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Número de casos e mortes por 
Covid-19 aumenta em janeiro

ENCONTRO DE PREFEITOS

  Marcia Bin e Rodrigo Ashiuchi se encontram em Poá. Opinião, página 2

Os registros de novos diagnós-
ticos e mortes pela Covid-19 cres-
ceram em 40% e 42%, respec-
tivamente, em Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz 
de Vasconcelos e Poá no mês an-
terior. O comparativo se refere aos 
meses de dezembro do ano pas-
sado e janeiro deste ano. No total, 
as cidades do G5 do Alto Tietê 
encerraram dezembro com 4.184 
novos casos e 135 óbitos, segun-
do os números do Condemat. No 
mês seguinte houve 5.871 novos 
diagnósticos positivos da doença, 
além de outros 192 falecimentos.  
Cidades, página 3

“Foi a melhor decisão a ser to-
mada”, comemorou o Sindicato 
do Comércio Varejista de Mogi das 
Cruzes e Região (Sincomércio) com 
a reclassificação da região para a 
fase amarela do Plano São Paulo. A 
mudança foi recebida com grande 
alívio. Cidades, página 5

Fase amarela

ALTO TIETÊ 
AVANÇA NO 
PLANO SP

Aulas estaduais

Professores 

entram em greve 

nesta segunda
Cidades, página 6

MUNDIAL

Palmeiras 
aposta na 
defesa. p9

Era roubado

Carro pega fogo após bandido 
fazer ligação direta no veículo

Situação ocorreu ontem, em um motel da cidade; o 
fogo subiu pelo quarto e destruiu metade do espaço. 
O homem foi preso. Cidades, página 4

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2085
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O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu anteontem à noite com 
a chefe do Executivo poaense, Marcia Bin (PSDB), para tratar de avanços na 
infraestrutura viária dos dois municípios. O encontro foi realizado em Poá e 
também foi pautado sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). 
Na oportunidade, Ashiuchi deu início às tratativas com os documentos do projeto 
técnico para construção da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário 
Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O estudo, que já foi 
apresentado ao governo do Estado.
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ENCONTRO DE PREFEITOS

 �Sebrae Suzano

A Prefeitura de Suzano e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) estão com inscri-
ções abertas para o Projeto Comércio 
Forte, que vai oferecer orientações e di-
cas práticas para impulsionar as vendas 
dos comerciantes locais. Os cadastros 
podem ser feitos até segunda-feira, no 
site https://bit.ly/36LfUHQ - mesma data 
em que será realizado o evento online, 
às 19 horas. A ação é totalmente gratui-
ta e direcionada para os pequenos em-
preendedores do Alto Tietê.

 �Reforma de castelo

A cidade de Ferraz de Vasconcelos terá 
R$ 1,5 mi para a reforma do Castelo Zen-
ker, um dos patrimônios históricos da 
cidade, que está abandonado há muitos 
anos. A prefeita Priscila Gambale (PSD) 
recebeu o deputado federal Júnior Boz-
zella (PSL) em seu gabinete anteontem 
à noite e teve a confirmação do envio do 
recurso por meio de emenda parlamen-
tar. O deputado estadual Rodrigo Gam-
bale (PSL) e o vice-prefeito Daniel Balke 
(MDB) também participaram do encon-
tro. Bozzela disse que não medirá esfor-
ços para ajudar na recuperação do lo-

cal que faz parte da história de Ferraz.

 �Acesso à Dutra

A Companhia de Concessões Rodoviá-
rias NovaDutra (CCR) liberou o acesso 
da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), 
na altura do km 194, ao bairro Cachoeira 
após notificação da prefeitura, por meio 
do prefeito Carlos Chinchilla (PSL). A en-
trada havia sido bloqueada com blocos 
de concreto, impedindo a passagem dos 
moradores. Segundo a administração 
municipal, em um levantamento feito 
pela própria empresa foram encontra-
dos 13 acessos, sendo seis particulares 
e sete municipais.

 �Desapropriação

A Prefeitura de Arujá assinou do Decre-
to 7605 de 2021, que determina a desa-
propriação de cinco áreas para a am-
pliação do sistema de esgoto na região 
do Caputera, Jardim Real e Jardim São 
José. O prefeito Luis Camargo (PSD) 
afirmou que, além da Sabesp iniciar as 
obras, que eram uma solicitação antiga 
dos moradores, a despesa com as de-
sapropriações vão correr por conta da 
própria empresa, sem que a Prefeitura 
tenha nenhum gasto com isso.

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

EDITORIAL

E o comércio com isso?

A
s seguidas trocas de fases do 
Plano São Paulo de Retomada 
Econômica vêm sendo critica-
das por algumas autoridades e 

comerciantes. A partir de hoje, seis regiões 
do Estado de São Paulo, incluindo Mogi das 
Cruzes e região do Alto Tietê, foram promo-
vidas à fase amarela, que permite o funcio-
namento de restaurantes até às 22 horas. 

Desde as pressões dos setores comerciais, a 
gestão João Doria (PSDB) já havia suspendi-
do o decreto que deixava todo Estado na fase 
vermelha. Agora, no entanto, shoppings, res-
taurantes e comércios voltam a ter permissão 
de funcionar aos finais de semana e feriados

O que fica claro, cada vez mais, é que as 
decisões de mudanças de fases têm como 
fonte principal a política, haja vista que o 
fechamento do comércio não alterou as es-
tatísticas da pandemia, que seguem pratica-
mente iguais em relação a semana passada.

A decisão rápida de flexibilizar as ativida-
des novamente era óbvia e questão de pouco 
tempo. Esse setor da economia não se sus-
tenta parado, precisa de movimento para não 
fechar as portas de vez, ainda mais durante 

os finais de semana e feriados, períodos em 
que se concentram suas principais fontes de 
receita. É claro que as medidas sanitárias pre-
cisam permanecer rígidas e as negligências 
devem ser combatidas. Comerciantes que 
descumprirem a lei devem ser autuados e 
severamente multados. O período da pan-
demia ainda é crítico e a colaboração deve 
ocorrer de todos os lados, o que não implica, 
necessariamente, no fechamento do serviço.

E, de fato, não é isso que observamos. 
Desde que a Covid-19 começou a atormen-
tar o mundo, no primeiro semestre do ano 
passado, ainda há milhares de negacionistas 
- de jovens a aposentados - que não seguem 
e nunca seguiram qualquer tipo de restri-
ção. Enquanto boa parte da população se 
desdobra para evitar o contágio do vírus, há 
cidadãos que em nenhum momento saíram 
da zona de conforto. O grau de contamina-
ção é alto - dez pessoas contaminam 25 - e 
isso desestabiliza toda a cadeia.

O comércio deve ser monitorado, mas 
não basta. A culpa é da população e da 
fraquíssima fiscalização de uma forma 
geral.

Pensamentos e padrão de vida

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.

Há pessoas que pensam 
muito, refletem sobre tudo 
que vê, ouve e lê. Mas tam-
bém temos os seres humanos 
que capitam o que lhes en-
sinam sem pensar ou anali-
sar. É óbvio que pensamen-
tos todos têm, mas, pensar 
e agir dependerá da cultu-
ra, dos talentos e do grau 
de consciência de cada um. 

