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Professores contra retorno das 
aulas lecionam de forma online
Cerca de 20% dos educadores que atuam na rede estadual estão em greve por temer o contágio da Covid-19

INÍCIO AGITADO

  Câmara analisa pedido de cassação do prefeito Cunha. Cidades, página 5

Os professores da rede estadual 
de ensino da região que aderiram 
à greve contra o retorno das aulas 
presenciais continuam lecionando 
remotamente. Esta foi a maneira en-
contrada pelos educadores para dar 
continuidade ao movimento sem 
prejudicar os alunos. A vereadora 
mogiana e conselheira estadual li-
cenciada do Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), Inês Paz 
(Psol), relembrou que a greve come-
çou anteontem. O sindicato é contra 
a volta das aulas presenciais mesmo 
que em modelo híbrido, quando só 
é permitido que 35% dos alunos es-
tejam em sala no mesmo momen-
to. Para a Apeoesp, as escolas não 
estão preparadas para o retorno e, 
sem a vacinação geral contra a Co-
vid-19, é um risco que estudantes e 
professores ocupem o mesmo local.  
Cidades, página 4

Estatísticas

Seade divulga 
perfil das 
vítimas de Covid
Cidades, página 3

D
ie

g
o

 B
a

rb
ie

ri
/C

M
M

C
Longas filas e dúvidas por parte 

da população marcaram o dia de 
ontem na vacinação contra o coro-
navírus para maiores de 85 anos. As 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
do Alto do Ipiranga e da Vila Natal 
registraram filas dentro e fora dos 
postos de vacinação, além de mu-
nícipes que não receberam a vacina 
por não possuírem o comprovan-
te de endereço no município. Em 
uma das unidades, a fila seguiu até 
o lado de fora do prédio, deixan-
do muitas pessoas expostas ao sol. 
Cidades, página 5

Covid-19

EM 2020

Casos de 
estupros têm 
redução. p6

Posto no Alto do Ipiranga é uma das duas unidades que estão atendendo idosos acima de 85 anos

Emanuel Aquilera

Educação

Rede municipal distribui kits e 
encerra acolhimento de alunos

Além da entrega de cestas de alimentos, professores 
realizaram apresentações musicais. Cidades, página 3
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VACINA NOS 
POSTOS 
GERA FILAS
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GRUPO FERA

Neste domingo, entre 14 e 18 horas, 
o Grupo Fera, que se dedica a cui-
dar de animais abandonados, pro-
moverá um dia aberto para visitação 
de gatos. As vagas são limitadas e 
a organização dos horários ocorre-
rá conforme a demanda. O e-mail 
para inscrição é falecomgrupofe-
ra@gmail.com. No dia serão aceitos 
sachês, jornal, ração e brinquedos. 
O Grupo Fera também vem prepa-
rando uma força-tarefa de aplica-
ção da vacina V4 nos gatos que es-
tão sob seus cuidados. Quem tiver 
interesse em ajudar, basta fazer um 
pix para o CNPJ 29.290.977/0001-72, 
ou transferência bancária pelo Ban-
co do Brasil (Agência 3568.8 / Conta 
Corrente 33127-9).

ZELADORIA I

Nos últimos dias, importantes ruas 
e avenidas receberam os serviços 
de tapa-buraco, tais como avenida 
Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 
Nilo Marcatto, João XXIII, Dr. Deo-
dato Wertheimer, Casarejos, Aurora 
Ariza Meloni, Jardelina de Almeida 
Lopes, Agostinho Caporali e Frede-
rico Straube. Os trabalhos contem-
plam vias públicas com reparos na 

capa asfáltica, o que melhora as 
condições de trafegabilidade e ofe-
rece mais segurança a motoristas 
e pedestres. 

ZELADORIA II

O Ecoponto do Parque Olímpico, 
equipamento que recebe material 
reciclável e outros itens inservíveis 
para uma destinação ambientalmen-
te correta,  vem passando por lim-
peza. Com apoio de maquinário, o 
objetivo é a remoção de todo o ma-
terial depositado.

