para aplicação.  

A vacinação ocorrerá de 

forma presencial na UBS I 
Prefeito Ilário Dassiê, das 7 
ao meio-dia. Os moradores 
também podem optar pela 
vacinação domiciliar, com 
agendamento prévio. 

Para receber a vacina, os 
idosos devem apresentar CPF, 
cartão do SUS e comprovante 
de residência. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
Departamento de Vigilância 
Sanitária, nos números 4656-
4444 e 4656-4646.

Objetivo é imunizar 390 pessoas desta faixa etária

Jonathan Andrade/SeCom Ferraz

O fornecimento de 
energia elétrica 
será interrompido  
por motivos de 
segurança

O valor destinado 
vai auxiliar no 
atendimento de 
famílias em situação 
de vulnerabilidade

Para a secretária da Pasta 
Claudia Marzagão, este va-
lor veio em um momento 
oportuno. “Essa verba vai 
fazer uma grande diferença 
para muitos cidadãos que 
dependem dos programas 
sociais. É com muita alegria e 
gratidão que a cidade recebe  
este montante para ajudar 
que mais precisa”, destacou
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Sabesp confirma início de 
obras no Jardim Margarida

A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) confirmou 
ontem que está mantido o 
cronograma de início das obras 
para instalação de redes de 
esgoto no Jardim Margarida 
em Mogi das Cruzes, próximo 
ao limite com as cidades de 
Suzano e Itaquaquecetuba, 
para esta semana. 

Segundo moradores, as 
primeiras máquinas chegaram 
ao local na manhã de ontem, 
com a abertura de canais para 
a identificação dos pontos da 
rede de água e esgoto que 
receberão as ligações.

A Sabesp informou que 
não houve alterações no 
cronograma. A companhia 
aponta que os preparativos da 
obra, que terá uma extensão 
total de 8,1 quilômetros e 
mais 1.029 novas ligações 
domiciliares de esgoto, já 
teve início com a instalação 
de um canteiro de obras no 
mês passado.

Saneamento básico

As obras desta etapa terão 
investimento de R$ 4,5 mi-
lhões por parte da Sabesp, e 
serão executadas por meio de 
contrato com um consórcio 
que abrange as cidades de 
Itaquá e Mogi. A previsão 
para conclusão das obras é 
de até dois anos.

Segundo documento entregue 
à Associação de Moradores 
do Jardim Margarida, as in-
tervenções para saneamento 
básico fazem parte de um 

pacote de investimentos de 
R$ 41,2 milhões que serão 
destinados para toda a região.

Para Henrique Soares, pre-
sidente da entidade, a comu-
nidade vai acompanhar todo 
o desenvolvimento da obra. 

“Esta é uma demanda de quase 
duas décadas, e vamos ver de 
perto para que seja feita dentro 
do prazo, com qualidade e 
atendendo às necessidades 
das 15 mil pessoas que moram 
na região”, afirmou. 

André Diniz

Morador mostra documento entregue pela Sabesp

Emanuel Aquilera

Secretaria planeja contenção
no Casarão dos Duques

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que, 
diante do último relatório 
fotográfico apresentado pelo 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Obras Particulares, 
da Secretaria Municipal 
de Planejamento, que evi-
dencia as atuais condições 
da construção conhecida 
como Casarão dos Duques 
e o fato de que o próprio 
tempo está comprometendo 
a integridade do imóvel, a 
Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio decidiu solicitar ao 
poder Judiciário autorização 
para que o próprio município 
realize obras de contenção 
no casarão, às expensas da 
atual proprietária.

A decisão resulta de uma 
reunião realizada na Pre-
feitura, com a participação 
das Secretarias de Gabinete, 
Assuntos Jurídicos, Plane-
jamento, Cultura, Finanças 
e também da Procuradoria-

-Geral do Município, para 
tratar do caso. A ação foi 
entendida por todos como a 

Autorização judicial

única providência imediata 
que pode ser tomada pela 
administração com o in-
tuito de evitar a destruição 
completa do imóvel. Vale 
lembrar que o casarão foi 
tombado pela Prefeitura  
no ano passado e faz parte 
do patrimônio histórico 
da cidade.

Paralelamente, a Prefei-
tura está intensificando as 

rondas no local, por meio 
de atuação da Guarda Mu-
nicipal e também inicia a 
execução dos valores de 
multa à empresa, pelo fato 
de ela ter descumprido a 
decisão judicial favorável 
à ação proposta pela Pre-
feitura, que determinava 
ao proprietário a execução 
de obras de reparo e con-
servação no imóvel.

