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Doses da vacina para idosos com
mais de 90 anos estão nos postos
A partir de hoje, público-alvo pode se encaminhar aos locais para se imunizar; drive-thru vacinou 2.623 pessoas

VERDE LIBERADO

  Mais de 6 mil pessoas passaram pelos 
parques no final de semana. Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
vacinou 2.623 pessoas contra a Co-
vid-19 no esquema drive-thru, no 
final de semana. Do total, foram 
1.883 trabalhadores da Saúde e 740 
idosos com 90 anos ou mais. A par-
tir de hoje, a dose estará disponível 
em todos os Postos de Saúde para 
idosos nesta faixa etária. Para receber 
a vacina, é preciso apresentar docu-
mento com foto, como RG ou CNH, 
CPF e comprovante de residência 
na cidade. A Saúde também iniciou 
a vacinação dos idosos acamados 
com 90 anos ou mais que fazem 
parte do Programa Melhor em Casa. 
Cidades, página 4

Segurança

Carnaval terá 

fiscalização 

intensificada
Cidades, página 5

86 A 75

Mogi Basquete 
vence o Caxias 
pelo NBB. p9

FASE AMARELA

Comércio vê 
melhora no 
movimento. p3

Passados 20 dias da chegada das 
primeiras doses da vacina contra a 
Covid-19 à região, as cidades rece-
bem amanhã a remessa destinada 
à segunda dose para os trabalha-
dores da saúde e idosos institu-
cionalizados. O novo lote contém 
20.605 doses de CoronaVac, das 
quais 14.905 serão utilizadas como 
segunda aplicação para o grupo já 
vacinado. As outras 5,7 mil doses, 
serão destinadas aos idosos entre 
85 e 89 anos. Cidades, página 6

CoronaVac

ALTO TIETÊ 
RECEBE MAIS 
20 MIL DOSES

Drive-thru montado no Pró-Hiper no final de semana atendeu idosos e profissionais da Saúde

Divulgação/PMMC
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Educação

Poucos estudantes decidiram 
voltar às salas de aula ontem

Baixa adesão também foi motivada por uma greve 
sanitária dos professores do Estado. Cidades, página 3

D
iv

u
lg

a
çã

o

A
n

to
n

io
 P

e
n

e
d

o
/M

o
g

i 
B

a
s

q
u

e
te



Terça-feira, 9 de fevereiro de 20212 portalnews.com.br

FALTA DE ÁGUA
A EDP, concessionária de energia 
que atende Mogi das Cruzes, fará 
hoje uma manutenção preventiva 
nas cabines elétricas do reserva-
tório da Vila Natal, o que afetará o 
abastecimento de água nos bairros 
atendidos pela unidade. A normali-
zação será de forma gradativa, no 
decorrer do dia, devendo se esta-
bilizar à noite. O Semae recomen-
da aos moradores dos bairros afe-
tados que utilizem com economia a 
água armazenada em suas caixas-
-d’água. Mais informações pelo te-
lefone 115.

RADARES SEM PREVISÃO
Devido à troca de gestão na Prefei-
tura de Mogi das Cruzes, o contrato 
vigente da fiscalização eletrônica de 
trânsito está sendo revisado e ain-
da não há previsão para que os ra-
dares voltem a operar no município. 

MUDANÇA DE LOCAL
Com a mudança geral no Executi-
vo mogiano após as eleições do ano 
passado, a Prefeitura de Mogi anali-
sa ainda se os locais previstos para 
receber os equipamentos de medi-
ção, segundo a gestão passada, se-

rão mantidos ou se haverá trocas. 
A cidade está há cerca seis meses 
sem a operação dos radares nas 
vias municipais.

AGENTES DE INOVAÇÃO
O Programa Agentes Locais de Ino-
vação (ALI) do Sebrae-SP está com 
inscrições abertas para empresá-
rios da região do Alto Tietê inte-
ressados em melhorar o desem-
penho da sua empresa por meio da 
implantação de soluções inovado-
ras para o seu negócio. Para par-
ticipar, é importante que o empre-
sário tenha CNPJ e registro como 
Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e tenha inte-
resse em receber o acompanha-
mento de um agente gratuitamen-
te durante quatro meses. 

160 VAGAS
São 160 vagas para o próximo ciclo 
que começa em março. Para parti-
cipar os interessados devem aces-
sar se inscrever no link https://bit.
ly/ALTOTIETEALI ou pelo telefone 
0800-570-0800. Após o processo de 
seleção, um Agente Local de Inova-
ção entrará em contato com o em-
presário.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Exercício de consciência

A
chegada da vacina contra a Co-
vid-19 vem sendo muito come-
morada pela população. Mas, 
sem imunizantes de sobra, a 

prioridade para a vacina deveria ser mais 
criteriosa. Entre um trabalhador que ne-
cessita utilizar o transporte público todos 
os dias e um veterinário que trabalha em 
uma fazenda, ou até mesmo um médico 
que não tem atuação direta com o corona-
vírus, quem deveria ser imunizado antes? 
Faltou um critério mais rigoroso.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
aponta que quem está na linha de frente 
da Covid-19 corre um risco cinco vezes 
maior de contrair a doença todos os dias. 
Ou seja, há pessoas mais expostas do que, 
por exemplo, professores de universida-
des médicas que permaneceram em casa 
durante todo esse tempo, ou daqueles 
que fazem uso do tele-atendimento, ou 
de quem abre a porta do consultório para 
atender pacientes sem febre nem qualquer 
outro sintoma de infecção. Aí faltou a de-
terminação de subgrupos para a imuni-
zação. Essa situação torna o cenário, no 

mínimo, constrangedor. Prova disso são 
os médicos convidados a tomar a vacina, 
mas que, por entender que não estão na 
linha de frente, cederam sua vez a quem 
mais precisa. Trata-se de um exercício de 
consciência. Vale lembrar que essa regra 
se encaixa em plano de vacinação de qual-
quer outra doença, então, por que com a 
Covid-19 há de ser diferente? 

A idade também não deveria ser o úni-
co critério primordial para a vacinação. 
Quem apresenta comorbidades poderia 
fazer parte desse privilégio, como aqueles 
que enfrentam obesidade, diabetes, cân-
cer, hipertensão e algumas outras doen-
ças crônicas.

Além disso, não são apenas médicos e 
enfermeiros que circulam entre os pacientes 
internados com Covid-19. Há motoristas 
da ambulância, socorristas, profissionais 
de tecnologia envolvidos na manutenção 
dos equipamentos médicos, encarregados 
da higienização das UTIs, nutricionistas, 
fisioterapeutas, técnicos de radiologia, pro-
fissionais das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA)... A lista é longa.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

A escalada do crescimento 
da população mundial é um 
fenômeno que muito se in-
tensificou a partir da segun-
da metade do século XX. A 
população mundial alcançou 
a casa do bilhão apenas em 
1804. A marca de 2 bilhões 
foi atingida 123 anos depois, 
em 1927. Para a população 
saltar dos 2 para os 6 bilhões 
só demorou 72 anos. Hoje, o 
mundo conta com uma po-
pulação que supera a casa dos 
7 bilhões. Considerando que 
essa taxa de crescimento se 
mantenha, o mundo alcan-
çará 9,3 bilhões de pessoas 
já em 2050. 

Como garantir qualidade 
de vida para uma popula-
ção tão numerosa? Segundo 
o Banco Mundial (Bird) 1,4 
bilhão de pessoas no mun-
do vivem com pouco mais 

Crescimento populacional

ARTIGO
Afonso Pola

de um dólar por dia. 
No caso da escassez de ali-

mentos, não é a capacidade de 
produção o maior problema. 
Temos condições de produzir 
os alimentos. O problema está 
no fato de que metade dos 
cereais cultivados no mun-
do é destinada à alimentação 
animal e, de forma crescente, 
aos biocombustíveis.

Essa dupla função da agri-
cultura (ser alimento e fonte 
de combustível) acaba impac-
tando na segunda preocupa-
ção que é a escassez da água. 
A água doce é essencial para 
a humanidade, mas o aumen-
to da população mundial e o 
consequente aumento das ati-
vidades agrícolas e industriais 
têm interferido na qualidade 
e quantidade desse recurso.