CRIATIVIDADE

Um desafio de corrida virtual está 
movimentando o Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes. A competição, 
criada para incentivar a prática es-
portiva, teve a primeira etapa com 
percursos de 5km, 8km e 14km. Ain-
da haverá outras etapas. Os partici-
pantes podem realizar o desafio em 
casa, ao ar livre, na esteira ou aca-
demia, e devem reunir os compro-
vantes da realização e desempenho, 
como dados de aplicativos especia-
lizados, relógio GPS, fotos ou vídeos 
de esteiras. Para se inscrever é ne-
cessária a doação de um quilo de 
alimento não perecível.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Situação ainda grave

Q
uando a pandemia teve início, em 
março do ano passado, o prazo 
para que o mundo superasse a 
situação era uma incógnita. Hoje, 
11 de fevereiro de 2021, a dúvi-

da persiste e, apesar do alento da chegada 
da vacina, o coronavírus segue como tema 
principal e com novidades desagradáveis. 
Havia a esperança, segundo entrevistas com 
secretários de Saúde, de que a esta altura a 
Covid-19 estaria controlada. Não ocorreu. 

Neste mês, mesmo com o agravamento da 
doença, o Brasil contará com apenas metade 
dos leitos de UTI exclusivos para tratar pa-
cientes com Covid-19 financiados pelo Mi-
nistério da Saúde. 

O exemplo dramático do que ocorreu 
em Manaus deixa em alerta gestores de 
outras regiões. Por lá, o Estado perdeu o 
controle do sistema de saúde em cerca de 
dois meses e viu pacientes morrerem asfi-
xiados pela falta de oxigênio, enquanto a 
fila de doentes por um leito se alongava. É 
melhor nem imaginar o tamanho do pre-
juízo de uma segunda ou até de uma tercei-
ra onda no Estado de São Paulo, haja vista 

as dimensões territoriais e populacionais. 
Apesar da chegada da vacina, a imunização 

ainda ocorre de forma lenta no país. O Bra-
sil voltou a registrar mais de mil mortes por 
dia pelo coronavírus e enfrenta preocupação 
por conta de uma nova cepa encontrada em 
Manaus, que pode ser potencialmente mais 
transmissível. Já são mais de 233.500 mor-
tes pelo vírus desde o primeiro óbito. Medi-
das imediatas precisam ser tomadas para que 
não faltem leitos aos pacientes, caso contrá-
rio, haverá uma crise mais aguda. Centros 
hospitalares denunciam falta de produtos e 
mateiras básicos.

Segundo disse recentemente o secretário 
da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, 
apenas 11,4% dos leitos de UTI Covid-19 
que eram mantidos pelo governo federal no 
ano passado, em São Paulo, seguem habili-
tados e custeados pela União. Eram quase 5 
mil leitos da rede pública, mas, desde o início 
do ano, de forma abrupta, são apenas 11% 
desse número - um total de 564 leitos habi-
litados e custeados pelo Ministério da Saúde. 
A pandemia não tem data para terminar e a 
União tem de cumprir a sua parte.

O Brasil vive a segunda 
onda de contágio e mortes 
pela Covid-19. Além da cri-
se sanitária, convivemos com 
uma grave crise econômica e 
social. A inflação é uma reali-
dade, o preço dos alimentos e 
combustíveis são os que mais 
evidenciam o descompasso 
entre a recessão em que vive-
mos e a disparada de preços. 
O auxílio emergencial criou 
uma bolha de consumo em 
2020, mas tão logo foi re-
duzido e finalmente cessou, 
impactou negativamente o 
comércio em geral. 

Assistimos o desastre sa-
nitário em Manaus, situação 
não muito diferente em todo 
o Brasil, revelando que o po-
der público, em todas as suas 
esferas, não se preparou para 
atender à demanda de doen-
tes. O negacionismo e a in-

Ingerência

ARTIGO
Cedric Darwin

gerência do governo federal, 
que não se preparou para a 
necessária vacinação em mas-
sa, irá retardar a imunização 
e a retomada das atividades 
regulares, como a educação 
e as atividades econômicas 
em sua plenitude. Todos os 
brasileiros, mesmos aque-
les que se diziam contra a 
vacina, querem e precisam 
ser imunizados. O discurso 
contra a vacina e a favor da 
cloroquina ficou no passado. 