Reunião contou com a presença de vários secretários

Divulgação/PMMC

Empresa que trata resíduos 
vai se instalar no Taboão

Prefeito Caio Cunha se reuniu ontem com diretores da companhia, que garantem geração de 300 empregos

PRIMEIRA GRANDE AÇÃO

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes garantiu 
ontem a primeira ação de 
impacto, pouco após o tri-
gésimo dia de trabalho dessa 
nova gestão. O prefeito Caio 
Cunha (Pode) anunciou que 
a empresa Renova, especia-
lizada em criar produtos a 
partir de resíduos sólidos, 
adquiriu recentemente um 
espaço no distrito industrial 
do Taboão para trazer sua 
fábrica, gerando mais de 
300 empregos diretos na 
cidade.

“Acabo de receber os em-
presários da Renova. Atra-
vés de parcerias estamos 
buscando empresas para 
que o mogiano consiga 
permanecer em Mogi, com 
qualidade de vida e trabalho 
digno”, afirmou o chefe do 
Executivo mogiano, ontem, 
em suas redes sociais. 

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 

de Mogi, Gabriel Bastianel-
li, os trâmites que visam 
os procedimentos para a 
implantação da empresa 
já foram iniciados. “Muito 
importante essa negociação, 
por diferentes razões: pri-
meiramente, por se tratar de 
um negócio cujo foco está na 
economia verde, orientada 
à sustentabilidade. Segundo, 
pelo potencial de desenvolvi-
mento da nossa região, haja 
vista o impacto a ser gerado 
direta e indiretamente com 
serviços e a própria cadeia 
de fornecimento. Terceiro, e 
não menos importante, pela 
empregabilidade”, analisou 
Bastianelli.

Neste momento, a empresa 
que cuida do projeto e da 
obra está tramitando os pro-
cedimentos administrativos 
para aprovação do alvará de 
construção. A expectativa 
é de que em torno de um 
ano a obra esteja concluída 
e a empresa funcionando.

“Há uma agenda intensa 
da nossa parte desde antes 

do início do mandato, rece-
bendo inúmeras empresas 
interessadas em se insta-
larem na cidade, além de 
outras que aqui já estão e 
que buscam expansão das 
atividades. Trata-se de um 
processo cauteloso e gradativo, 
que vai desde a análise de 
áreas, zoneamento e aspectos 

logístico”, detalhou o secre-
tário de Desenvolvimento.

A empresa
A Renova, especializada 

em criar produtos a partir 
de resíduos sólidos, está 
espalhada em diversos Es-
tados. No Alto Tietê há uma 
unidade no Centro Industrial 

em Arujá. Além disso, a 
companhia tem atuação em 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Guarulhos. Um 
dos principais serviços é a 
reciclagem.

Para a construção em 
Mogi, a Prefeitura estima 
um investimento inicial de 
R$ 25 milhões.

À vista
Desde o ano passado, existe 

um projeto em construção, 
a partir da iniciativa privada, 
de um condomínio empre-
sarial orientado à tecnolo-
gia denominado Citec. Há 
possibilidade de instalação 
na avenida das Orquídeas. 
Recentemente, chegou ao 
Taboão a empresa R2IBF, cujos 
produtos são marcadores 
radiofármacos, contrastes 
radioativos para exames 
de imagem. Ela já iniciou 
os trâmites para instalação. 

“Estamos acompanhando 
este processo de perto e 
dando todo o respaldo para 
a empresa”, garantiu o secre-
tário Bastianelli, afirmando 
que a cidade deverá receber 
novos investimentos, prova-
velmente ainda neste ano. 

“Posso adiantar que teremos 
muitas boas novidades pelos 
próximos meses. Temos 
sido intensos e dedicados 
em prover condições para 
a instalação e/ou expansão 
dessas empresas”, continuou.

Rodrigo Barone

Secretário Bastianelli (dir.) garante que novos investimentos estão na mira

Divulgação
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Mogi News lança caderno 
sobre saúde e maturidade

Os leitores do Mogi News 
vão ganhar, neste domingo, 
mais conteúdo com o cader-
no Maturidade+Saúde. Este 
espaço tem como objetivo 
oferecer informação confiável 
e útil nessas duas áreas, além 
de servir como um guia para 
um viver mais saudável.