Todos são influenciados 
pelas leituras, filmes, en-
sinamentos das escolas ou 
pelos professores, pelos 
jornais, rádios e televisão. 
O lado positivo trás moti-
vações, mas o lado negati-
vismo trás desgraças.  Eis 
o mundo atual, as pessoas 
não pensam por si e deixam 
que outros atuem em seus 
pensamentos alienando-as. 
Quando se “bate muito na 
mesma tecla” por meses, 

os pensamentos de uma 
nação começa a se alterar 
em poucos meses ou anos. 
As propagandas e as in-
formações distorcidas aca-
bam provocando conflitos 
e até guerras. Quais são os 
maiores problemas que a 
humanidade enfrenta? Fiz 
uma análise e percebi que 
a violência está dominando 
o planeta: “através de guer-
ras, assassinatos, acidentes 
automobilísticos e autorida-
des que enganam, isto em 
sua grande maioria”. 

O nível de consciência 
é baixo. É possível a união 
da raça humana? O que di-
vide os povos? As religiões, 
as ideologias, a política, a 
busca do poder e do pra-
zer. A grande maioria dos 
humanos não volta às aten-
ções para dentro de si. Caso 

cada ser humano cedesse 
aos movimentos dos seus 
corações, o mundo seria 
muito diferente. Todos que-
rem sobreviver em situação 
confortável, mas não sentem 
e não cedem aos movimen-
tos interiores e da intuição. 
Caso todos aprendessem a 
ligar com o seu lado espiri-
tual e confiassem que Deus 
habita o seu Interior, que o 
Eu Superior está dentro de 
si e diminuísse o orgulho, a 
busca desenfreada do poder, 
o mundo estaria em paz e 
os seres humanos seriam 
independentes e não alie-
nados. Reflita sobre tudo 
que ver, ler e ouvir e siga a 
sua intuição e os desejos do 
coração. Assim será feliz.  
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Região confirma 6 óbitos
O Alto Tietê registrou 

nas últimas 24 horas mais 
seis mortes causadas pelo 
coronavírus (Covid-19). As 
informações foram passada 
na tarde de ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefeituras. 
Os óbitos ocorreram em Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

Covid-19

De acordo com o levan-
tamento de ontem à tarde, 
Mogi confirmou mais duas 
mortes, ambas de homens, 
que tinham entre 67 e 73 
anos; em Poá foram três 
mortes confirmadas, também 
todas de homens, com idade 
de 48, 73 e 83 anos. Suzano 
registrou a morte de uma 
mulher, de 92 anos.

Com a atualização feita 
pelo Condemat e as prefei-
turas, a região soma 2.085 
mortes desde 24 março, com 
o primeiro morador do Alto 
Tietê morreu em decorrência 
do coronavírus. Em todo 
o Estado de São Paulo são 
54.324 óbitos confirmados 
desde início da pandemia de 
coronavírus.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.085
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Itaquá faz estudo para saber 
quantas doses irá adquirir

Após o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
assinar o termo de intenções 
para a aquisição de 300 mil 
doses da vacina Sputnik V, da 
Rússia, contra o coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba informou 
que já realiza um estudo sobre 
a quantidade de doses que 
vai conseguir adquirir para 
distribuir para sua população. 
Isso porque cada município 
integrante do consórcio de-
finirá a quantidade desejada 
do imunizante quando for 
possível a compra direta com 
fabricantes.

Segundo o Executivo de 
Itaquá, essas vacinas seriam 
destinadas à reserva técnica 
e antecipação de imunização 
de grupos como profissionais 
da educação, assistência social 
e segurança.

Assim como Itaquá que 
ainda não definiu quantas 
doses da vacina irá comprar, as 

Vacina russa

outras prefeituras que compõe 
o G5 do Alto Tietê (Mogi das 
Cruzes, Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá) também 
não estipularam um número 
de doses a serem adquiridas.

O imunizante que está no 
radar dos municípios da região 
atingiu uma eficácia de 91,6% 
na prevenção da Covid-19 
nos testes de fase 3 e aguarda 
liberação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para utilização em território 
nacional, já sendo adotada 

por países vizinhos, como 
Argentina, Bolívia e Paraguai.

O termo do Condemat foi 
assinado na última terça-feira 
com o objetivo de facilitar a 
negociação para a comercialização 
da vacina contra a Covid-19 
a partir da sua aprovação e 
inclusão no Plano Nacional 
de Imunização. A fábrica da 
Inovat em Guarulhos, empresa 
responsável em produzir o 
imunizante, tem capacidade 
para produzir oito milhões de 
doses ao mês.

Felipe Antonelli 

No total, região deve adquirir 300 mil doses da Sputnik

Divulgação

Mortes e contaminações por 
Covid-19 crescem em janeiro

Em dezembro foram 4.184 contaminações e 135 óbitos; já em janeiro, o número foi para 5.871 casos e 192 mortes

40% E 42%

Os registros de novos 
diagnósticos e mortes pelo 
coronavírus (Covid-19) 
cresceram em 40% e 42%, 
respectivamente, em Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos 
e Poá. O comparativo se refere 
aos meses de dezembro do 
ano passado e janeiro deste 
ano. No total, as cidades do 
G5 do Alto Tietê encerraram 
dezembro com 4.184 novos 
casos e 135 óbitos, segundo 
os números do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

No entanto, no mês se-
guinte houve 5.871 novos 
diagnósticos positivos da 
doença viral, além de ou-
tros 192 falecimentos. Só 
em Mogi, por exemplo, os 
casos passaram de 1.499 
em dezembro para 2.154 no 
mês passado. Já em relação 
às mortes, elas cresceram 
de 69 para 90 no mesmo 

O uso do álcool em gel continua sendo um aliado para impedir o avanço da doença

período.
Em Suzano, 986 morado-

res morreram em dezembro 
do ano passado, sendo que 
no mês anterior o número 
subiu para 1.066 novos 
falecimentos. Também em 
dezembro, 21 suzanenses 
faleceram em decorrência 
da doença, quantidade que 
aumentou para 46 no mês 
passado.

Em Itaquá foram somados 
540 novos casos em dezembro 
e outros 615 em janeiro, no 
mês passado. Dos 19 óbitos 
em dezembro, em janeiro 
o número subiu para 26. 
Já em Ferraz, foram 529 
novos casos em dezembro 

e 1.275 no mês seguinte. 
Além disso, as mortes pela 
doença passaram de sete 
para 20 no mesmo período.

Por fim, em Poá foram 
contabilizados 630 casos 
em dezembro e 761 em 
janeiro, também houve 17 

e dez mortes de um mês 
ao outro, respectivamente.

Sintomas
As informações do Mi-

nistério da Saúde apontam 
que os principais sintomas 
da doença são: febre, tosse 

seca, cansaço e a perda do 
olfato. Há também a possi-
bilidade dos infectados não 
sentirem nenhum sintoma, 
estes são os casos de pessoas 
assintomáticas.

Dentre o grupo de pessoas 
com mais vulnerabilidade 

para contrair a Covid-19 
estão os idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos; 
pessoas com doenças car-
díacas e pulmonares, como 
asma e Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; e pes-
soas com doenças renais ou 
em diálise.

Brasil e mundo
O levantamento realizado 

pelo portal Johns Hopkins 
periodicamente aponta que as 
cinco regiões em que existem 
as maiores quantidade de 
mortes pela Covid-19 são, 
respectivamente: Estados 
Unidos (450.887), Brasil 
(227.563), México (161.240), 
Índia (154.703) e Reino 
Unido (109.547).

Já as regiões onde há os 
números mais altos de diagnós-
ticos positivos da doença são: 
Estados Unidos (26.561.428), 
Índia (10.790.183), Brasil 
(9.339.420), Reino Uni-
do (3.882.972) e Rússia 
(3.874.830).

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

O comparativo se 
refere aos meses 
de dezembro do ano 
passado e janeiro 
deste ano
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Marcelinho Carioca busca
apoio com senador Romário

O secretário de Esporte de 
Itaquaquecetuba, Marcelo 
Pereira Surcin, o Marcelinho 
Carioca, foi recebido pelo se-
nador Romário de Souza Faria 
(Podemos-RJ). O encontro 
ocorreu no Senado Federal, 
em Brasília, com o objetivo 
de viabilizar parcerias para 
implantação de projetos na 
área do esporte e lazer no 
município.