Temos como terceira preo-
cupação o elevado número 

de jovens nos países pobres 
e de idosos nos países ricos, 
o que traz imensos desafios 
para os governantes de todo 
o mundo. Os dois segmentos 
populacionais apresentam de-
mandas específicas e distintas 
que precisam ser atendidas no 
âmbito das políticas públicas.

A parte jovem necessita de 
educação e acesso ao merca-
do de trabalho. O problema 
é que onde eles são imensa 
maioria, a realidade educacio-
nal e econômica não é muito 
favorável. Já os idosos necessi-
tam de uma série de serviços 
que carecem de uma mão de 
obra que não existe. 

Os desafios são grandiosos. 
Só resta saber se nós estamos 
atentos e preparados para tais 
desafios.

Afonso Pola é sociólogo.

afonsopola@uol.com.br
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Aulas presenciais no Estado 
voltam com pequena adesão

Greve dos professores contribuiu para a ausência de alunos; município realiza live para acolhimento emocional

EDUCAÇÃO

Em meio a greve dos 
professores anunciada na 
última sexta-feira, as aulas 
presenciais na rede estadual 
de ensino voltaram em Mogi 
das Cruzes com baixa adesão 
de alunos. 

Segundo o governo do 
Estado, a maioria “absolu-
ta” dos professores da rede 
pública estadual de ensino 

“entendeu a importância da 
retomada das aulas e da 
segurança ao exercerem 
esse direito, de praticarem 
e darem aulas aos alunos 
da rede estadual de ensino”.

O governo do Estado 
autorizou a abertura das 
unidades escolares mesmo 
nas fases mais restritivas do 
Plano São Paulo. Segundo o 
governo, a decisão é baseada 
em experiências internacionais 
para garantir a segurança dos 
alunos e professores, bem 
como o desenvolvimento 
cognitivo e socioemocional 
das crianças e adolescentes.

Na rede municipal, professores contaram histórias para recepcionar os alunos

O retorno presencial, en-
tretanto, é gradual e está 
condicionado à autorização 
das prefeituras. Em Mogi das 
Cruzes, nas escolas estaduais 
e particulares o retorno letivo 
foi liberado no modelo hí-
brido, com no máximo 35% 
dos alunos frequentando 
atividades presenciais, desde 
que as unidades de ensino 
cumpram integralmente 
o protocolo de segurança 
sanitária. Já nas escolas mu-
nicipais, incluindo as creches, 
as atividades ocorrerão de 
forma exclusivamente remota.

A princípio, o Plano São 
Paulo permitia, na fase amarela, 
70% de frequência presen-
cial. Agora, neste início do 
ano letivo, a presença está 
limitada a até 35% dos alunos 
matriculados.

Mesmo antes da alteração, 
o Comitê Gestor de Retoma-
da Gradativa de Atividades 
Econômicas do município 
identificou haver risco em 
reabrir as escolas com tal 
percentual logo de início 

e já havia determinado a 
abertura com apenas 35% 
dos matriculados.

Segundo o governo do 
Estado, todas as escolas da 
rede estadual vão obedecer 
a uma série de critérios para 
receber alunos, professores 

e servidores. Ao adentrarem 
nas unidades, todas as pessoas 
terão a temperatura aferida. 
Quem estiver acima de 37,5 
graus será orientada a retornar 
para casa.

Entretanto, segundo a ve-
readora e conselheira estadual 

licenciada, Inês Paz (Psol), 
problemas sanitários foram 
identificados pelo sindicato 
neste primeiro dia do retorno 
das aulas presenciais. De 
acordo com a representante 
dos professores, algumas es-
colas estavam sem as devidas 

adequações, com álcool em gel 
vencido e poucos funcionários 
para realizar a limpeza dos 
ambientes. “Conversamos 
com os professores alertan-
do sobre os riscos que eles 
estão correndo”, completou 
a vereadora.

Contação de história
A rede municipal de ensino 

de Mogi das Cruzes deu início 
ao ano letivo recebendo os 
pais, responsáveis e alunos de 
escolas municipais e creches 
subvencionadas em uma live 
com acolhimento emocional 
e contação de história.

A equipe gestora da Secre-
taria de Educação apresentou 
os nortes do trabalho dos 
educadores mogianos. A 
programação continua hoje 
e amanhã. O maior desafio 
nesse primeiro momento, 
de acordo com a Pasta, é 
reconectar o aluno com a 
escola, por meio de um 
processo amplo de acolhi-
mento e de recuperação da 
aprendizagem.

Felipe Antonelli 
Divulgação/PMMC

Associações comemoram 
liberação no fim de semana

Após iniciar o ano com a 
restrição de funcionamento 
aos finais de semana, as as-
sociações que representam o 
comércio de Mogi das Cruzes 
e do Alto Tietê se mostraram 
satisfeitos com a liberação 
para que o comércio pudesse 
abrir as portas aos finais de 
semana e afirmaram que as 
vendas foram significativas. 

O Alto Tietê foi reclassifi-
cado na semana passada para 
a fase amarela do Plano São 
Paulo de retomada econô-
mica. A classificação liberou 
que o comércio, serviços e 
shoppings funcionem nos 
finais de semana com horário 
limitado a 12 horas diárias e 
até às 22 horas. Além disso, 
a capacidade de atendimento 
presencial – permitida nessa 
fase – é liberada para 40% 
da capacidade total. Eventos 
e convenções também estão 
liberados.

Para o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região 

Comércio na fase amarela

(Sincomércio), Valterli Mar-
tinez, o impacto nas vendas 
deste último final semana 
foi positivo, principalmente 
para shoppings e comércio 
de rua, especialmente no 
sábado. “Essa liberação foi 
essencial nas vendas, porque 
muitas pessoas deixam as 
compras para o sábado”, 
explicou o representante da 
categoria. “Bares e, principal-
mente restaurantes, também 
foram muito favorecidos, 
pois estavam impedidos de 
trabalhar”, completou Marti-
nez, afirmando que, caso as 
vendas continuem no ritmo 
do que foi visto no último 
final de semana, haverá uma 
crescente significativa nas 
vendas em 2021.

Medida positiva
No mesmo sentido, o diretor 

da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Roberto Assi, também res-
saltou o quão importante foi 
a abertura do comércio no 

final de semana. Segundo 
ele, o impacto causado pelo 
fechamento das lojas nos 
finais de semana anteriores 
foi muito negativo para o co-
mércio, visto que o sábado é 
um dia nobre para as vendas. 

“Foi muito bom ter aberto 
o comércio nesse sábado”, 
afirmou. “Também avalio 
como positiva a iniciativa do 
governo de fechar estabele-
cimentos à noite, acho que 
nesse modelo mais flexível 
é inteligente”, completou 
o representante da ACMC.

Ambas entidades refor-
çaram a importância do 
distanciamento social e do 
respeito aos protocolos sa-
nitários durante as compras. 

“A pandemia ainda está aí, a 
vacinação está só no começo, 
vai demorar para restabelecer 
a normalidade que tínhamos 
antes. Que se mantenham 
os cuidados, seguindo esse 
equilíbrio encontrado”, pon-
tuou o diretor da associação, 
Assi. (F.A.)

Desrespeito às restrições 
sociais provoca 11 multas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes fechou sete estabele-
cimentos durante este final 
de semana por causa de 
aglomerações e desrespeito 
às restrições necessárias para 
o combate à pandemia de 
Covid-19. Entre sexta-feira  
e domingo, foram efetuadas 
11 autuações, cada uma no 
valor de R$ 1.875,10.

Foram esvaziadas duas 
adegas localizadas no centro 
e na Vila Cintra, duas taba-
carias que ficam no Mogilar 
e em Braz Cubas, uma casa 
noturna no centro, um bar 
também na região central e 
uma quadra de futebol no 
distrito de Jundiapeba. Todos 
os locais esvaziados foram 
autuados por desrespeito ao 
decreto Covid-19. Além disso, 
um dos estabelecimentos 
também foi multado por 
desrespeito à Lei do Silêncio, 
com valor de R$ 5.625,30.