O novo caderno pretende 
contribuir para que temas im-
portantes ligados à maturidade 
e à saúde sejam abordados 
de forma clara e objetiva. 
Para tanto, profissionais e 
especialistas de diversas áreas 
de atuação serão consultados 
e vão trabalhar em conjunto 
com a equipe de reportagem 
para que assuntos relevantes 
cheguem até os leitores.

A diretora vice-presidente 
do Mogi News, Sonia Massae 
de Moraes, no momento em 
que o mundo enfrenta uma 
pandemia e se torna necessário 
o isolamento social, principal-
mente para o público mais 
idoso, considerou fundamental 

Mais conteúdo

ter um olhar especial para as 
pessoas que compõem esse 
grupo e dar a atenção que 
merecem.

“Na realidade, o caderno 
Maturidade+Saúde abrange 
não só essa faixa etária, mas 
todas que se preocupam com 
a qualidade de vida”, destacou. 
Segundo ela, pensando nos 
cuidados e carinho que todas 
as pessoas precisam e gostam, a 
proposta é oferecer aos leitores 
muita informação, esclareci-
mento e dicas sobre uma vida 

mais saudável. “Queremos 
ser, por meio deste caderno, 
uma companhia semanal e 
inseparável”.

Para a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), uma vida mais longa 
deve ser acompanhada de 
oportunidades contínuas de 
saúde, participação e segurança. 
A proposta do MN é fazer com 
que os seus leitores tenham 
acesso às principais decisões 
e práticas que facilitem essas 
iniciativas apontadas pela SBGG.

Sonia: “Queremos ser uma companhia inseparável”

Mogi News/Arquivo

Parceria com Sebrae trará 
cursos para comerciantes

A ação faz parte do Plano de Cooperação Econômica e começa na próxima terça-feira

FORMAÇÃO ONLINE

Comerciantes de Mogi 
das Cruzes participam, a 
partir da próxima semana, de 
cursos online do programa 
Empreenda Rápido, graças 
a uma parceria entre a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, 
por meio do programa Em-
prega Mogi, e o Sebrae-SP. A 
ação faz parte do Plano de 
Cooperação Econômica e 
já começa nesta terça-feira 
(09/02), com a primeira turma 
do curso “Converta Melhor 
Suas Vendas Criando Uma 
Experiência de Compra”.

As inscrições estão sendo 
feitas pela Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
e pelo Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomercio). As 
vagas são limitadas e já estão 
previstas novas turmas para 
as próximas semanas.

Também estão previstos os 
cursos “Técnicas para Desen-
volver seu Comércio Eletrônico” 
e “Aprenda a Vender Melhor 
no E-Commerce”, ambos 
voltados aos comerciantes 

de Mogi das Cruzes.
Já para a capacitação da 

mão de obra para o comér-
cio, o programa Empreenda 
Rápido oferecerá cursos, em 

uma parceria entre as Secre-
tarias de Desenvolvimento 
Econômico e de Assistência 
Social com o Sebrae-SP. Se-
rão disponibilizadas vagas 

voltadas para o preparo de 
jovens, adultos e famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
A seleção está sendo feita em 
conjunto entre o programa 

Emprega Mogi e a Secretaria 
de Assistência Social.

As atividades da primeira 
turma estão previstas para a 
segunda-feira (08/02), com 
o curso de atendimento. A 
capacitação de trabalhadores 
também faz parte do Plano 
de Cooperação, uma vez 
que preparará profissionais 
para atuar no mercado de 
trabalho.

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social mantém um canal 
constante de diálogo com as 
entidades que representam o 
comércio de Mogi das Cruzes 
e está aberta a sugestões dos 
comerciantes sobre novos 
temas que estão em pauta.

Empreenda Rápido é programa que traz novos cursos em parceria com o Sebrae

Divulgação

Educação faz protocolo 
sanitário para as equipes

A Secretaria de Educa-
ção apresentou, durante 
live realizada na manhã de 
ontem para as equipes da 
rede municipal de ensino, 
as diretrizes do Protoco-
lo Sanitário, validado pela 
Brigada da Pandemia na 
Educação e o Comitê Gestor 
de Retomada Gradativa das 
Atividades Econômicas. O 
encontro abordou a Priorização 
Curricular e foi finalizado 
pelo professor José Pacheco, 
fundador da Escola da Ponte, 
em Portugal, uma referên-
cia de sucesso mundial em 
pedagogia inovadora.