Entre os assuntos tratados 
com o senador está a revitali-
zação do Ginásio Municipal 
Sumiyoshi Nakaharada da 
Vila Japão. Com um inves-
timento, o local contará, no 
futuro, com duas quadras de 
areia, uma quadra de bocha 
e piscina semiolímpica. O 
encontro ocorreu entre terça 
e quinta-feira. 

O senador colocou o seu 
gabinete à disposição do mu-
nicípio de Itaquá. “Quero 
parabenizar o prefeito Eduardo 
Boigues(PP) pela excelente 
escolha na Pasta do Esporte. 
Marcelinho tem experiência, é 
trabalhador e vai ajudar muito 

Secretário de Esporte de Itaquá

na cidade. Me comprometo 
com ele, dentro do possível, 
ajudar Itaquá em todas as 
áreas, principalmente no nosso 
segmento que é o esporte”, 
reforçou o senador.  

Marcelinho disse que foi 
uma agenda muito produtiva 
para e não vai medir esforços 
para trazer recursos e apoio. 

“Romário é um grande amigo 
e vem fazendo golaços no 
Senado Federal. Mesmo sua 
representatividade sendo o 

Estado do Rio de Janeiro, 
ele olha para a melhoria do 
esporte em todo o país e não 
será diferente com Itaquá”, 
ressaltou.

O chefe da Pasta de Esporte 
teve agendas durante a semana 
na capital, conversando com 
autoridades buscando recursos 
e apoios. “Foram reuniões 
extremamente produtivas e 
vamos continuar trabalhando 
e lutando muito para alavancar 
o esporte do município”.

Objetivo do encontro foi viabilizar parcerias para cidade

Divulgação

Motel pega fogo após casal 
fazer ligação direta em veículo

O Corpo de Bombeiros 
de Itaquaquecetuba atendeu 
na manhã de ontem uma 
ocorrência de incêndio 
em um motel no centro 
da cidade. 

Um casal que havia en-
trado no estabelecimento 
com um carro furtado tentou 
realizar uma ligação direta 
para dar partida no veículo 
e, após uma falha, iniciou a 
combustão que se alastrou 
pela estrutura de madeira 
na parte externa do local.

O incêndio ocorreu em 
um motel, localizado nas 
proximidades da várzea 
do rio Tietê, no centro de 
Itaquá. 

A reportagem apurou que 
o fogo teve início quando 
o homem que havia dado 
entrada no estabelecimento, 
tentou fazer uma ligação 
direta no veículo que, pos-
teriormente, foi identificado 
como roubado.

As chamas se espalharam 
rapidamente para parte da 
estrutura de madeira na 

Itaquá

parte externa do motel. O 
incêndio  também atingiu 
uma das suítes. Diante da 
situação, os funcionários 
chamaram o Corpo de 
Bombeiros para atender a 
ocorrência.

O suspeito, ciente que 
os agentes se dirigiam até 
o local, tentou fugir mer-
gulhando no rio Tietê e se 
escondendo na vegetação 
flutuante.

As buscas se iniciaram, 

após o trabalho de rescal-
do, quando os bombeiros 
foram informados pelos 
funcionários que o suspeito 
havia fugido. 

A vistoria no local indi-
cado levou a captura do 
indivíduo que foi preso pelos 
bombeiros e encaminhado 
para a Delegacia Central de 
Itaquá. A acompanhante 
será ouvida pela Polícia 
Civil. Não houve feridos 
na ocorrência.

Incêndio começou no carro que era roubado e se alastrou

Divulgação

Imunização de idosos a partir 
de 90 anos começa segunda

Aplicação da vacina ocorrerá na Arena Suzano com atendimento no local e também no sistema drive-thru

COVID-19

Os idosos com 90 anos 
ou mais são o público-alvo 
da próxima etapa da campa-
nha de imunização contra o 
coronavírus (Covid-19) em 
Suzano. A vacinação deste 
grupo se inicia segunda-feira, 
na Arena Suzano, com a 
oferta do atendimento no 
local e também no sistema 
drive-thru.  

Já na terça-feira, a ação será 
ampliada para a região norte 
e para o distrito de Palmeiras, 
com pontos de vacinação no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) Alberto de 
Sousa Candido e na Escola 
Municipal (EM) Odário Ferreira 
da Silva, respectivamente.

Para o primeiro dia de 
vacinação dos idosos com 
idade a partir de 90 anos, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
se prepara para oferecer a 
dose nas instalações da arena 
e em sistema drive-thru no 
Parque Municipal Max Feffer 
localizado na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 no 
bairro Jardim Imperador. 

A ação se inicia às 9 horas 
e vai até as 17 horas, sen-
do exigida a apresentação 
de um documento original 
com foto e comprovante de 
residência em Suzano. Para 
imunização, a Pasta pede que 
os moradores esteja com um 
acompanhante.

Os idosos que possuem 
dificuldades de locomoção 
poderão ser vacinados dentro 
do carro particular. O local 
contará com sinalização e 
funcionários de apoio que 
deverão orientar os moto-
ristas ao portão de acesso. A 
dose também será aplicada 
no público que comparecer 
sem o auxílio de carro, por 
meio de senhas e acomodação 
dentro do ginásio, respeitando 
o distanciamento mínimo 
exigido. 

De acordo com a Pasta, a 
previsão é de que o sistema 
drive-thru ocorra apenas no 
primeiro dia de vacinação. Já 
a partir de terça-feira, também 
das 9 às 17 horas, o objetivo 
será ampliar a campanha com 

pontos de imunização no CEU 
Alberto de Sousa Candido, que 
fica no número 570 da rua 
Teruo Nishikawa, no bairro 
Jardim Gardênia Azul, e na 
EM Odário Ferreira da Silva, 
abrigada na rua Valdir Dicieri, 

305, no bairro Jardim Belém, 
em Palmeiras.

“Nossa missão é garantir a 
dose para os idosos da região 
norte e do distrito de Palmeiras. 
Por isso, estudamos espaços 
que atendam à necessidade 

do momento, sendo lugares 
amplos e de fácil acesso para 
a maioria dos moradores da 
área. Para tanto, também será 
necessária a apresentação de 
documento original com foto 
e comprovante de residência 

em Suzano”, afirmou o se-
cretário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi. 

A expectativa é de que a 
ação se estenda ao longo da 
semana, alçando o maior 
número possível de pessoas 
dentro da faixa etária estimada. 
De acordo com a secretaria, 
com base em campanhas 
de imunização anteriores, 
são esperados cerca de 900 
idosos com idade acima de 
90 anos. As doses separadas 
para a missão fazem parte do 
terceiro lote da CoronaVac.

Desde o dia 20 de janeiro, 
quando a Secretaria Muni-
cipal de Saúde vacinou a 
primeira suzanense, pelo 
menos 5.297 pessoas já foram 
imunizadas na cidade. Só 
ontem, 1.780 doses foram 
aplicadas, contemplando 
todos os trabalhadores da 
saúde atuantes no município.

Para tanto, foi exigido um 
cadastramento prévio em 
formulário online. A força-

-tarefa garantiu a dose aos 
trabalhadores.

Foram aplicadas 1.780 doses nos trabalhadores da saúde atuantes no município

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Cadastro deve estar sempre atualizado
Os mogianos cadastrados 

no programa Emprega Mogi 
devem manter os seus da-
dos atualizados no sistema 
da iniciativa. O alerta da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
busca facilitar o encami-
nhamento de candidatos a 
vagas de emprego, dentro 
do Plano de Cooperação 
Econômica de Mogi das 
Cruzes, desenvolvido pela 
Prefeitura.