O trabalho foi feito pela 
Secretaria Municipal de Se-
gurança, com atuação do 

De sexta-feira a domingo

Departamento de Fiscalização 
de Posturas e da Guarda 
Municipal. Ele faz parte das 
ações da administração para 
o combate à pandemia de 
Covid-19 na cidade. Tam-
bém foram registradas duas 
autuações por realização de 
pancadão, no valor total de 
R$ 9.375,50.

Entre a noite de sexta-feira 
e o domingo, a Prefeitura 
recebeu 251 chamados da 

população por meio do telefone 
153. Além das paralisações 
e autuações, também foram 
feitas nove notificações a esta-
belecimentos e 59 orientações.

A população também pode 
colaborar com o trabalho de 
fiscalização da Guarda Muni-
cipal por meio de denúncias, 
que podem ser feitas pelo 
telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Fiscalização autuou adegas, tabacarias e bares

Divulgação/PMMC
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GCM detém homem acusado 
de violência doméstica

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu, na sexta-

-feira passada, um homem 
acusado de tentar agredir 
sua esposa com uma faca, 
no distrito de Jundiapeba, 
em Mogi das Cruzes. O caso 
de violência doméstica foi 
registrado na Delegacia de 
Defesa da Mulher e o objeto 
foi apreendido.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os guardas 
municipais receberam uma 
denúncia sobre um homem 
que estaria ameaçando a 
esposa com uma faca. 

Ao chegarem ao local, ve-
rificaram os dois discutindo. 
A mulher disse aos GCMs 
que os dois estavam bebendo 
e que o marido se exaltou. 
Ela relatou ter recebido um 
soco no rosto. Já o homem, 
negou ter agredido a esposa 
e disse ter sido agredido. 
No entanto, ele alterou sua 
versão dos fatos algumas 
vezes durante o depoimento.

Os dois foram atendidos na 
Santa Casa e encaminhados 

Lei Maria da Penha

à Delegacia de Defesa da 
Mulher para registro da 
ocorrência.

A Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes mantém um 
trabalho intenso de combate 
à violência contra a mulher 
por meio da Patrulha Maria 
da Penha. Atualmente, 724 
vítimas com medidas protetivas 
determinadas pela Justiça 
recebem o acompanhamento 
do serviço. Somente neste 
ano, cinco agressores já 

foram presos pelo serviço.
A Patrulha Maria da Penha 

oferece acompanhamento 
preventivo e periódico, para 
garantir proteção às mulheres 
em situação de violência 
que possuem medidas de 
urgência expedidas com 
base na Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/2006). 

A Guarda Municipal atende 
a população pelo telefone 
153, que funciona 24 horas 
por dia.

Mulher foi ameaçada com uma faca após ser agredida

Ney Sarmento/PMMC

Parques recebem mais de 6 mil 
pessoas no final de semana

Mais de 6 mil visitantes 
passaram pelos parques Leon 
Feffer, da Cidade e Centenário 
no final de semana passado, 
quando  o Alto Tietê avançou 
para a fase amarela de flexi-
bilização do Plano São Paulo 

Cada um dos parques 
pode receber até, no máximo, 
1,5 mil pessoas ao mesmo 
tempo, e de acordo com a 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, a quantidade de 6.396 
visitantes não ultrapassou o 
permitido.

Somente no Parque Cente-
nário da Imigração Japonesa, 
localizado na avenida Francisco 
Rodrigues Filho, 1.547, pelo 
menos, 3.215 pessoas reali-
zaram atividades ao ar livre 
durante sábado e domingo 
passado, respectivamente. Em 
outubro do ano passado, a 
média era de 815 visitantes 
por dia, com funcionamento 
das 7 às 15 horas.

Ainda no Parque Centenário, 
os brinquedos, churrasqueiras 

Leon Feffer, da Cidade e Centenário

bebedouros seguem fechados, 
por isso a orientação é para 
que as pessoas tragam água 
de casa. No Parque Leon 
Feffer, na avenida Valentina 
Mello Freire Borenstein S/N, 
a Prefeitura somou 249 e 
485 visitantes no sábado e 
domingo passado. 

Localizado na rua Jar-
delina de Almeida S/N, no 
Parque Santana, o Parque da 
Cidade recebeu no sábado 
500 pessoas e no domingo, 

400. Na primeira semana de 
reabertura do parque, após 
a interdição desde o início 
da pandemia da Covid-19, 
a Secretaria Municipal de 
Esporte Lazer informou que 
o parque recebeu uma mé-
dia de 60 pessoas por hora 
no local.

Com a flexibilização de 
medidas restritivas de controle   
da pandemia da Covi-19, os 
parques irão funcionar e das 
7 às 17 horas. 

Thamires Marcelino

Alto Tietê avançou para a fase amarela do Plano SP

Mariana Acioli

Idosos podem ser vacinados a 
partir de hoje contra a Covid-19

Dose estará disponível para pessoas com 90 anos ou mais em todos as Unidades Básicas de Saúde da cidade

IMUNIZAÇÃO

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes vacinou 2.623 
pessoas contra a Covid-19 
no esquema drive-thru, 
realizado no último final de 
semana no Pró-Hiper. Do 
total de vacinados, foram 
1.883 trabalhadores da saúde 
e 740 idosos com 90 anos 
ou mais. A partir de hoje, a 
dose estará disponível em 
todos as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) para idosos 
nesta faixa etária.

Para receber a vacina, 
idosos com 90 anos ou 
mais precisam apresentar 
um documento com foto, 
como RG ou CNH, CPF e 
comprovante de residência 
na cidade.

Jaciara Glória de Jesus, nora 
da dona Maria Cândida dos 
Santos, 90 anos, moradoras 
na Chácara Santo Ângelo 
contou como foi descobrir 
que a vacina contra o coro-
navírus já estava disponível 
na região.“Quando soube 
da vacinação, rapidamente 
organizei tudo para trazer 

minha sogra. Foi um ano 
muito difícil. Ela gosta de 
sair, de ver a vizinhança 
e ficar somente dentro de 
casa não tem sido fácil”, 
comentou.

A Secretaria Municipal 
de Saúde também iniciou, 
ontem, a vacinação dos 
idosos acamados com 90 
anos ou mais que fazem 
parte do Programa Melhor 
em Casa e das áreas de 
abrangência do Progra-
ma Saúde da Família. O 
atendimento domiciliar é 
destinado exclusivamente 
para idosos que não podem 
ser retirados de sua residên-
cia, ou seja, que recebam 
assistência domiciliar ou 
precisam de ambulância para 

locomoção (informações 
pelo 4798-6768).

Drive-thru
A Pasta imunizou 878 

pessoas no esquema drive-
-thru no sábado passado, 

com trabalho realizado 
por cerca de 60 pessoas, 
entre servidores da Saúde 
e voluntários de outros 
setores da Prefeitura. No 
domingo passado, o número 
de imunizados saltou para 

1.745 e a equipe de trabalho 
foi composta por cerca de 
100 pessoas.

 Novas ações serão pro-
gramadas nos próximos 
dias mediante a entrega de 
novas doses pelo governo 

do Estado de São Paulo. 
“Existe um anseio muito 
grande da população pela 
vacina contra a Covi-19, o 
que é totalmente compreen-
sível, mas estamos precisa-
mos organizar as ações de 
acordo com o volume de 
doses recebidas”, explicou 
o secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel, 
que coordenou todas as 
ações no final de semana. 

O prefeito Caio Cunha 
(Podemos) também esteve 
no local nos dois dias de 
campanha. “A vacinação 
é um momento muito es-
pecial, esperado por toda 
a população, mas não po-
demos descuidar da rotina 
de cuidados para evitar 
a proliferação do vírus”, 
afirmou. 

Desde o início da pande-
mia da Covid-19, até ontem 
a tarde, Mogi das Cruzes 
havia registrado 14.949 
casos positivos da doença 
dos quais, infelizmente, 663 
pessoas faleceram.

2.623 pessoas receberam a vacina no esquema drive-thru no sábado e domingo

Divulgação/PMMCÉ necessário 
apresentar um 
documento com foto 
e comprovante de 
residência
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Alto Tietê confirma mais 
33 mortes por coronavírus

O registro das últimas 72 
horas apontou que o Alto Tietê 
confirmou mais 33 mortes 
por coronavírus (Covid-19). 
Em Itaquaquecetuba ocorreu 
a maioria das confirmações, 
25 no total. Os dados foram 
atualizados pelo Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat).