“Estamos preparando o 
retorno do ano letivo na 
próxima segunda-feira de 
forma remota e construindo 
um trabalho sólido para 
quando voltarmos com as 
atividades presenciais. Va-
mos juntar forças com toda 
a rede municipal para fazer 
um trabalho ainda melhor, 
com os melhores caminhos 
e melhores estratégias para 
assegurar a aprendizagem 

Volta às aulas

de todos os alunos”, disse 
a secretária de Educação, 
Rose Tonete. 

O Protocolo Sanitário 
completo está disponível no 
link que pode ser localizado 
no site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes mogidascruzes.
sp.gov.br e serve de base 
para o check-list que está 
sendo adotado nas visto-
rias técnicas realizadas nas 
escolas municipais, creches 
e escolas particulares de 

educação infantil. 
Na reunião de ontem, o 

Departamento Pedagógico 
apresentou como será o início 
das atividades do ano letivo 
com a Priorização Curricular. 
As escolas e creches receberão 
sequências didáticas para os 
alunos desde o berçário até o 
5º ano do ensino fundamental. 
O material para alunos do 6º 
ao 9º ano foi elaborado pela 
equipe do Cempre Benedito 
Ferreira Lopes.

As inscrições 
estão sendo feitas 
pela Associação 
Comercial de Mogi 
das Cruzes

As unidades e postos do 
Poupatempo localizados 
em cidades que estão na 
fase laranja do Plano São 
Paulo voltam a atender de 
forma presencial, mediante 
agendamento, a partir de 
amanhã. Isso vale para as 
unidades do Alto Tietê loca-
lizadas em Mogi das Cruzes 
e Suzano. A medida atende 
à nova regulamentação do 
governo de São Paulo, que 
revogou o decreto estadual 
que colocou todas as regiões 
do Estado na fase 3 verme-
lha aos fins de semana, na 
última quarta-feira. 

É importante reforçar que 
os atendimentos nas unidades 
são realizados somente com 
escolha de data e horário, 
por meio do portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou 
no aplicativo Poupatempo 
Digital. Para evitar o risco 
de contágio do coronavírus  
(Covid-19) e tomando todas 
as medidas sanitárias, os 
postos abertos trabalham 
com capacidade reduzida. 
Atendimento presencial 
são apenas previstos para 
serviços que dependem do 
comparecimento do cidadão 
nas unidades.

Unidades voltam 
a atender  
nos finais  
de semana 

Poupatempo

Volta às aulas será feita de forma remota em Mogi

Divulgação/Wikipédia

Maria Regina Almeida
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 Grupo de Trabalho da Câmara quer Conferência Nacional sobre 5G

O Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que acompanha a implantação do 5G no Brasil, quer aproveitar o pedido de vista 
da proposta de edital na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para convocar uma Conferência Nacional sobre a quinta 
geração de telefonia e internet móvel. A proposta de edital do leilão de frequências do 5G foi apresentada na segunda-feira passada, 
pelo conselheiro relator Carlos Baigorri. Porém, o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, pediu vista do processo e 
prometeu trazer o voto até o dia 24 de fevereiro, mantendo a expectativa de que o leilão ocorra ainda no primeiro semestre de 2021.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello encaminhou ao 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, notícia-crime 
protocolada pelo Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT) 
contra o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
por suposto desvio de recursos 
públicos relativos aos gastos de  
R$ 1,8 bilhão em alimentos 
pelo Executivo em 2020. 

O procedimento é praxe no 
Supremo, que encaminha a 
notícia-crime à Procuradoria-

-Geral da República (PGR) 
para que seja avaliada a real 
necessidade de abertura de 

Notícia-crime contra Jair 

Bolsonaro é enviada à PGR

Gastos

uma investigação contra o 
presidente.

A notícia-crime é embasada 
em reportagem do portal Me-
trópoles, que afirmou que os 
gastos alimentícios do governo 
federal somaram mais de  
R$ 1,8 bilhão em 2020. 

Segundo o veículo, dados do 
painel de compras do Ministério 
da Economia mostram que 
foram gastos R$ 15 milhões na 
compra de leite condensado e  
R$ 2 milhões na aquisição de 
chicletes, por exemplo. Na 
petição, o PDT considera se 
tratar de itens supérfluos e de 
gastos desproporcionais e, por 
isso, cobra investigação. (E.C.)

Amazonas receberá 
usinas de oxigênio

Equipamentos serão entregues a sete municípios nos próximos dias; 
cada usina pode gerar 26 metros cúbicos de oxigênio medicinal por hora

COVID-19

O Ministério da Saúde vai 
entregar usinas de oxigênio a 
sete municípios do Amazonas 
nos próximos dias. Os equi-
pamentos foram doados pelo 
Hospital Sírio-Libanês, de São 
Paulo, e pela Fundação Itaú. 