O cadastramento dos 
candidatos e a atualização 
dos dados disponibilizados 
podem ser feitos online, na 
página do Emprega Mogi no 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. O endereço é o 
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/empregamogidigital. 

É importante que os candi-
datos mantenham atualizadas 
as informações referentes 
aos contatos pessoais, como 
números de telefone e e-mails. 
Esta atualização permite que 
o encaminhamento para as 
vagas seja feito de forma 
mais rápida e assertiva e 
evita que o candidato perca 
oportunidades que possam ser 

Emprega Mogi

adequadas a suas capacidades.
Outra atualização impor-

tante é do currículo. Neste 
caso, os cadastrados devem 
manter suas experiências pro-
fissionais sempre atualizadas, 
mesmo que elas não tenham 
sido registradas em carteira 
de trabalho, descrevendo 
com detalhes as atividades 
desenvolvidas. Isso auxilia 
na seleção dos candidatos, 
que é feita pela equipe do 
programa.

Os candidatos cadastrados 
no Emprega Mogi Digital 
também têm acesso às vagas 

disponíveis no programa e 
podem, pelo sistema, de-
monstrar interesse em cargos 
existentes na lista. A partir 
disso, é feita uma análise 
pela equipe do programa 
Emprega Mogi e, em caso 
de aprovação, o contato 
com o interessado também é 
feito de forma digital. Outra 
funcionalidade do sistema é 
a elaboração pela internet 
e impressão de currículos, 
permitindo um documento 
adequado que o candidato 
pode entregar a empresas.

Atualmente, o programa 

Atualmente o programa está com 336 vagas abertas

Mogi News/ Arquivo

O Comitê Gestor de Re-
tomada Gradativa de Ativi-
dades Econômicas de Mogi 
das Cruzes estabeleceu, na 
tarde desta de ontem, as 
orientações para os esta-
belecimentos comerciais 
e prestadores de serviços, 
conforme a classificação 
do município de Mogi das 
Cruzes na Fase Amarela do 
Plano São Paulo, de acordo 
com a determinação do 
governo Estadual.

Dessa maneira, o decreto 
emitido pela Prefeitura 
segue o que rege as regras 
para esta etapa de combate 
ao coronavírus (Covid-19). 

Suzano deverá progredir 
à fase amarela do Plano 
São Paulo a partir de hoje. 
A determinação já está em 
vigor na cidade por meio 
do Decreto Municipal  
nº 9.569/21. 

A reclassificação da região 
prevê a flexibilização das 
medidas restritivas impostas 
pela pandemia do novo 

Após aval do Estado, 
cidades já começam  
a emitir decretos

Horário estendido

coronavírus, com o funcio-
namento dos estabelecimen-
tos limitado à capacidade 
máxima de ocupação em 
40% do espaço. A venda 
de bebidas alcóolicas e o 
funcionamento de bares 
estão restritos às 20 horas.

Orientações
É importante relembrar 

que, em todo o Alto Tietê, 
o uso de máscara é obriga-
tório e os estabelecimentos 
em funcionamento devem 
seguir protocolos de higiene, 
como a oferta de álcool em 
gel, aferição de temperatura 
corporal, respeito ao dis-
tanciamento mínimo entre 
as pessoas e outras ações 
que visem a proteção de 
todos, principalmente de 
idosos, gestantes e quem 
sofre de doenças crôni-
cas ou imunodeprimidas, 
conforme recomendações 
do Ministério da Saúde e 
da Secretaria de Estado 
da Saúde.

Alto Tietê avança para a fase 
amarela do Plano São Paulo

Mudança passa a valer nesta segunda-feira; de forma geral, o comércio poderá funcionar durante 12 horas

PLANO SÃO PAULO

“Foi a melhor decisão a 
ser tomada”, comemorou 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) com 
a reclassificação da região 
para a fase amarela do Plano 
São Paulo anunciada ontem. 
A mudança para uma etapa 
menos restritiva, em meio 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19) foi recebida com 
grande alívio. A categoria 
considera que as manifestações 
contra as restrições, promovi-
das nas últimas semanas por 
comerciantes, contribuíram 
para a mudança, que passa 
a valer nesta segunda-feira.

A decisão segue a tendência 
de flexibilização que já vinha 
sendo percebida quando o 
governador João Doria (PSDB) 
havia suspendido a fase ver-
melha durante os finais de 
semana. “Qualquer decisão 
diferente, como um retrocesso 
de fases, no momento em 
que nos encontramos geraria 

grandes revoltas”, declarou 
Valterli Martinez, presidente 
do Sincomércio. De acordo 
com o dirigente do sindicato, 
as manifestações promovidas 
pelos comerciantes em várias 
cidades nas últimas semanas 
contribuíram decisivamente 
para recuo do Estado em 
relação as restrições.

O Estado, no entanto, alegou-
que as medidas já provocaram 
melhora nos indicadores de 
saúde e que, por isso, foram 

canceladas antes do prazo 
previsto.

A mudança permite o fun-
cionamento do comércio geral 
até às 22 horas, anteriormente 
estava limitado até às 20 
horas, horário em que a re-
gião mudava da fase amarela 
para a vermelha, proibindo o 
funcionamento de qualquer 
estabelecimento não essencial.

Agora, o limite de fun-
cionamento é de 12 horas 
diárias, com ocupação de 

40%. Bares e restaurantes 
voltam a ter consumo no local, 
mas não podem ultrapassar o 
funcionamento diário de 10 
horas. Bares também deverão 
fechar as portas mais cedo, 
às 20 horas.

“Está mais do que provado 
que quanto mais tempo os 
estabelecimentos permanecem 
abertos mais segurança é ofer-
tada aos clientes e funcionários. 
Com o acréscimo de tempo, 
conseguimos respeitar todos 
os todos os protocolos de 
segurança da maneira mais 
adequada. Já estava na hora 
dessa decisão ser tomada, 
Mogi das Cruzes e região 
fizeram seu trabalho e temos 
que pensar na retomada eco-
nômica”, comentou Martinez.

Para a mitigar os impactos 
financeiros, o governo do 
Estado também prometeu um 
pacote de R$ 125 milhões de 
auxílio para bares e restau-
rantes e o parcelamento das 
contas pendentes sem juros 
e multas. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Decisão atende as reivindicações do setor na região 

Mogi News/Arquivo

Para o presidente do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Conde-
mat) e prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), 
a progressão de fase é 
positiva, pois movimenta 
mais a economia. Além 
disso, a ampliação do 
horário de funcionamento 
de comércios e serviços 
contribui para diluir o 
fluxo de pessoas nos esta-
belecimentos, diminuindo 
os riscos de aglomeração 
e disseminação do vírus.

“Os indicadores da 
pandemia possibilitam 
ao Alto Tietê ter esse 
avanço, que é muito im-
portante para ajudar na 
retomada gradativa da 
economia nas cidades. 

Maior flexibilização 

movimentará economia

Essa flexibilização para 
os comércios e serviços 
tem ainda o apelo social, 
pois empresas fechadas 
significam desemprego. 
Também acredito que a 
expansão do horário de 
funcionamento ajuda a 
minimizar aglomerações”, 
disse o presidente.

Dados dos últimos sete 
dias apontam uma ocu-
pação de leitos na região 
do Alto Tietê de 68,4%. 
O levantamento mostra 
ainda uma queda em 46% 
dos óbitos pela doença 
nos últimos sete dias em 
relação ao período anterior. 
Neste mesmo cenário, os 
novos casos pela doença 
reduziram de 3.029 para 
1.979, registrando queda 
em 45%.