A iniciativa privada, capi-
taneada por Luiza Trajano do 
Magazine Luiza, quer assumir 
o papel que seria do governo 
federal para agilizar o processo 
de imunização. Não se trata 
de simples altruísmo ou bon-
dade, mas de sobrevivência 
do Brasil. Ficar esperando o 
presidente da República e 
seus ministros para imunizar 
o Brasil poderá levar anos e as 
pessoas e o país não podem 
esperar mais. A vacinação é 

uma prioridade absoluta e o 
governo federal está preocu-
pado apenas em politizar o 
que não é uma questão po-
lítica, mas de sobrevivência. 
Precisamos de todas as va-
cinas possíveis, precisamos 
aplicar em massa, como ra-
pidez e sem entraves. 

Não dá para escolher o 
fornecedor por capricho ou 
ideologia. Se não fossem as 
doses da CoronaVac nossa 
imunização seria infinitamente 
menor do que a pouca que já 
ocorre hoje. Precisamos prio-
rizar a vacinação e concentrar 
todos os esforços e recursos 
para isso. A ingerência do 
governo , sua inércia e ne-
gacionismo apenas retarda o 
processo, contribuiu para a 
paralisia do Brasil e aumenta 
o número de contaminados 
e principalmente de mortos. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br
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Dados da Fundação Seade mostram que, das 656 mortes na cidade, 381 eram do sexo masculino, 58,1% do total

MOGI DAS CRUZES

Homens com idade acima 
de 70 anos e portadores 
de cardiopatia são os mais 
vitimados pela Covid-19 em 
Mogi das Cruzes, segundo o 
levantamento realizado pela 
Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade) 
e divulgado diariamente 
por meio do portal oficial 
do órgão. Os números se 
referem à atualização efetuada 
na manhã de terça-feira.

No município, do total 
de 656 mortos, 275 eram 
mulheres (41,9%) e 381, 
homens (58,1%). A faixa 
etária predominante é de 
pessoas entre 70 e 79 anos. 
Entre os mortos, 426 eram 
de cor branca no município, 
67,7% do total. Mais de 
50% dos mogianos que não 
resistiram às complicações 
do vírus tinham cardiopatia 

- a porcentagem chegou a 
50,9%.

Assim como em Mogi, 
a cidade mais populosa 

do G5 da região, a doença 
pré-existente que esteve pre-
sente na maioria das vítimas 
das outras quatro maiores 
cidades é a cardiopatia. O 
termo abrange todas as 
doenças que acometem o 

coração, sendo que alguns 
dos tipos mais comuns são a 
cardiopatia congênita, doen-
ças no miocárdio, infecção 
no coração, cardiopatia 
de válvula, cardiopatia hi-
pertensiva e a cardiopatia 

isquêmica.
Em Itaquaquecetuba, dos 

396 falecimentos, 170 eram 
mulheres (42,9%) e outros 
226 eram homens (57,1%), 
a maior parte dos vitimados 
pela Covid-19. Neste caso, 

a faixa etária de maior inci-
dência das mortes é dos 60 
aos 69 anos, correspondendo 
a 32,5% do total. Grande 
parte dos munícipes que 
não conseguiram conter as 
complicações da doença é 
parda, somando 173 vítimas, 
43,6% do total.

Já o município de Suzano 
somava 339 moradores que 
não resistiram às complica-
ções da doença viral. Deste 
total, 157 são mulheres, o 
que corresponde a 46,3%, 
e 182 eram homens, 53,7%. 
Além disso, a maioria das 
vítimas é de cor branca e 

tem entre 70 e 79 anos.
Ainda de acordo com a 

Fundação Seade, dos 178 
óbitos de Ferraz de Vas-
concelos, 79 (44,4%) eram 
mulheres e 99, homens 
(55,6%). Do total, 63 víti-
mas eram brancas e a maior 
quantidade de mortos tinha 
entre 60 e 69 anos.