Cada usina tem capacidade 
para gerar 26 metros cúbi-
cos de oxigênio medicinal 
por hora.

O Amazonas enfrenta uma 
crise na saúde com o aumento 
no número de mortes pelo 
coronavírus (Covid-19) por 
falta de oxigênio nos hospitais.

De acordo com o ministério, 
dez municípios do Amazonas 
passaram a ter usinas de 
oxigênio para tentar frear a 
falta de equipamentos

A meta da Pasta é instalar 
64 usinas em todo o Estado. 
O Hospital Getúlio Vargas, 
um dos que mais sofrem 
com a falta de oxigênio para 
tratamento de pacientes de 
Covid-19, vai receber uma 
das usinas disponíveis.

Na tarde de ontem, o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
prestou depoimento à Polícia 

Federal. O inquérito foi aberto 
e autorizado pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), e investiga se o mi-
nistro da Saúde foi omisso 
em relação ao colapso no 
sistema de  saúde de Manaus.

Outras doações
A JBS anunciou que doou 

R$ 5 milhões para o Instituto 
Butantan para a construção do 
Centro Multipropósito para 
produção de vacinas em São 
Paulo. De acordo com a nota 
da instituição, a fábrica ficará 
pronta em setembro deste 
ano e irá dobrar a capacidade 
do instituto para fabricação 
de vacinas.

A empresa informou, 

ainda, que desde o início 
da pandemia já investiu  
R$ 50 milhões em pesquisas 
científicas para a prevenção e 
combate à Covid-19 no país, 

A Vale também anunciou 
anteontem a doação de  
R$ 10 milhões ao Butan-
tan para ajudar nas obras 
de ampliação do centro de 
produção de vacinas.

Estado enfrenta crise na saúde com o aumento no número de mortes por Covid-19

Getty Images/iStockphoto
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 O governo de Minas Gerais 
detalhou em comunicado a 
destinação dos recursos do 
acordo de R$ 37,68 bilhões 
firmado, na manhã de ontem, 
com a Vale no caso Brumadinho. 

O valor ficou bem aci-
ma da proposta inicial 
feita pela mineradora, de  
R$ 29 bilhões, e mais próximo 
dos R$ 40 bilhões demandados 
pelo Estado e autoridades, 
como o Ministério Público 
e a Defensoria, para chegar 
a uma conciliação. 

 Segundo o Estado, trata-se 
do maior acordo de medidas 
de reparação em termos fi-
nanceiros e com participação 
do poder público já firmado 
na América Latina e um dos 
maiores do mundo.

A ação civil pública mo-
vida pelas autoridades que 
motivou a negociação de 
um acordo pedia mais de 

Acordo da Vale é o maior 

já feito, diz governo de MG

Brumadinho

R$ 54 bilhões em reparação 
a danos socioeconômicos e 
morais. “O termo não retira 
nenhuma responsabilidade 
da empresa, mas impõe novas 
obrigações, além de ser um 
reconhecimento da respon-
sabilidade da mineradora. 
A assinatura não prejudica 
as ações individuais por in-
denizações e criminais, que 
seguem tramitando”, destacou 
o governo mineiro.

As medidas de reparação 
viabilizam investimentos nas 
regiões atingidas e na população. 
Cerca de 30% dos recursos 
vão beneficiar o município e a 
população de Brumadinho. Para 
o Programa de Transferência 
de Renda - que vai substituir o 
auxílio emergencial, que seria 
encerrado em fevereiro e para 
o atendimento da demanda 
direta dos atingidos são desti-
nados R$ 9,17 bilhões. (E.C.)

Valor de R$ 37,68 bilhões ficou acima da proposta inicial

Procedimento avalia a necessidade de investigação

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas

Marcos Corrêa/PR/Divulgação 
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Coreia de Norte faz primeira 
solicitação por imunizante

A Coreia do Norte solicitou 
imunizantes da Gavi, parte 
do programa Covax apoiado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), contra o 
coronavírus (Covid-19) e deve 
receber quase 2 milhões de 
doses, embora o país tenha 
insistido que está livre do 
vírus. É a primeira confir-
mação oficial de que o país 
pediu ajuda internacional.

A infraestrutura médica na 
Coreia do Norte é vista como 
inadequada para lidar com 
qualquer surto em grande 
escala, afirmou a agência 
AFP. Ainda de acordo com 
o relatado, o país vai receber 
doses do imunizante da 
Oxford/AstraZeneca.