Emprega Mogi conta com 
336 vagas de empregos dis-
poníveis para a população. 
O número varia diariamente, 
de acordo com o preenchi-
mento das oportunidades e 
a disponibilização de novos 
empregos pelas empresas.

A empregabilidade da po-
pulação de Mogi das Cruzes 
é uma das diretrizes do Plano 
de Cooperação Econômica, 
elaborado pela Prefeitura. 
Entre as medidas previstas 
está a qualificação profissional, 
com cursos rápidos voltados 
à capacitação da população 
para vagas de emprego que 
tenham exigências técnicas. 
Eles serão oferecidos em 
parceria com o Sebrae-SP, o 
Senai e o Senac, entre outras 
entidades. 

O cadastramento 
dos candidatos 
e a atualização 
dos dados 
disponibilizados 
podem ser feitos 
online
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Funcionamento de parques
retorna aos finais de semana

A partir de hoje, os parques 
da Cidade, Centenário e Leon 
Feffer voltarão a funcionar 
aos finais de semana, das 
7 às 17 horas, e manterão 
este horário também de 
segunda a sexta-feira. 

A medida segue a decisão 
do governo de São Paulo, 
que suspendeu o decreto 
que colocava todo o Estado 
na fase vermelha, a mais 
restritiva, do plano de fle-
xibilização econômica aos 
finais de semana por causa 
da pandemia de Covid-19.

A limitação de público 
continua: será de 1,5 mil 
pessoas, simultaneamente, 
para os parques Centená-
rio e Leon Feffer. Para o 
Parque da Cidade será de 
650 pessoas. 

No Parque Centenário, os 
brinquedos e churrasqueiras 
seguem fechados para o 
público. Os bebedouros 
também estarão fechados, 
por isso a orientação é 
para que as pessoas tragam 
água de casa. Já o parque 

Com restrições

da Cidade estará aberto 
para atividades individuais. 
As quadras esportivas e as 
churrasqueiras permanecerão 
fechados ao público.

O Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo e o 
Núcleo Ambiental da Ilha 
Marabá recebem visitas 
monitoradas, mediante 
agendamento pelo telefone 
4798-5959 e com grupos 
reduzidos.

Antes do início da pandemia 

e das restrições impostas 
pelo Plano São Paulo, os  
parques municipais eram 
atração constante para mui-
tos mogianos. Em outubro 
do ano passado, quando a 
cidade passou para a fase 
verde, o número de visitan-
tes no Parque Leon Feffer 
e Parque Centenário teve 
aumento de participação de 
público de 66% e 38,3%, 
respectivamente em relação 
à fase amarela.

Locais estarão abertos todos os dias, das 7 às 17 horas

Mogi News/Arquivo

Moradores comemoram 
anúncio de pavimentação

Moradores do bairro da 
Volta Fria, que aguardam há 
anos melhorias significativas 
na principal estrada de liga-
ção ao centro da cidade e às 
rodovias que cortam a região, 
comemoraram a recente notícia 
de que a via deve começar a 
receber melhorias definitivas 
ainda neste semestre.

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) anunciou 
recentemente que a licitação 
da pavimentação da Estrada 
da Volta Fria deve ocorrer nas 
próximas semanas, sendo 
que as obras devem ter início 
ainda neste semestre.

Segundo o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), serão 
pavimentados os 12 quilôme-
tros da estrada da Volta Fria, 
desde o encontro da via com 
a perimetral até a altura do 
condomínio Real Park Tietê, 
criando uma ligação viária que 
sai da Mogi-Dutra (SP-88) e 
vai até Jundiapeba e termina 
ligando toda esta região com 
a cidade de Suzano.

“Vai ajudar demais quando 

Estrada da Volta Fria

a obra estiver pronta, vai ser 
outra vida. (A obra) é o so-
nho de muita gente”, disse o 
metalúrgico Sebastião Rafael 
de Lima, 37 anos, que há 
15 anos mora no bairro. “Se 
chove, a pé não tem condição 
de chegar em casa. O bairro 
é ótimo, mas a estrada não 
ajuda, temos de ter carroças 
ou cavalos para chegar aqui, 
tenho até medo de trocar de 
carro e dar muito gasto com 
manutenção”, completou Lima.

No mesmo sentido, o co-
merciante Eduardo Marcelo de 
Souza, 44 anos, morador do 
bairro desde criança, afirma 
que as melhorias na via vão 
ajudar na economia com a 
manutenção dos veículos e 
diminuir o tempo de viagem. 

“O estado da estrada é péssi-
mo, a via está com buracos 
gigantes, a ponte também 
está horrível”, disse o comer-
ciante. “O transporte público 
também fica comprometido, 
já que, quando chove, em 
alguns trechos, os ônibus 
não chegam”, explicou.

Também com reclamações 
em relação à época de chuva, 
o comerciante Ronaldo dos 
Santos, 42 anos, diz que, os 
buracos, já presentes na via 
ao longo do ano, ficam ainda 
mais perigosos nos meses 
mais chuvosos. O morador 
do local confirma que as 
melhorias são necessárias. 

“Vai ser bom sim quando 
sair do papel, mesmo que 
a gente perca um pouco do 
sossego que a gente tem hoje”, 
ponderou.

Em 2019, o DER se propôs 
a fazer o projeto técnico 
para avaliar as necessidades 
de infraestrutura e custos 
para pavimentar a estrada 
da Volta Fria e substituir 
a ponte sobre o rio Tietê, 
que ainda é de madeira e 
oferece inúmeros riscos à 
população. Posteriormente, 
a pavimentação foi incluída 
no Programa Novas Vicinais, 
que estava previsto para ser 
lançado pelo governador 
João Doria (PSDB) no ano 
passado. (F.A.)

Professores entram em greve 
e frustram retorno das aulas

Apeoesp realizou ontem uma assembleia regionalizada virtual em que 91,7% da categoria votou pela paralisação

EDUCAÇÃO

Os professores da rede esta-
dual do Alto Tietê aderiram à 
greve sanitária da categoria e 
não devem retornar às escolas 
na próxima segunda-feira, 
data em que o governo do 
Estado prevê a retomada das 
aulas presenciais da rede. A 
informação foi confirmada 
pela vereadora e conselheira 
estadual licenciada, Inês 
Paz (Psol).

Com a paralisação da 
categoria, o tido como certo 
retorno das aulas presenciais 
no Estado, em modelo híbrido 
com capacidade reduzida, 
fica ameaçado.

O Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp) 
realizou ontem uma assem-
bleia regionalizada virtual 
em que 91,7% da categoria 
votou pela greve sanitária. 
A categoria afirmou que se 
trata de uma “greve sanitária 
em defesa da vida contra a 
volta às aulas presenciais” e 

Segundo Apeoesp, há registros de casos de Covid em escolas com atividades

que, diferentemente de outras 
paralisações, desta vez o foco 
é a “saúde, preservar vidas, 
tanto de professores quanto 
de estudantes, funcionários 
e familiares”.

O sindicato prometeu 
realizar, durante a próxima 
semana, uma série de atos 
e manifestações.

“Já existem mais de 75 
casos da Covid-19 na rede 
estadual com a presença de 
professores nesta semana, 
entre 1º e 5 de fevereiro”, 
disse a vereadora Inês. “As 
escolas não possuem estru-
tura para retomar as escolas 
estaduais, tinha um grupo 
(dentro do sindicato) que 
estava ponderando o retor-
no, mas já havia a ideia da 
paralisação”, completou.