No total, a Covid-19 vitimou 
2.118 pessoas nas dez cidades 
da região. Além de Itaquá, 
informaram a ocorrência de 
mortes nos últimos três dias 
as cidades de Mogi das Cruzes, 

com quatro óbitos, todos em 
homens entre 58 e 70 anos, e 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos e Suzano, que 
confirmaram uma morte. As 
vítimas, uma mulher e três 
homens tinham entre 57 e 
73 anos.

Fiscalização será intensificada 
em pontos críticos no Carnaval

Com o objetivo de reduzir possíveis aglomerações, a Prefeitura já decretou a suspensão dos pontos facultativos 

SEM FOLIA

A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública de 
Mogi das Cruzes manterá o 
trabalho de fiscalização com 
foco nos pontos mais críticos 
da cidade durante o período 
que seria de Carnaval. Com o 
objetivo de reduzir possíveis 
aglomerações em razão da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura já 
decretou a suspensão dos 
pontos facultativos durante 
os dias 15 e 16 de fevereiro, 

Segundo a Pasta, mesmo 
assim o Executivo fará o 
acompanhamento e a fiscali-
zação das ruas para impedir 
aglomerações durante este 
período.

Seguindo decisão conjunta 
dos prefeitos que integram 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes suspendeu os pontos 
facultativos de Carnaval nos 
dias 15 e 16 de fevereiro e 

Guarda Municipal dará continuidade aos trabalhos nas ruas para reforçar medida 

da Quarta-Feira de Cinzas, 
até as 13 horas. 

O objetivo é evitar a circu-
lação de pessoas para tentar 
conter o avanço da contami-
nação do coronavírus, já que 
o Mogi das Cruzes passou 
para fase amarela do Plano 
São Paulo de flexibilização 
da quarentena.

Para reforçar a medida, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública também 
pretende dar continuida-
de ao trabalho de acom-
panhamento, orientação e 
fiscalização das ruas com 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM) e o Departamento 
de Fiscalização de Posturas. 

“A suspensão do feriado de 

Carnaval em Mogi colabora 
com o trabalho dos agentes 
para evitar aglomerações e 
reduzir o desrespeito às nor-
mas de segurança sanitária 
para combate à pandemia de 
Covid-19”, pontuou André 

Ikari, secretário municipal 
de Segurança.

Em janeiro, a Prefeitura 
já estudava os efeitos da 
suspensão do feriado de 
Carnaval no município e 
como a medida impactaria 

financeiramente sobre um 
grupo de setores comerciais. 
Na ocasião, o Executivo 
propôs reuniões com as 
entidades interessadas na 
promoção da data para dis-
cutir o tema.

Carnaval 2020
No ano passado, a adminis-

tração municipal, por meio das 
secretarias da Cultura, Saúde 
e Segurança, apoiou o evento, 
oferecendo segurança e estru-
turas básicas como banheiros 
químicos e ambulâncias para 
os foliões. Os13 blocos car-
navalescos tomaram as ruas 
de Mogi das Cruzes entre os 
dias 15 e 24 de fevereiro de 
2020 reunindo milhares de 
participantes.

Em 2021, com recordes 
de novos casos, internações 
e mortes decorrentes da pan-
demia da Covid-19 na cidade 
e na região, o foco é impedir 
qualquer aglomeração. “A 
Guarda Civil Municipal e o 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas manterão seu 
trabalho, com foco nos pontos 
mais críticos”, completou Ikari.

Para fazer denúncia de 
aglomeração durante o pe-
ríodo de Carnaval deste ano, 
a GCM atende por meio do 
telefone 153.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel
Divulgação/PMMC

Últimos dias de inscrição 
para Chamada Pública da EDP

O prazo de inscrição para 
os interessados em inscrever 
projetos de Eficiência Ener-
gética na Chamada Pública 
(CPP 001/2020) realizada pela 
EDP, distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, termina 
às 17 horas desta sexta-feira. 

A Companhia dispo-
nibilizará um total de  
R$ 4 milhões para o incentivo 
de iniciativas que tenham 

Projetos de Eficiência Energética

como objetivo a conservação 
e o uso racional da energia 
elétrica. As Inscrições podem 
ser feitas por meio do site 
edpsp.gestaocpp.com.br.

Os projetos devem abranger 
benefícios públicos e privados, 
promovendo a transforma-
ção por meio da eficiência 
energética, estimulando o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e a criação de 

hábitos e práticas racionais 
de uso da energia elétrica.  

Podem ser beneficiadas ações 
de pessoas físicas e jurídicas 
que visem a melhoria ou a 
substituição de instalações na 
rede elétrica, equipamentos 
e sistemas de controle de 
uso de eletricidade, a fim de 
reduzir o consumo de energia 
em residências, comércio, 
indústrias, entre outros.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.118

Arujá

407

122

99

49

27

44

344

209

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

150

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

667

Categorias de projetos e recursos 
disponíveis

AÇÕES DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

TIPOLOGIA RECURSOS

Melhoria de instalação 
(iluminação, refrigeração, 
aquecimento solar e/
ou geração com fonte 
incentivada)

Demais tipologias R$ 1000.000,00

Melhoria  de instalação Iluminação pública R$ 1.500.000,00

Melhoria  de instalação Residencial R$ 700.000,00

Melhoria de instalação 
(iluminação, refrigeração, 
aquecimento solar e/
ou geração com fonte 
incentivada)

Hospitais públicos e entidades 
beneficentes (sem fins 
lucrativos)

R$ 800.000,00

Comemoração será 
suspensa nos dias 
15 e 16 de fevereiro 
e  Quarta-Feira de 
Cinzas até as 13h
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Segundo lote para vacinação 
de profissionais chega hoje

Grupo vai receber a segunda dose do imunizante; outra parte será destinada para o público de idosos da região

TRABALHADORES DA SAÚDE

Passados 20 dias da che-
gada das primeiras doses 
de vacina no Alto Tietê, as 
cidades da região recebem 
hoje a remessa destinada à 
segunda dose para os traba-
lhadores da saúde e idosos 
institucionalizados, bem 
como para a continuidade 
da campanha dos idosos.

O novo lote enviado ao 
Alto Tietê contém 20.605 
doses da CoronaVac, das 
quais 14.905 serão utilizadas 
como segunda aplicação para 
o primeiro grupo já vacina-
do. O restante, 5.700 doses, 
será destinado para iniciar a 
imunização dos idosos entre 
85 e 89 anos. Oficialmente, a 
vacinação desse novo grupo 
inicia na próxima segunda-

-feira na maioria das cidades, 
mas Ferraz de Vasconcelos 
começou ontem a atender 
este público.

A coordenadora da Câmara 
Técnica de Saúde do Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Auto Tietê 
(Condemat), Adriana Martins, 
destacou o alívio com a che-
gada da segunda dose para 
o público da primeira etapa. 

“Sempre há uma insegurança 
se o imunizante chegará 
dentro do tempo necessário 
e isso vai acontecer. Com 
este novo lote teremos os 
primeiros trabalhadores da 

saúde 100% imunizados com 
a aplicação de duas doses e 
à medida que os grupos de 
vacinados avançam, vamos 
ficando mais esperançosos 
e confiantes”, disse.

Apesar disso, a coordenadora 
pontuou que o Condemat 
segue cobrando o governo 
do Estado para o envio de 
mais doses para ampliar a 
imunização dos trabalha-
dores da saúde, em especial 
os profissionais liberais. A 
região estima um déficit 
de 25% na quantidade de 

vacinas para este público.
“A maioria dos municípios 

começou a imunizar o grupo 
de idosos sem que a etapa 
de trabalhadores da saúde 
fosse totalmente concluída. 
Precisamos de mais doses para 
garantir 100% de cobertura 
vacinal deste público que 
presta um serviço essencial e 
está em contato direto com 
o vírus no exercício de suas 
funções”, destacou.