Alemanha
As restrições na Alemanha 

contra a Covid-19 podem ser 
suspensas antes do início da 
primavera no Hemisfério Norte, 
em 20 de março, diante da 
baixa do número de casos, 
disse o ministro da Saúde, 
Jens Spahn. Segundo ele, a 

Ajuda internacional

meta nacional continua sendo 
a de “evitar que o sistema de 
saúde fique sobrecarregado, 
e não evitar novas infecções”.

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, e os líderes dos 16 
estados da Alemanha irão 
se reunir na quarta-feira da 
semana que vem, para decidir 
se estenderão as restrições 
depois que elas expirarem 
em 14 de fevereiro. “Não 
podemos ficar neste bloqueio 
rígido durante todo o inverno. 

Não toleraríamos isso bem 
como uma sociedade. Reduzir 
a zero infecções e mantê-lo 
assim tem um custo despro-
porcional em outras áreas da 
vida”, afirmou Spahn. 

Espanha
A região espanhola da 

Catalunha retirou algumas 
restrições de combate à pande-
mia, diante do menor número 
de infecções e internações 
hospitalares. (E.C.)

País deve receber quase 2 milhões de doses da vacina

Divulgação

Biden se compromete com 
aumento do salário nos EUA

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem 
que o presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
está “comprometido” em 
aumentar o salário mínimo 
nacional de US$ 7,25 para 
US$ 15 por hora. A medida, 
proposta no pacote fiscal de 
US$ 1,9 trilhão, enfrenta a 
resistência de parlamentares 
republicanos. “Ele acha que 
isso é um passo importante 
para trabalhadores e famílias”, 
disse a assessora durante 
uma coletiva de imprensa.

Segundo Jen, os comitês 
do Congresso começarão a 
revisar os detalhes do pacote 
fiscal nos próximos dias. “Os 
republicanos terão a opor-
tunidade de dar mais ideias 
para melhorar o projeto de 
lei”, afirmou.

O Senado aprovou an-
teontem, por unanimidade, 
uma resolução que estabelece 
as regras para a divisão de 
poder na Casa, encerrando 
um impasse de semanas 
que impediu os democratas 

Pacote fiscal

de terem controle sobre os 
comitês.

De acordo com Jen, a 
aprovação dos estímulos 
fiscais à economia é a “prio-
ridade” do governo Biden, 
que continuará “engajado” 
com o Congresso.

Ela também disse que o 
presidente apoia o cance-
lamento de US$ 10 mil em 
dívidas estudantis, proposta 
que os democratas querem 
apresentar no Congresso.

Auxílio
Joe Biden sinalizou a 

congressistas democratas 
que está aberto a mudan-
ças no seu pacote fiscal de  
US$ 1,9 trilhão. Ele disse 
que está disposto a limi-
tar os novos cheques de  
US$ 1,4 mil apenas a ameri-
canos de baixa renda, o que 
poderia conquistar o apoio 
de republicanos à medida 
proposta pelo presidente 
americano. (E.C)

Mínimo nacional de US$ 7,25 ficará US$ 15 por hora

Divulgação

Alemanha envia médicos e 
ventiladores para Portugal

Militares enviaram, anteontem, mais de 20 médicos e enfermeiras, além de ventiladores e leitos hospitalares

2ª ONDA DA COVID-19

Militares alemães envia-
ram, anteontem, mais de 20 
médicos e enfermeiras, além 
de ventiladores e leitos hos-
pitalares, para Portugal. Os 
portugueses chegaram a ser 
referência do combate ao 
coronavírus (Covid-19) no 
continente, mas enfrentam 
um aumento do número de 
casos e mortes desde o início 
de janeiro. A gravidade levou 
outras nações europeias, como 
a Áustria, a oferecer ajuda.

“A missão é necessária por-
que existe atualmente uma 
situação extremamente difícil 
em Portugal e porque temos 
de mostrar que os países só 
podem vencer esses grandes 
desafios em conjunto”, disse o 
general militar alemão Ulrich 
Baumgaertner.

Um avião de transporte 
militar com 26 médicos, en-
fermeiras e especialistas, bem 
como 40 ventiladores móveis 
e dez estacionários, partiu para 
Lisboa. A equipe militar alemã 

vai ainda trazer 150 leitos 
hospitalares para Portugal e 
pretende ficar inicialmente 
três semanas.