Em Mogi das Cruzes, as 
escolas municipais e creches 
subvencionadas retornam de 
maneira remota na próxima 
segunda-feira, ou seja, sem 
as aulas presenciais. “Estive 

com o secretário de Estado 
da Educação, Rossieli Soares, 
e deixei claro que temos pro-
tocolos na cidade, se houver 
denúncias de desrespeitos 
vamos investigar”, disse o 

prefeito Caio Cunha (Pode).

Decisão judicial
No final do mês passa-

do, o governo do Estado 
reverteu a decisão judicial 

que suspendia o retorno 
das aulas presenciais para o 
dia 8 de fevereiro. Com isso, 
as 5,1 mil escolas da rede 
estadual ficam autorizadas a 
iniciar o ano letivo a partir 
da próxima segunda-feira.

O retorno ocorrerá de forma 
setorizada, de acordo com 
os Departamentos Regionais 
da Saúde e segundo critérios 
de segurança estabelecidos 
pelo Centro de Contingência 
do coronavírus.

Em regiões que estive-
rem nas fases vermelha ou 
laranja do Plano São Paulo, 
as escolas da educação bá-
sica, que atendem alunos 
da Educação Infantil até 
o Ensino Médio, poderão 
receber diariamente até 35% 
dos alunos matriculados.

Na fase amarela (como nos 
municípios do Alto Tietê), elas 
ficam autorizadas a atender 
até 70% dos estudantes; e, 
na fase verde, até 100%. Os 
protocolos sanitários devem 
ser cumpridos em todas as 
etapas do programa.

Felipe Antonelli
Divulgação

Categoria decidiu 
pela paralisação 
sanitária para 
preservar vidas de 
docentes e alunos
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Congresso pode facilitar entrada das vacinas  contra o coronavírus com mudanças em MPs

Parlamentares trabalham para incluir em medidas provisórias (MPs) enviadas ao Congresso artigos que podem facilitar a compra 
de vacinas da Pfizer, da russa Sputnik V e a Covaxin, desenvolvida na Índia. Estes itens foram descartados pelo Palácio do Planalto 
na versão final de uma MP publicada no começo de janeiro. O presidente, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
têm sido pressionados para garantir a compra de novos imunizantes. O Brasil hoje depende da vacina CoronaVac, fabricada pelo 
Instituto Butantan, e do imunizante da Astrazeneca/Oxford, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). (E.C.)

1º lote com insumo 
chega hoje à Fiocruz

Remessa terá 90 litros de IFA que, segundo a fundação, são suficientes 
para produção de 2,8 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19

VACINA

A Fiocruz irá receber hoje, 
o primeiro lote do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) para 
a produção da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19). A 
remessa terá 90 litros de IFA, 
que segundo a fundação são 
suficientes para a produção 
de 2,8 milhões de doses do 
imunizante.

A previsão inicial era de que 
a Fiocruz receberia dois lotes 
este mês o suficiente para a 
produção de 7,5 milhões de 
doses cada um.

Agora, a fundação informou 
que serão três remessas em 
fevereiro. O total de vacinas 
que será produzido, contudo, 
será o mesmo: 15 milhões 
de doses.

 O IFA saiu de Xangai 
anteontem. A previsão é de 
que o lote do insumo chegue 
ao Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro (Galeão) 
às 17h50 de hoje.

De acordo com a Fiocruz, 
a primeira entrega já com 
o período de testes, com 
um milhão de doses, deverá 
ocorrer na semana de 15 a 

19 de março.
“Ainda que sejam neces-

sários ajustes no início do 
cronograma de produção 
inicialmente pactuado, a 
Fiocruz vai escalonar sua 
produção ao longo dos pri-
meiros meses para manter a 
meta de 100,4 milhões de 
doses até julho deste ano”, 
informou a fundação.

Imunização
O Brasil deve encerrar 

o primeiro trimestre com 
41,2 milhões de doses de 
vacinas  contra a Covid-19 
garantidas, o suficiente para 
imunizar pouco mais de um 
quarto (26,7%) da população 
prioritária no país.  

De acordo com o Programa 
Nacional de Imunizações 

(PNI),  da Saúde, os 27 grupos 
somam aproximadamente 
77,2 milhões de brasileiros. 
Considerando que cada va-
cinação requer duas doses, o 
contingente garantido até o 
final de março seria o suficiente 
para imunizar 20,6 milhões 
de pessoas, considerando 
também as 10,7 milhões de 
doses já entregues em janeiro.

Serão três remessas em fevereiro, em um total de 15 milhões de doses

Divulgação/Fiocruz
Estadão Conteúdo

A Frente Parlamentar Mista da 
Educação pediu em audiência 
com o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, prioridade aos 
de professores na vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) .

O grupo também cobrou 
atenção ao processo de reaber-
tura das escolas, que passaram 
a maior parte de 2020 fechadas. 
Secretário-geral da Frente, o 
deputado federal Professor 
Israel Batista (PV-DF) também 
criticou o foco do governo 
federal no “homeschooling” 
(ensino em casa), um dos 35 
itens da lista de propostas 
apresentadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
ao Congresso.

“A pauta de prioridades 
apresentada pelo presidente 
da República nos frustrou um 
pouco. A grande prioridade 
tem de ser a volta às aulas”, 
afirma Batista. A Frente tem 

Frente Parlamentar pede 
vacina para professores

Educação

301 deputados e 38 senadores. 
“O ‘homeschooling’ atinge sete 
ou oito mil famílias e temos 
cerca de 48 milhões de alunos 
(da educação básica) no país. 

“ Segundo ele, pautas como 
formação docente, ensino 
híbrido e a construção do 
Sistema Nacional de Educação, 
são mais urgentes.

O Ministério da Saúde 
coloca a categoria no grupo 
quatro de prioridades, após 
idosos, profissionais de saú-
de, indígenas e pessoas com 
doenças crônicas. Ainda não 
há data para aplicar doses 
em profissionais do ensino 

“Seria importante colocar os 
professores no grupo 2, dada 
a emergência para a reabertura 
das escolas”, defende Batis-
ta. Nas contas do governo 
federal, são 2,3 milhões de 
docentes do ensino básico e 
superior. (E.C.)

Grupo também cobrou atenção no retorno das aulas

Mogi News/arquivo

Reunião com presidente da Petrobras ventilou alternativa

Mogi News/Arquivo

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
afirmou ontem que o gover-
no avalia um projeto para 
estabelecer um valor fixo de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre combustíveis ou a inci-
dência do imposto estadual 
no preço dos combustíveis 
vendidos nas refinarias. 

Bolsonaro deu a declara-
ção após uma reunião com 
ministros e com o presidente 
da Petrobras, Roberto Castello 
Branco, sobre maneiras de 
conter a disparada dos preços 
de combustíveis no país.

“Nós pretendemos é ultimar 

ICMS de combustíveis 
pode ter valor fixo

Promessa do governo

um estudo e, caso seja viável, 
seja juridicamente possível, 
nós apresentaremos ainda na 
próxima semana fazendo com 
que o ICMS venha a incidir 
sobre o preço do combustível 
nas refinarias ou um valor fixo 
para o álcool, a gasolina e o 
diesel. E quem vai definir esse 
percentual ou esse valor fixo 
serão as respectivas assem-
bleias legislativas”, afirmou 
o presidente.

O preço dos combustíveis 
é formado por uma série de 
componentes. As refinarias 
impõem um valor para as 
distribuidoras que, por sua 
vez, vendem para os postos. 
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Quarentena em hotéis se 
inicia a partir do dia 15

O Reino Unido decretou 
que os cidadãos britânicos e 
residentes que retornam de 
viagens a países de alto risco 
de contágio do coronavírus 
(Covid-19) terão de passar 
dez dias em quarentena em 
hotéis aprovados pelo governo. 
A medida será implementada 
a partir de 15 de fevereiro e 
tem o objetivo de evitar que 
as novas variantes do vírus 
cheguem ao país.