Com a nova remessa de 
CoronaVac, a região do Con-
demat, incluindo Guarulhos, 

cidade que também é signa-
tária do bloco, contabilizará 
117.031 vacinas recebidas em 
quatro lotes, sendo a primeira, 
no dia 20 de janeiro, com 
28.754 doses da CoronaVac; 
a segunda em 26 de janeiro, 
com 22.110 doses da Oxford/
AstraZeneca; a terceira no 
dia 2 de fevereiro, com mais 
27.520 da CoronaVac, das 
quais 7.640 foram destinadas 
exclusivamente para a po-
pulação idosa a partir de 90 
anos e, por fim, uma quarta 
remessa com 38.647 doses, 

incluídas as segundas doses 
para o público da Fase 1.

Vacinação em massa
O governador João Doria 

(PSDB) anunciou ontem 
que o Instituto Butantan 
vai promover, a partir de 
17 de fevereiro, uma me-
gaoperação inédita de vaci-
nação em massa para testar 
a redução do contágio pelo 
novo coronavírus em uma 
população. A ação ocorrerá 
no município de Serrana, 
onde todos os cerca de 30 
mil moradores com idade 
acima de 18 anos receberão 
a vacina desenvolvida pelo 
Butantan em parceria com 
a biofarmacêutica Sinovac. 

“A vacina do Butantan será 

testada na cidade de Serrana, 
no interior do Estado de São 
Paulo, para provar que, além 
de eficaz e segura, também 
pode reduzir o contágio”, 
disse Doria.

Com a iniciativa, que tem 
caráter de pesquisa clínica, será 
possível estudar a eficiência 
da vacina na diminuição da 
transmissibilidade do vírus. 
A eficácia e a segurança do 
imunizante já foram com-
provadas por meio de testes 
de fase 3 com 12,5 mil vo-
luntários em 16 centros de 
pesquisa brasileiros.

O município de Serrana 
foi escolhido para sediar o 
projeto por apresentar alto 
índice de prevalência de 
infecções.

Região recebe 20.605 doses da vacina do Butantan em parceria com a Sinovac

 Wanderley Costa/Secop Suzano

O índice de letalidade a 
cada mil infectados pelo 
coronavírus (Covid-19) em 
Mogi das Cruzes obteve uma 
pequena queda de dezembro 
do ano anterior para janeiro 
deste ano. A cidade registrou 
46 falecimentos para cada mil 
moradores contaminados em 
dezembro, considerando que 
foram somados 1.499 novos 
casos e 69 mortes.

No mês seguinte, o índice 
caiu para 41,7, quando o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) somou 90 óbitos 
e 2.154 novos diagnósticos 
positivos da doença viral: 
uma queda de 4.4 pontos 
percentuais

Entre as cinco cidades mais 
populosas da região houve 

Apesar do aumento de casos, letalidade cai em Mogi
Janeiro e dezembro

e 135 mortes.
Apesar disso, no mês se-

guinte, outros 192 moradores 
das cinco cidades faleceram, 
enquanto 5.871 receberam 

registraram 32,2 falecimentos 
para cada mil moradores 
infectados em dezembro, 
considerando que foram 
somados 4.184 novos casos 

um pequeno aumento nas 
mortes registradas a cada 
mil infectados. Juntas, Mogi, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 

Thamires Marcelino diagnósticos positivos. O 
número resultou no índice 
de 32,7 mortes para cada 
mil pessoas contaminadas.

Isto é, em janeiro o ín-
dice de letalidade cresceu 
0,5 pontos percentuais no 
comparativo com o mês de 
dezembro. Em Itaquá, com 
540 casos e 19 óbitos pela 
doença viral e respiratória 
no mês retrasado, o índice 
de letalidade foi de 31,5. No 
mês seguinte, a taxa estava em 
42,2 a cada mil moradores 
infectados.

Já o município de Suzano, 
fechou o mês de dezembro 
com um índice de letalidade 
em 21,2. Isso porque, houve 
986 novos moradores que não 
resistiram às complicações 
do novo vírus e faleceram, 
além de 21 novos infectados. 
No mês seguinte, em janeiro, 

o índice cresceu para 43,1 
óbitos a cada mil pessoas 
em consequência dos 46 
falecimentos e 1.066 mortes.

Outra cidade que obteve 
acréscimo no índice de le-
talidade foi Ferraz, em que 
a taxa aumentou de 13,2 
para 15,6 a cada mil pessoas 
contaminadas com a doença. 
Em dezembro houve sete 
mortes pelo vírus e outros 529 
novos diagnósticos positivos. 
Um mês depois, os números 
passaram para 1.275 casos 
e 20 mortes.

Em Poá, onde o índice 
passou de 26,9 para 13,1 
mortes a cada mil infectados. 
Em dezembro o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
somou 17 mortes e 630 casos. 
A quantidade passou para 
761 casos e dez novas mortes.

Alteração entre um mês e outro ficou em 0,5 ponto percentual, aponta levantamento

Arquivo/Mogi News

Vacinas destinadas para a região

Cidade   Fase 1  Idosos

Arujá   720   323
Biritiba   160   132
Ferraz   1.840   425
Guararema  270   184
Itaquá   1.880   725
Mogi   5.240   2.052
Poá   1.440   395
Salesópolis  115   118
Santa Isabel  440   247
Suzano   2.800   1.099
Total   14.905   5.700
Fonte: Condemat
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Alvo de mais de 60 pe-
didos de impeachment 
protocolados na Câmara dos 
Deputados, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
questionou ontem quem 
poderia assumir seu lugar 
e o efeito prático do seu 
afastamento. “Agora vem os 
outros: impeachment. Vai 
resolver o quê? Quer tirar 
a mim, quer botar quem 
no lugar?”, indagou em 
conversa com apoiadores, 
após citar aumento nos 
preços de combustíveis 
e de itens da cesta básica.

“Esse ‘quem’ podia apre-
sentar e nos ajudar com 

Câmara tem mais de 60  
pedidos de impeachment

Bolsonaro na mira

soluções agora. Eu tenho 
humildade para acolher 
qualquer sugestão, qual-
quer uma, seja qual for, a 
gente estuda”, acrescentou 
o presidente.

Pela linha sucessória, 
o vice-presidente Hamil-
ton Mourão seria quem 
assumiria a cadeira de 
presidente, caso Bolsonaro 
tivesse um impeachment 
aprovado.

O vice, contudo, já re-
forçou em várias ocasiões 
que não concorda com a 
onda pró-impeachment 
que ressurgiu no início 
deste ano. (E.C.)

Uso de cloroquina é 
investigado pelo TCU

Ministro Zymler deu 10 dias para cidade responder sobre pressão do 
Ministério da Saúde a tratar pacientes infectados com o medicamento

INEFICÁCIA 

O ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
Benjamin Zymler deu 10 
dias para a Secretaria de 
Saúde de Manaus respon-
der se foi pressionada pelo 
Ministério da Saúde a tratar 
pacientes com Covid-19 
com os remédios cloro-
quina, hidroxicloroquina 
e ivermectina.

Os três medicamentos 
são ineficazes para o com-
bate à doença, de acordo 
com estudos científicos 
realizados no Brasil e no 
exterior. No entanto, des-
de o início da pandemia o 
presidente Jair Bolsonaro 
insiste no tratamento com 
os medicamentos.

O Ministério da Saúde 
adquiriu comprimidos de 
cloroquina e hidroxicloroquina 
e produziu um protocolo 
em que recomenda no SUS 
o uso dos remédios para 
tratar a Covid-19.

No despacho, Zymler faz 
menção a uma visita de uma 
força-tarefa do Ministério da 
Saúde a Manaus, no início 

de janeiro, quando a cidade 
já registrava disparada nos 
casos de Covid-19. Dias de-
pois, o sistema de saúde de 
Manaus entrou em colapso.

“Informe se houve algum 
tipo de pressão por parte 
dos membros da força-tarefa 
do Ministério da Saúde 
quando da visita feita no 
dia 11/1/2021, para que essa 

unidade de saúde difundisse 
a utilização de medicamentos 
como cloroquina, hidroxi-
cloroquina e/ou ivermectina 
no tratamento precoce dos 
pacientes com Covid-19 
nesse município”, escreveu 
o ministro.