O embaixador de Portu-
gal, Francisco de Menezes, 
agradeceu ao governo e aos 
militares alemães pelo apoio 
médico. “O seu trabalho vai 
ser muito bem-vindo em Por-
tugal e ficaremos eternamente 
gratos por esta ajuda.”

A Áustria ofereceu receber de 
dez a 15 pacientes de terapia 
intensiva com Covid-19, que 
seriam distribuídos em vários 
hospitais, disse sua embaixada 
em Portugal. “Agora temos um 
pouco mais de capacidade, 
esta é uma oportunidade de 
mostrar solidariedade europeia”, 
disse o embaixador austríaco, 
Robert Zischg, à agência de 
notícias Reuters.

Os ministérios da Saúde 
e da Defesa dos dois países 
mantêm contatos regulares. 
Segundo Zischg, cabe a Por-
tugal decidir se aceita a oferta.

Portugal passou de exemplo 
ao caos no combate à pandemia 

de coronavírus. Na última 
semana, foi o país com mais 
novos casos diários (1.083) 
e mortes (18,2) por milhão 
de habitantes, segundo a Uni-
versidade Johns Hopkins. Na 
Europa, o Centro Europeu de 

Controle de Doenças reve-
lou que o país também está 
na frente no ranking, com 
1.429,43 casos por cem mil 
habitantes e 247,55 óbitos 
por milhão de habitantes 
em 14 dias.

Com uma população de 
10,1 milhões, Portugal foi 
um dos últimos países na 
Europa a detectar um caso de 
coronavírus, em 2 de março de 
2020. Diante do horror logo 
ao lado, na vizinha Espanha, 

parte da população já tomava 
cuidados e quem pôde tirou 
os filhos da escola e ficou em 
casa espontaneamente antes 
do decreto de confinamento, 
em 18 de março. 

A situação começou a mudar 
em dezembro. Mesmo com o 
aumento de casos em outros 
países e a possibilidade de 
disseminação de novas cepas, 
Portugal autorizou viagens no 
final do ano. 

Uma nova quarentena só 
foi decretada em janeiro. Os 
voos comerciais e privados de 
e para o Brasil estão suspensos. 
Hospitais estão à beira do 
colapso, com ambulâncias às 
vezes enfileiradas por horas 
por falta de leitos, enquanto 
algumas unidades de saúde 
lutam para encontrar espaço 
refrigerado suficiente para 
conservar os corpos dos mortos. 

Portugal, notificou um total de 
13.017 mortes pela Covid-19 e 
731.861 casos, registrou quase 
metade de todas as mortes 
no mês passado, à medida 
que os casos se aceleraram. 

Estadão Conteúdo

Portugueses enfrentam um aumento de casos e mortes desde o início de janeiro

Divulgação
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Depois da camisa, vem 
o copo comemorativo. O 
Corinthians lançou ontem 
o novo produto para lem-
brar os 500 jogos do go-
leiro Cássio com a camisa 
alvinegra.

O copo, de um dos lados, 
tem o escudo da equipe, com 
a assinatura do goleiro de 
33 anos e a marca de 500 
jogos. Do outro lado, uma 
foto do rosto de Cássio.

O produto será comercia-
lizado na loja do clube na 
Neo Química Arena, pelo 
valor de R$ 20. Novamente, 
a produção será limitada e 
estarão disponíveis, a prin-
cípio, mil unidades.

Assim que a camisa co-
memorativa foi lançada no 
início da semana, suas 500 
primeiras unidades foram 
rapidamente esgotadas. A 
expectativa novamente é 
de que haja muita procura.

Cássio acumula diversos 
títulos pelo Corinthians, en-
tre eles estão os mais impor-
tantes da história da equipe: 
Libertadores e Mundial de 
Clubes de 2012. (E.C.)

Goleiro Cássio 
ganha copo 
para comemorar 
os 500 jogos

Corinthians

Palmeiras encara o Tigres
pela semifinal no domingo

Time mexicano passou ontem pelo Ulsan, da Coreia do Sul, por 2 a 1, e disputa vaga na final

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras conheceu 
ontem o seu adversário da 
estreia no Mundial de Clu-
bes da Fifa, que está sendo 
realizado no Catar. O rival 
pelas semifinais neste do-
mingo será o Tigres, do Mé-
xico, que derrotou de virada 
o Ulsan Hyundai, da Coreia 
do Sul, por 2 a 1, no está-
dio Ahmad Bin Ali, em Al 
Rayyan, nos arredores da 
capital Doha.