Algumas cadeias de ho-
téis disseram que estão em 
negociações com o governo 
sobre a participação, mas Paul 
Charles, presidente-executivo 
da consultoria de viagens The 
PC Agency, disse que outros 
estão preocupados com a 
reputação de sua marca ser 
manchada se ficarem associadas 
à pandemia. Já Meher Nawab, 
presidente-executivo do London 
Hotel Group, questionou se 
havia tempo suficiente para 
configurar o sistema com 
segurança.

Para a implementação da 
medida, o Reino Unido afirmou 

Reino Unido

ter procurado os governos da 
Austrália e Nova Zelândia, onde 
o uso de hotéis para passar a 
quarentena já tem sido feito 
para conter a Covid-19.

Apesar da nova medida, 
as autoridades do governo 
estão enfrentando críticas por 
atrasos na implementação da 
política, que foi anunciada 
pela primeira vez no final de 
janeiro. Já na corrida para a 
imunização, o governo do 
Reino Unido anunciou que 
planeja trabalhar com a empresa 

biofarmacêutica alemã CureVac 
para desenvolver vacinas vol-
tadas para as novas variantes 
emergentes.

A situação do coronavírus 
na Alemanha dá sinais de 
estabilização, mas em meio a 
preocupações com a propa-
gação de novas variantes do 
vírus, restrições mais rígidas 
podem permanecer em vigor 
até o feriado da Páscoa, no 
início de abril. O país relatou 
12.908 novos casos e 855 
mortes. (E.C.)

 Viajantes terão de passar dez dias em isolamento

DIVULGAÇÃO

Draghi conquita apoio do ex-
premiê Matteo Renzi na Itália

O ex-primeiro-ministro 
italiano Matteo Renzi de-
clarou apoio a Mario Draghi 
para comandar o próximo 
governo do país. Renzi, que 
foi o detonador da atual crise 
política do país, ao retirar seu 
pequeno partido Itália Viva 
da coalizão do ex-premiê 
Giuseppe Conte, disse que 
o ex-presidente do Banco 
Central Europeu (BCE) como 
premiê seria um seguro para 
as vidas de nossas crianças 
e nossos netos.

Renzi considerou que não 
haveria melhor nome para 
lidar com os fundos de recu-
peração da União Europeia. 

O bloco deve enviar mais 
de 200 bilhões de euros 
(US$ 240 bilhões) à Itália, 
a fim de apoiar à economia 
local diante da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

O ex-premiê falou após 
uma reunião com Draghi, que 
estava em seu segundo dia de 
consultas com os fragmentados 
partidos italianos, após ser 
apontado pelo presidente 

Formação de governo

Sergio Mattarella para tentar 
formar um governo.

O Partido Democrático já 
anunciou que apoia Draghi, 
bem como o Força Itália, do 
ex-premiê Silvio Berlusconi. 
Já o Irmãos da Itália, de 
extrema-direita, disse que 
não pretendia participar, 
defendendo eleição anteci-
pada. As consultas devem 
continuar hoje com a Liga 
e o Movimento 5 Estrelas.

O secretário-geral do Partido 

Democrático (PD), Nicola 
Zingaretti, afirmou ontem, 
em comunicado, que a sigla 
tem “plena disponibilidade” a 
um governo de Draghi, após 
reunião com o encarregado 
de formar um novo comando 
no país. O PD fazia parte 
da coalizão de Giuseppe 
Conte, que foi derrubada, 
o que Zingaretti afirmou ter 
levado ao país a uma crise 
dramática, improvisada e 
injustificada. (E.C.)

Partido Democrático também anunciou apoio à Draghi

WIKIMEDIA COMMON

Biden ignora republicanos e 
mantém proposta de benefício

Pacote fiscal propõe oferecer mais US$ 1.400 a pessoas em situação de vulnerabilidade por causa do coronavírus

CRISE ECONÔMICA

 No mesmo dia em que o 
Senado americano aprovou o 
instrumento da reconciliação, 
que permite aprovação de 
pautas por maioria simples, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, decidiu ignorar 
os clamores da oposição e 
manteve, em seu pacote fiscal, 
a proposta de oferecer mais 
US$ 1.400 a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
como forma de atenuar os 
impactos econômicos da crise 
do coronavírus (Covid-19).

O texto, que também traz 
recursos para compra de 
vacinas contra a Covid-19, 
ainda precisa ser aprovado 
pelo Congresso. Caso os 
US$ 1.400 ganhem aval 
do Parlamento, cidadãos 
elegíveis poderão receber 
até US$ 2.000, consideran-
do o benefício de US$ 600 
aprovado durante a gestão 
Donald Trump. “Vou agir 
rápido contra a crise e gostaria 
do apoio dos republicanos 

Texto também traz recursos para compra de vacinas no combare à pandemia

para isso, mas eles não es-
tão dispostos a ir tão longe 
quanto eu”, declarou Biden 
na tarde de ontem.

Em seguida, o líder da 
Casa Branca disse que pre-
fere usar o instrumento da 
reconciliação a ver americanos 
sofrendo.

O instrumento da recon-
ciliação permite a aprovação 
de pautas no Senado por 
maioria simples, ou 51 votos, 
exatamente a quantidade de 
votos que o governo tem na 
Casa, desde que nenhum 
aliado se posicione de forma 
contrária. Até então, eram 
necessários 60 votos, ou 
seja, contar ainda com o 
apoio de alguns republicanos. 
Até então, Biden mantinha 
alguma cautela em adotar a 
estratégia, para evitar “torrar” 
capital político ainda no 
início do mandato.

Durante a coletiva de ontem, 
Biden reiterou a defesa de 
seu pacote fiscal, apresentado 
antes mesmo da posse. “É 
importante também para 

o longo prazo. Precisamos 
focar mais em investimentos 
e menos no déficit público”, 
declarou o presidente

Os republicanos vinham 
batalhando por ajuda fiscal 
na ordem de US$ 600 bilhões, 

de olho no crescimento da 
dívida pública que, como 
mostrou reportagem espe-
cial do Broadcast, já bateu 
130% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país e está em 
trajetória ascendente. “Com 

investimentos em ambien-
te de juro baixo, teremos 
crescimento e país sólido”, 
acrescentou o democrata. 
Em tom de mea-culpa, ele 
ainda citou a resposta fiscal 
à crise de 2008, quando 

era vice do ex-presidente 
Barack Obama. “Desta vez, 
não podemos dar resposta 
insuficiente”.

Pacote
 A Câmara dos Represen-

tantes dos EUA aprovou a 
resolução orçamentária que abre 
caminho para a ratificação do 
pacote de estímulos fiscais de  
US$ 1,9 trilhão, proposto 
pelo governo Biden, à medida 
que o presidente americano 
se reunia com lideranças 
democratas da Câmara e 
legisladores movem o foco 
para a elaboração dos de-
talhes do pacote de apoio. 
A decisão da Câmara vem 
após o Senado americano 
aprovar o dispositivo.

A votação, que terminou 
em 219 a favor e 209 contra 
o dispositivo, marcou mais 
um passo na reconciliação 
do orçamento, um processo 
que permitiria aos democratas 
aprovar o pacote de ajuda 
por maioria simples, sem o 
apoio republicano no Senado.