Zymler tomou a decisão 
com base em pedido do Mi-
nistério Público de Contas. 

O MP de Contas também 
queria que o TCU determi-
nasse que o Ministério da 
Saúde parasse de ordenar 
o uso dos medicamentos.

O ministro não acatou 
essa parte do pedido e argu-
mentou que, no momento, 
não há comprovação de que 
a pasta esteja obrigando o 
uso dos medicamentos.

Além da cloroquina, o usp de ivermectina também passa por investigação

Divulgação
Estadão Conteúdo

A defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) enviou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), on-
tem, o laudo preliminar de 
uma nova perícia feita nas 
mensagens apreendidas na 
Operação Spoofing contra 
o grupo de hackers que 
invadiu celulares e copiou 
conversas de autoridades 

- atingindo o ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro e 
procuradores da força-tarefa 
da Lava Jato. 

Parte do material foi com-
partilhado com os advogados 
do petista e as análises têm 
sido feitas em etapas por 
um perito independente 
contratado pela defesa.

O envio acontece na 
véspera do julgamento, 
na Segunda Turma do tri-
bunal, para decidir sobre a 
manutenção ou derrubada 
do parecer do ministro 
Ricardo Lewandowski, que 
autorizou Lula a acessar o 
material.

No documento que acom-
panha a perícia, a defesa do 
ex-presidente observa que 
as mensagens encaminhadas 
ontem foram selecionadas 
em razão de sua ‘relevân-
cia’. “Esse novo conjunto 
de mensagens encontradas 
reforça que o então juiz 
Sergio Moro orientava e era 
consultado rotineiramente 
para a prática dos atos de 
persecução, notadamente 

Defesa de Lula envia ao STF 

mensagens de Moro e Deltan

Na véspera do julgamento

em relação ao Reclamante 
[Lula]”, diz um trecho do 
ofício.

O objetivo da defesa de 
Lula é justamente usar as 
conversas para reforçar as 
acusações de que Moro 
agiu com parcialidade e 
encarou o ex-presidente 
como ‘inimigo’ ao condená-

-lo a nove anos e meio de 
prisão no caso do triplex 
do Guarujá.

Na outra ponta, ex-juiz e 
procuradores insistem que 
o material não foi periciado 
oficialmente e que a prova 
não tem validade jurídica 
por ter sido ‘obtida por via 
criminosa’.

Em mensagem trocada em 
23 de novembro de 2017, a 
procuradora Jerusa Viecili, 
ex-integrante da Lava Jato 
em Curitiba, diz ao colega 
Januário Paulo que ‘no CPP 
de russo, tudo pode’, em 
uma alusão ao Código de 
Processo Penal ‘criado’ pelo 
então juiz Sérgio Moro, 
afirma a defesa de Lula.

Há trechos em que o 
ex-coordenador da força-

-tarefa, Deltan Dallagnol, 
sugere que o então juiz 
se envolvia na celebração 
de acordos de colabora-
ção premiada, incluindo 
aqueles firmados com o 
ex-ministro dos governos 
petistas, Antônio Palocci, e 
com ex-presidente da OAS, 
Léo Pinheiro. (E.C.)

‘Velho Lobo’ é vacinado do Rio de Janeiro

Quatro vezes campeão do mundo de futebol, o ex-técnico e ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo foi vacinado 
ontem no Rio de Janeiro. Ele tomou a primeira dose da vacina CoronaVac e divulgou imagens do momento em 
que foi imunizado em suas redes sociais. O tetracampeão lembrou o seu número da sorte até na hora de tomar 
a injeção. “Zagallo vacina = 13 letras”, destacou na postagem. A prioridade de imunização contra o coronavírus 
segue sendo idosos e profissionais de Saúde
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Biden pode ajustar pacote e 
retirar mínimo de US$ 15/hora

Depois de deixar a opo-
sição de lado e manter, em 
sua proposta de pacote fis-
cal, o oferecimento de mais  
US$ 1.400 a pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de, em uma estratégia de 
negociação, o presidente 
norte-americano, Joe Biden, 
pode ajustar seu projeto e 
retirar o item que eleva o 
salário mínimo nacional,   
atual de US$ 7,25 por hora, 
para US$ 15 por hora, mais 
que o dobro. A sinalização foi 
dada ontem, pela porta-voz 
da Casa Branca, Jen Psaki.

“É claro que haverá ajustes 
na proposta de pacote fiscal. 
O presidente Biden ficou 
no Senado por 36 anos e 
sabe como uma negociação 
funciona”, declarou ela, em 
coletiva de imprensa.

Biden anunciou, na sexta-
-feira da semana passada, 
que decidiu manter a pro-
posta de novos cheques de  
US$ 1.400, como forma de 
atenuar os impactos econô-
micos da crise da Covid-19.

Estados Unidos

A posição revoltou o Partido 
Republicano, que negocia-
va enxugar os benefícios, 
alegando a iminência de 
pressões na inflação e na 
dívida pública.

O pacote fiscal ainda precisa 
ser aprovado pelo Congresso. 
Caso os US$ 1.400 ganhem 
aval do Parlamento, cidadãos 
elegíveis poderão receber até 
US$ 2.000, considerando o 
benefício de US$ 600 aprova-
do durante a gestão Donald 

Trump.”Vou agir rápido contra 
a crise e gostaria do apoio dos 
republicanos para isso, mas 
eles não estão dispostos a ir 
tão longe quanto eu”, disse 
Biden, em pronunciamento 
na semana passada.

Psaki reforçou ontem que 
o líder da Casa Branca vai 
seguir em negociações com 
parlamentares, governadores 
e prefeitos para aprovar o 
maior pacote fiscal possível. 
(E.C.)

Pacote de US$ 1.400 também deve ser aprovado

 Divulgação

Imunizante Pfizer neutraliza 
as variantes do coronavírus

Produto foi testado contra mutações localizadas na proteína spike, parte do vírus que se conecta com células humanas

REINO UNIDO E ÁFRICA DO SUL

A vacina da Pfizer/BioN-
Tech contra a Covid-19 se 
mostrou capaz de neutralizar 
as variantes do coronavírus 
Sars-CoV-2 que apareceram 
no Reino Unido e na África 
do Sul, de acordo com pes-
quisa publicada na sexta-feira 
passada, na revista Nature 
Medicine.

O produto foi testado 
contra as mutações N501Y 
(observada nos dois países), 
D614G (do Reino Unido) e 
E484K (somente na África 
do Sul) que são localizadas 
na proteína spike - a parte 
do vírus que se conecta 
com as células humanas - 
e que parecem aumentar 
essa habilidade do vírus. A 
primeira variante também 
parece aumentar os possíveis 
hospedeiros do vírus e afetar 
também os camundongos.

Os resultados já tinham 
sido divulgados no fim de 
janeiro, ainda em formato 
de pré-print (sem a revisão 

de outros cientistas) e foram 
confirmados agora em uma 
publicação tradicional.

O surgimento das novas 
variantes gera preocupação 
sobre o efeito na vacinação 
porque justamente a proteína 
spike do vírus é o alvo dos 
anticorpos neutralizantes que 
têm sua produção induzida 
por muitas das vacinas. A 
África do Sul suspendeu 
anteontem a vacinação com 
o produto de Oxford após 
observar que ele estava sen-
do pouco efetivo contra a 
variante local.

Os pesquisadores, liderados 

por Pei-Yong Shi, da Uni-
versidade do Texas, e Philip 
Dormitzer, da Pfizer, fizeram 
combinações dessas três va-
riantes e as testaram diante 
de um painel sorológico 
de 20 pessoas que tinham 

participado dos testes clínicos 
da vacina.

Esse material é composto 
por anticorpos obtidos após 
duas ou quatro semanas 
da imunização com duas 
doses da vacina, em um 

intervalo de três semanas. 
Ele foi testado tanto para a 
cepa original do Sars-CoV-2, 
que nos testes clínicos tinha 
apontado uma eficácia de 
95%, quanto para os vírus 
mutantes.

Os pesquisadores relatam 
que conseguiram neutra-
lizar as três variantes do 
vírus, com uma pequena 
variação: a neutralização 
contra a mutação E484K 
foi ligeiramente inferior 
à neutralização contra a 
mutação N501Y.