O destaque da partida foi 
o experiente atacante francês 
André-Pierre Gignac, autor 
dos dois gols do Tigres ain-
da no primeiro tempo. O 
primeiro foi típico de um 
centroavante, bem postado 
dentro da área para mandar 
a bola para as redes, e o se-
gundo aconteceu em uma 
cobrança de pênalti. Antes 
disso, o zagueiro e capitão 
Kee-Hee Kim havia aberto o 

placar para o Ulsan Hyundai.
Em campo, o Tigres não 

fez um bom primeiro tempo. 
Começou muito lento com 
a bola nos pés e distante 
dos jogadores do time sul-

-coreano na hora da marca-
ção. Uma constatação disso 
foi vista no gol de cabeça de 
Kee-Hee Kim, aos 23 minu-
tos, após escanteio cobrado 
pelo lado esquerdo. A zaga 

mexicana ficou olhando o 
rival subir livre na primei-
ra trave para abrir o placar.

A desvantagem acordou o 
Tigres, que cresceu nos úl-
timos 15 minutos. O time 

mexicano foi mais agressivo 
e passou a dar trabalho para 
o goleiro Hyun-Woo Jo. Aos 
37, o empate veio após joga-
da de escanteio pela direita 
que Gignac apareceu livre na 
linha da pequena área. Nos 
acréscimos, aos 48, Kee-Hee 
Kim deu uma de vilão e co-
locou a mão na bola dentro 
da área. Após ajuda do VAR, 
o árbitro marcou o pênalti 
e o centroavante francês fez 
o seu segundo na cobrança.

Para a segunda etapa, o 
Ulsan voltou mais ofensivo 
e até teve um belo gol anula-
do por impedimento. O Ti-
gres preferiu se precaver na 
defesa e pouco incomodou 
o setor defensivo do Ulsan 
Hyundai.

Neste domingo, o Tigres 
enfrentará o Palmeiras a 
partir das 15 horas (de Bra-
sília), no estádio Education 
City, em Al Rayyan, pelas 
semifinal.

Jogadores do Tigres comemoram o gol que deu a vitória sobre o Ulsan Hyundai

Divulgação/Fifa
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SBT, 21H00

Chiquititas
A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca fi ca chocada com o beijo de Karina em Duca, e Jade fi lma a reação 

da menina. Gael tira satisfações com Duca, que afi rma estar tão surpreso 

quanto ele. Bianca questiona Karina sobre seus sentimentos por Duca. Cobra 

provoca Duca. Karina cobra carinho do pai.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem o depoimento de Dionísio. Alberto 

se vangloria com o depoimento do avô, que diz ao delegado que o dinheiro 

que deu a Hélio foi uma gratifi cação pelos serviços prestados. Alberto se 

preocupa com a denúncia de Nicole contra o avô.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tancinha diz a Beto que entenderá se ele quiser terminar o namoro com ela. 

Apolo desconfi a de que Carol esconde um segredo. Camila chega à mansão 

e logo demonstra sintonia com Safi ra. Bruna pede desculpas a Giovanni pelo 

que fez para mantê-lo separado de Camila.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Os trafi cantes resgatam Rubinho do hospital, e Sabiá aconselha Bibi a deixar 

a comunidade com o marido. Silvana afi rma a Dita que enfrentará Irene, caso 

a vilã se aproxime de Eurico. Zeca conversa com Ritinha e pensa em voltar 

com ela para Parazinho.

RECORD, 21H

Gênesis
Abraão termina de quebrar as estátuas e o tempo retrocede. A caminho da 

cidade de Ur, Terá, o pai de Abraão, segue com a esposa Amat grávida. Ele 

se afasta e observa a caravana da sacerdotisa Nadi sendo atacada.

 Não deixe que 
um momento 
defina quem você 
irá ser no futuro. A 
vida é como uma 
câmera que registra 
cada um dos seus 
instantes, mas para 
ser compreendida 
é preciso que estes 
momentos formem 
um álbum que conte 
toda sua história.

Tenha orgulho dos 
momentos em que 
você se superou e 

MOMENTO
especial

A vida é como uma câmera

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: LELIS GERSON DOS REIS

Os seus melhores dias estão à sua frente. Feliz aniversário! 

Sorria sem câmera, converse sem 
celular, ajude sem plateia, ame sem 
condições.”

 cultura@jornaldat.com.br

encontre inspiração 
naqueles em que 
sentiu o gosto da 
derrota. Uma vida 
plena é feita de 
recortes que, quando 
juntos, formam uma 
bela imagem.
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