Estadão Conteúdo
 DIVULGAÇÃO
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O Mogi das Cruzes Basquete 
enfrenta hoje o Corinthians, 
às 11 horas, no Parque São 
Jorge, em São Paulo, pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB). 
O duelo terá transmissão 
ao vivo pela plataforma de 
streaming Dazn. O grupo 
realizou os últimos prepa-
rativos na manhã de ontem, 
com um treino técnico/tático 
no Ginásio Hugo Ramos. O 
armador Fúlvio Chiantia foi 
poupado por conta de um 
desconforto na virilha, mas 
deve estar à disposição do 
técnico Jorge Guerra.

O Mogi Basquete vem de 
vitória sobre o Pinheiros, no 
último sábado, por 81 a 77, 
e está na 7ª colocação na 
tabela, com nove vitórias 
em 17 jogos. Já o alvinegro 
perdeu para o Paulistano, na 
prorrogação, por 100 a 98, 
na última terça-feira, e está 
na 10ª colocação, com oito 
triunfos em 18 partidas. “Para 
nós todo jogo é importante. 
Queremos uma classificação 
melhor e esta partida con-
tra o Corinthians será um 
confronto direto”, disse o 
treinador.

Em confronto 
direto, Mogi 
enfrenta hoje o 
Corinthians

Basquete

Criação e defesa forte são 
os recursos do Palmeiras

Alviverde usa suas principais armas para buscar a vitória amanhã contra o mexicano Tigres

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras já identificou 
possíveis pontos a serem 
estudados para o compro-
misso de amanhã contra o 
Tigres, em Doha. Membros 
da comissão técnica do 
treinador português Abel 
Ferreira acompanharam a 
partida do time mexicano 
e vão passar aos jogadores 
vídeos e orientações para 
executar a estratégia ideal.

Nos últimos dias, o Estadão 
conversou com jornalistas 
mexicanos e viu vídeos do 
Tigres para analisar os pontos 
fortes e fracos do primeiro 
rival palmeirense no Catar. 
Os relatos são unânimes em 
apontar que a equipe tem 
um estilo de jogo baseado na 
calma e na troca de passes. 
A equipe mexicana joga com 
paciência para buscar o gol e 
espera o tempo necessário até 
achar um espaço e finalizar 
o ataque.

“Ficamos sabendo agora no 
fim do treino que o Tigres 
passou. Conseguimos ver o 
primeiro tempo da partida. O 
professor Abel (Ferreira) vai 
traçar nossa estratégia, nosso 

plano de jogo. Sabemos que o 
Tigres é uma equipe gigante 
do México, mas nós somos 
Palmeiras. Temos de vencer 
todos os jogos e vamos nos 
preparar para ganhar”, disse 

o zagueiro Luan.
A maior parte dos titulares 

do Tigres tem mais de 30 
anos. A experiência contrasta 
com a falta de velocidade 
em alguns momentos das 

partidas. A equipe demora 
para se recompor e deixa 
espaços. Os dois zagueiros 
são lentos. O Tigres tenta 
compensar essa falha com 
a escalação de dois volantes 
que marcam forte: o brasileiro 
Rafael Carioca e o argentino 
Guido Pizarro. O goleiro 
Guzmán também é um dos 
principais atletas. O Tigres 
marcou 36 gols nos últimos 
24 jogos do campeonato local 
graças ao francês Gignac, 
maior artilheiro da história 
do clube.

Os trabalhos do Palmeiras 
no Catar passaram a ser mais 
focados em como explorar 
as fraquezas da equipe me-
xicana. “Nosso foco mudou 
totalmente. Só vamos pensar 
no Tigres agora, em como 
eles jogam, em como vai 
ser. Tenho certeza que va-
mos fazer excelentes treinos 
para conseguirmos a vitória”, 
comentou o meio-campista 
Gabriel Menino.

Zagueiro Luan confia na estratégia traçada por Abel Ferreira para o jogo de amanhã

Agência Palmeiras

Estadão Conteúdo
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Alberto sente raiva ao ver Cassiano abraçado a Ester. Silvestre não aceita 

explodir a mina de Cassiano, apesar da ameaça feita por Alberto. Silvestre 

confessa a Cassiano que foi ele quem explodiu a mina, a mando de Alberto. 

Cassiano resolve não entregar Silvestre à polícia. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Apolo se compromete a cuidar de Carol e de seus irmãos e aconselha que 

ela mantenha segredo sobre a morte de Afonso. Tancinha não gosta de 

saber que Apolo levou Tamara para viajar com Carol e os irmãos. Leozinho 

tenta convencer Camila de que ela está enganada ao chamá-lo de bandido. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer

Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Não leve a vida 
tão a sério, mas 
também não brinque 
demasiado com ela. 
Mas acima de tudo, 
aproveite, desfrute, 
sorria, divirta-se!

A vida é para ser 
aproveitada e nela 
todos os instantes 
contam. Viva 
intensamente cada 
momento, aprenda e 
cresça com os ruins, 
e curta ao máximo os 
bons.

MOMENTO
especial

A vida é para aproveitar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: SALY ESTAPE, WALTER RODRIGUES DE 
AGUIAR E JOÃO MANOEL DOS REIS

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 
te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 
aniversário! 

Viver é como andar de bicicleta. Para 
ter equilíbrio você tem que se manter 
em movimento.”

 cultura@jornaldat.com.br

A vida passa em um 
instante, por isso faça 
esse instante valer a 
pena! 
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Como é gostoso poder aqui desfilar tantos nomes que fa-
zem parte destes 21 anos de colunismo social . Desde que 
iniciei percebi que faria inúmeros e bons amigos. Nunca 
vislumbrei que hoje estaria aqui podendo de forma mais 
que especial a possibilidade de ter essa benção. Claro que 
muitos estão distantes na pessoalidade mas nas conside-
rações e sentimentos de apreço, isso nunca. Por isso e com 
isso a coluna faz menção a cada um de forma única e se 
reinventa frente a esta pandemia . Sempre digo que cria-
mos estilos e fazemos escola devido a nossa sensibilidade e 
visão. A vacina gradativamente está chegando e com ela o 
aumento das esperanças que a aproximação entre as pes-
soas deva vir em breve e sem a perda das responsabilidades 
de higienização. Confiram mais destes escolhidos de hoje 
que carinhosamente destaco . 

Friends VI

o
s
n
y

Carlos Magno

1

 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br

Suzano Shopping 

(corredor do Poupatempo)

www.suzanbela.com.br

 Hamilton Navajas

Valdir Amaral

Rogério Tarento Renato Macedo

Rymon Romanos Paulinho Reis

 Constatei na quinta-feira passa-

da mais um absurdo de nosso 

querido governador João Dória 

. Estive no Poupa Tempo para 

pagar a taxa de impressão e 

entrega da renovação da CNH 

e para minha surpresa a taxa 

que era de cerca de R$ 48,00 

reais passou para R$ 107,00 

reais . Se depender de mim o 

senhor João Dória não ganha 

nem para síndico. Não é a toa 

que por onde ele passa está 

sendo achincalhado pelo povo .

Não gosto de comentar fatos 

políticos nesta editoria mas 

fiquei indignado, por isso fiz 

essa nota .

O Governador 

e sua Gestão

Sábado

Larissa Jefferson, Leo Cardi, Kamilla 

Moraes e Márcia Garrido

Domingo

Lauro Hirotani, Valéria M. Araújo, Carla 

Carlotto, Luciana Ponteli, Talita Ferraz, 

Lucio Negrão , Lucimara Darakdjian e 

Ana Patricia Martins.

Segunda-feira

Wagner Braghiroli, Gicelma Silva, Ruy 

Novaes, Luisa Marques, Mariza Sumiyoshi 

, Amanda Campos e Abel Bolito .

ANIVERSARIANTES

DO DIA