“A evolução contínua do 
Sars-CoV-2 exige um mo-
nitoramento contínuo do 
significado dessas mudanças 
para a eficácia da vacina. Esta 
vigilância deve ser acom-
panhada de preparativos 
para a possibilidade de que 
futuras mutações possam 
exigir mudanças nas vacinas”, 
escrevem os autores.

Eles lembram que mudanças 
desse tipo funcionaram bem 
para a vacina da influenza - 
vírus que muta todos os anos. 
Para a Covid-19, dizem, a 
flexibilidade da tecnolo-
gia de vacina baseada em 
RNA mensageiro (RNAm), 
como é o caso da Pfizer e 
da Moderna, pode facilitar 
as atualizações.

Estadão Conteúdo

África do Sul suspendeu a vacinação do produto de Oxford por ser pouco efetivo

Divulgação

Democratas do Senado veem 
julgamento rápido de Trump

 Os democratas do Senado 
dos Estados Unidos disseram 
esperar um breve julgamento 
de impeachment a partir desta 
semana para o ex-presidente 
Donald Trump, uma vez que 
também buscam levar adiante 
a proposta de lei de alívio 
econômico de US$ 1,9 trilhão 
do governo Biden.

A nova maioria democrata - 
que depende da vice-presidente 
Kamala Harris para quebrar 
empates - ainda está descobrindo 
detalhes importantes sobre 
o processo de julgamento e 
sobre quais disposições incluir 
no projeto de lei.

A Câmara acusou Trump 
com um artigo sobre a in-
citação ao motim de 6 de 
janeiro no Capitólio, o que os 
advogados de Trump negaram, 
e o julgamento começa para 
valer hoje. Os integrantes do 
processo ainda não indicaram 
se haverá novas testemunhas 
no julgamento, deixando seu 
escopo e duração no ar, de 
acordo com legisladores e 
assessores. Os advogados de 

 Impeachment

Trump recusaram um pedido 
para que o ex-presidente 
comparecesse.

Ao mesmo tempo, democratas 
estão debatendo quem deve ser 
elegível para cheques diretos 
de US$ 1.400 e se eles podem 
aprovar um salário mínimo de  
US$ 15 como parte do pacote 
de estímulo relacionado à 
pandemia.

“O Senado vai fazer todas 
as três coisas na próxima se-
mana. Vamos cumprir nossa 
responsabilidade constitucional 

e realizar um julgamento. 
Não vai durar muito. Vamos 
avançar com os indicados e 
vamos continuar a impulsionar 
a legislação de alívio contra 
a Covid-19”, disse o senador 
Chris Murphy (Democratas, 
Connecticut).

Uma questão central no 
julgamento de impeachment 
será se o Senado pode proces-
sar um ex-presidente, o que 
a maioria dos republicanos 
na Câmara afirma que é in-
constitucional. (E.C.)

Julgamento sobre a incitação no Capitólio começa hoje

divulgação

Variante também 
parece aumentar 
os hospedeiros do 
vírus e afetar os 
camundongos
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Mogi vence o Caxias e 
segura 8ª posição no NBB

O Mogi das Cruzes Bas-
quete bateu o Caxias do 
Sul por 86 a 75, na manhã 
de ontem, em São Paulo, 
pelo Novo Basquete Brasil 
(NBB). Com a vitória, o 
time manteve a 8ª colocação 
na tabela, com dez vitórias e 
nove derrotas em 19 jogos. 
O grupo volta à quadra no 
próximo sábado contra o 
Franca, às 19 horas, também 
na capital, com transmissão 
ao vivo pelo Dazn.

O time mogiano dominou a 
partida desde o início, abrindo 
29 a 13 no primeiro quarto. 
No segundo, os gaúchos 
diminuíram a desvantagem, 
vencendo por 21 a 13. Após 
o intervalo, o time de Jorge 
Guerra, o Guerrinha, voltou 
melhor, com 25 a 18 ao fim 
do terceiro período. No quarto 
final, o Caxias até esboçou 
uma reação (23 a 29), mas 
a vitória ficou com o Mogi.

“Nós tivemos o controle do 
jogo. Em alguns momentos 
o time do Caxias subiu de 
produção, mas nós fomos 

Basquete

dominantes no ataque, na 
defesa e fizemos um bom 
revezamento. Cometemos 23 
erros e precisamos diminuir 
isso para a metade, dando 
uma qualidade maior para 
o time. Agora, temos uma 
semana de trabalho para 
jogar com Franca. Será outra 
partida difícil, mas vamos 
continuar nesse trabalho de 
agregar valores e melhorar 
individualmente”, analisou 
o treinador.

Os destaques mogianos 
na partida  foram o ala-pivô 
Wesley Castro, o mais eficiente 
(26), com 24 pontos e seis 
rebotes, o armador Fúlvio 
Chiantia, com um duplo-
-duplo de 18 pontos, 12 
assistências e sete rebotes, 
o ala-armador Guilherme 
Lessa, com sete pontos, cinco 
rebotes e dois roubos de 
bola, e o ala Dominique 
Coleman, com 18 pontos 
em seis bolas de três.

Ataque do Mogi teve boa atuação contra o Caxias

Antonio Penedo/Mogi Basquete

Após frustrar torcida, Palmeiras
foca na disputa pelo 3º lugar

Derrotado pelo Tigres no domingo por 1 a 0 e fora da final, alviverde inicia preparação para enfrentar o Al Ahly

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras voltou ontem 
aos treinos, em Doha, no Catar, 
logo após a derrota por 1 a 
0 para o Tigres, pela semi-
final do Mundial de Clubes 
da Fifa. A equipe realizou 
um trabalho pela manhã 
(horário local) e iniciou a 
preparação para o compro-
misso de quinta, quando vai 
disputar o terceiro lugar do 
torneio. O adversário será o 
Al Ahly, que perdeu ontem 
para o Bayern de Munique 
por 2 a 0. Os jogadores não 
esconderam a decepção por 
não chegar à final.

O elenco se reapresentou 
e trabalhou somente com 
os reservas e jogadores que 
entraram no segundo tempo 
da derrota para o time mexi-
cano. Os atletas participaram 
de uma movimentação em 
campo reduzido, seguido por 
trabalho de toque de bola e 
encerrado com treinos de 
finalizações. A atividade foi 
comandada pelos auxiliares 

Gabriel Veron realizou trabalhos em campo sob observação da comissão técnica

do técnico português Abel 
Ferreira.

Os titulares não foram ao 
gramado e fizeram apenas 
um trabalho na academia. 
Logo depois, passaram por 
atividades regenerativas como 
massagem e o uso de botas 
pneumáticas para relaxar os 
músculos. Em fase final de 
recuperação de lesão na coxa 
esquerda, o atacante Gabriel 
Veron fez movimentações no 
gramado sob a supervisão de 
profissionais da comissão 
técnica.

A equipe volta ao traba-
lho hoje às 18h30 locais 
(12h30 de Brasília), já com 
a presença dos titulares. A 
equipe joga na quinta, às 
18 horas locais (12 horas 
de Brasília), e no dia se-
guinte retorna ao Brasil para 
cumprir a tabela restante do 
Campeonato Brasileiro. Sem 
descanso, no domingo, a 
equipe já tem jogo diante do 
Fortaleza, no estádio Allianz 
Parque, em São Paulo, pela 
36ª rodada.

Sem surpresa
O Bayern de Munique 

ratificou seu favoritismo ao 
garantir ontem a vaga na final 
do Mundial de Clubes, no 
Catar, com a vitória por 2 a 
0 sobre o Al Ahly, do Egito, 

em Doha. Com o resultado, 
o time alemão vai enfrentar 
na quinta-feira o Tigres, do 
México, que eliminou o 
Palmeiras, no domingo.

Com toques rápidos em 
triangulações, o Bayern chegou 

muitas vezes na área egípcia, 
principalmente com jogadas 
pelas laterais, mostrando que 
os times europeus também 
dão importância ao títu-
lo mundial. A impressão 
que deu foi que os alemães 

iniciaram o jogo com pressa 
para definir logo a vitória.

Gnabry, Roca e Coman 
foram os mais acionados, 
mas o único gol do primeiro 
tempo foi marcado pelo 
artilheiro Lewandowski, aos 
16 minutos. A vantagem 
no placar não fez o Bayern, 
cujo ataque soma 58 jogos 
consecutivos com gols, di-
minuir o ritmo e o número 
de finalizações chegou a 11 
na primeira etapa.

O Ahly voltou mais ofensivo 
no segundo tempo, deixando 
o público animado, mas aos 
poucos o Bayern retomou 
o controle do jogo, prin-
cipalmente com a entrada 
de Sané e Musiala. Sem 
muito esforço conseguiu o 
segundo gol, mais uma vez 
com Lewandowski. Se para 
os fãs do Bayern, o placar 
de 2 a 0 foi frustrante, para 
os torcedores do Al Ahly 
representou um sentimento 
de orgulho por ter deixado 
em campo o máximo que 
poderia realizar.

Estadão Conteúdo
Cesar Greco/Agência Palmeiras

Vizzoli vai usar jovens, mas
aposta em dupla experiente

Marcos Vizzoli sempre 
gostou de trabalhar nas 
divisões de base e jamais 
escondeu seu fascínio em 
descobrir novos talentos. 
Muitos dos garotos que es-
tão no time titular do São 
Paulo foram revelados por 
ele. Promovido às pressas à 
equipe profissional, contudo, 
o comandante tentará salvar 
essa reta final do Campeonato 
Brasileiro no clube com um 
ataque experiente.

A negociação de Brenner 
com o FC Cincinnati, dos 
Estados Unidos, obrigará o 
comandante e mexer no setor 
ofensivo, vital para acabar 
com o jejum de vitórias 
no ano e que será decisivo 
para recolocar o tricolor na 
disputa pelo título ou por 
vaga direta à fase de grupos 
da Copa Libertadores.

Vizzoli acena que investirá 
na experiência com Luciano, 
de 27 anos, tendo Pablo, de 
28, a seu lado. O centroa-
vante foi encostado pelo 
ex-treinador Fernando Diniz, 

São Paulo

mesmo sendo a segunda 
contratação mais cara de 
um time brasileiro na época. 
O São Paulo pagou quase  
R$ 27 milhões para tê-lo 
no fim de 2018.

Agora ele tem a chance 
de redenção e vem treinan-
do entre os titulares. Caso 
seja confirmado, fará seu 
30° jogo no Brasileirão e o 
13° iniciando como titular. 
Correndo por fora, mas com 
menores chances, aparecem 

outros atletas experientes: 
Vitor Bueno (26), Gonzalo 
Carneiro (25) e Tréllez (31).

Com cinco jogos no Brasi-
leirão, Vizzoli ainda acredita 
em levar o time para a briga 
pela taça. “Mas temos de 
pensar e ganhar jogo a jogo”, 
afirmou. “Meu objetivo é 
provar para esse grupo de 
jogadores que eles têm qua-
lidade, que são talentosos e 
que o título ainda é possível”, 
disse o treinador. (E.C.)

Marcos Vizzolli vai montar ataque com Luciano e Pablo

Igor Amorim/sãopaulofc.net
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SBT, 21H00

Chiquititas
A vilã se preocupa apenas com Miguel e decide ser cautelosa. No orfanato, 

os quatro chiquititos seguem multiplicando seus objetos prediletos. Thiago 

diz para Binho, Ana e Tati que ao invés de usarem o invento de Samuca para 

multiplicar brinquedos.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael pede que Cobra revele sua verdadeira história. Gael surpreende Edgard 

e Lucrécia saindo tarde da fábrica. Sol conta para Bete que conseguiu um 

emprego. Bianca se preocupa com Karina. Lucrécia repreende Jade por 

agir com inveja de Bianca. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Natália e Juliano se casam. Natália demonstra a Doralice que sabe o motivo 

de seu afastamento de Vila dos Ventos. Doralice fi ca irritada ao ver Quirino e 

Nicole dançando na festa de casamento de Juliano. Duque pede Guiomar 

em casamento. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Nair comemora ao acreditar que Adônis se formará no fi m do ano. Apolo e 

Tancinha tentam disfarçar o clima de constrangimento, deixando Tamara e 

Beto com ciúmes. Jéssica promete recompensar Carmela, se ela ajudá-la a 

acabar com o relacionamento de Shirlei e Felipe.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Aurora não denuncia a presença de Rubinho em sua casa. Zeca vende seu 

ônibus de festa, e Jeiza lamenta. Caio e Jeiza namoram. Bibi conta a Rubinho 

que alugou a casa para se mudar com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado 

por Neide para satisfazer Joyce.

RECORD, 21H

Gênesis
Terá engana Nordick e ganha sua confi ança. Eles são observados pelos 

homens de Abisali. O rei se encanta com a dança de Nadi. Terá consegue 

a receita dos queijos de Nordick. A rainha Enlila diz a Kissare que não quer 

o rei se deitando com Nadi. 

 Nosso mundo 
é um sem fim de 
atributos hilariantes! 
Todos os dias a vida 
se encarrega de nos 
demonstrar o quanto 
é importante encarar 
a vida com um sorriso 
no rosto. É que a gente 
não deve levar a vida 
muito a sério, senão 
ela fica sem graça!

Já viu a quantidade 
de vezes que as 
pessoas estão fazendo 
praia e de repente 
cai uma chuva 

MOMENTO
especial

Engraçadas da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LEONARDO AGUIAR E FATIMA REGINA 

DE CAMARGO 

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 

aniversário! 

 “ Sua vida é a história que você 
escreve todos os dias”

 cultura@jornaldat.com.br

tempestuosa? Ou 
quando você cai no 
sono e o ruído do 
vento acorda você. Já 
imaginou como seria 
a vida sem o gelo que 
se forma para todo 
mundo escorregar? 
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Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021

Inicio a semana com mais mulheres atuantes que merecem serem reconhecidas e vistas em nossa editoria 
. Dia a dia venho enfeitando a página com o universo feminino o qual muito faz em todo o Alto Tietê. São 
profissionais liberais, voluntárias, e que atuam nos mais variados segmento e que fazem a diferença cada 
qual a seu modo. Como sempre digo , em tempos de isolamento social ter a sensibilidade de fomentar 
valores especiais nos torna ainda melhor, pois sabemos do quanto tem sido difícil ficarmos sem festas , sem 
reuniões, inaugurações e nos abraçar.  Felizmente começamos enxergar que a vacinação voltou a encher 
de esperanças a todos. Vai demorar um pouco ainda , mas vai passar !!!! Enquanto isso vamos contribuindo 
e nestes gestos nos aproximarmos nem que for pelas imagens aqui destacadas . Ótima semana a todos.

Atuantes VII
Mulheres 

Ieda Melo Soares

Maria Margarida Mesquita

Esther Serrate

Clau Teixeira Camargo Iêda Boucalt
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Paula Barros

Terça-feira

Mara Carneiro, Demétrio Ferrari, 

Afrênio Evaristo Joe , Margarete 

Lima e Vito Zuppo,

Quarta-feira

Andréa Carla Martinelli, Cássio 

Dartanham , Ligia Rodrigues , 

Eduardo Prado , Nésia Ataíde, 

Siboney Roumanos, Débora Ha-

shimoto e Ludmila Costa.

ANIVERSARIANTES

DO DIA

No último sábado o La Verrie 
Bar Bistrô promoveu uma 
parceria com a cervejaria 
Velha Rabugenta . Foram 
entregues dois tipos de 
cerveja , sendo uma IPA 
e uma Red Ale para a 
degustação a alguns nomes 
da imprensa e formadores 
de opinião. Claro que 
atrelada as bebidas veio 
como acompanhamento 
no melhor esquema Happy 
Hour , saboroso acepipes 
como camarão , bolinho de 
peixe, anéis de lula e pão 
com mini tomates e queijo 
derretido. Tudo excelente e 
posso garantir que vale a pena 
conferir. O local dispensa 
apresentações e sou fã dos 
caps do endereço , Thais 
Santana e Afonso Ventura os 
quais no flash que garanti na 
minha visita. Gratidão sempre 
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 VELHA RABUGENTA