 Por fim, no município 
de Poá, dos 154 mortos 
pela Covid-19, 62 eram 
mulheres (40,2%) e outros 
92, homens (59,8%). Além 
de 24,7% das vítimas terem 
entre 60 e 69 anos, 59,2% 
delas eram pessoas brancas.

Thamires Marcelino

Das 1.723 mortes por Covid no Alto Tietê, 56,9% eram homens e 43,1%, mulheres

Divulgação/Ministério da Saúde

Maioria das vítimas é homem,
tem cardiopatia e mais de 70 anos

Saiba mais
Veja o número de óbitos nas cidades (por gênero)

Mogi

Itaquá

Suzano

Ferraz

Poá

Total

Mortos
381c 

226c

182c

99c

92c

980c

Índice
58,1% 

57,1%

53,7%

55,6%

59,8%

56,9%

Mortos
275c 
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157c

79c

62c

743c

Índice
41,9% 

42,9%

46,3%

44,4%

40,2%

43,1%

656c 

396c

339c

178c

154c

1.723

Homens MulheresCidade Total

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) e a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
são favoráveis à suspensão 
dos pontos facultativos do 
Carnaval nos dias 15 e 16 
deste mês. Para as duas 
entidades, essa será mais 
uma possibilidade para que 
os comerciantes continuem 
lucrando com as vendas.

Na região, de acordo com 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), a 
maioria das prefeituras tam-
bém suspenderá as folgas dos 
funcionários. A medida visa 
evitar as aglomerações, o 
deslocamento das pessoas e, 
consequentemente, o aumento 
dos casos de Covid-19.

A ACMC realizou uma 
pesquisa com associados que 
apontou o apoio à medida. 
A presidente da associação, 
Fádua Sleiman, ressaltou que 
a decisão traz um pouco de 
alívio para os comerciantes 
que enfrentaram, no final 
de janeiro, medidas mais 
restritivas impostas pela 

Comércio aprova suspensão do Carnaval
Lojas abertas

“Além de evitar tumultos 
e aglomerações, nós con-
seguimos trabalhar nestas 
datas, o que é positivo para 
os lojistas. Por este motivo, 
inclusive, protocolamos um 
ofício à Prefeitura solicitan-
do a derrubada do feriado”, 
explicou o presidente do 
Sincomércio. Assim como o 
ponto facultativo, os desfiles 
de escolas de samba também 
foram suspensos. (T.M.)

alguns setores continuam 
funcionando normalmente, 
outros são penalizados. Esta 
situação traz injustiça e pode 
gerar um colapso para o 
varejo”, avaliou Fádua.

O mesmo afirmou ontem 
o presidente do Sincomér-
cio, Walterli Martinez, que 
solicitou à Prefeitura que o 
município não aderisse ao 
Carnaval deste ano como 
um ponto facultativo.

fase vermelha do Plano São 
Paulo. “Pelo menos neste 
item concordamos com o 
governo do Estado, pois, 
esta atitude compensa em 
parte o fechamento das lojas 
no último fim de semana de 
janeiro”, acrescentou.

A entidade relembrou que 
é contra as medidas mais res-
tritivas adotadas pelo governo 
estadual, que atingem direta-
mente o comércio. “Enquanto 

Representantes dos lojistas apostam em boas vendas no período do Carnaval

Emanuel Aquilera

Com o início das aulas de 
forma remota na rede munici-
pal de ensino, a Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes 
deu início nesta semana à 
entrega dos kits de agricultura 
familiar para os alunos das 
escolas municipais e creches. 

O kit conta com legumes, 
frutas e hortaliças, produzidos 
pelos agricultores de Mogi 
das Cruzes e outros muni-
cípios adquiridos por meio 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
que destina 30% dos recursos 
para a agricultura familiar. A 
medida também beneficia a 
agricultura local, segmento 
que foi um dos mais preju-
dicados durante a pandemia 
da Covid-19.

Os kits de agricultura fami-
liar estão sendo entregues nas 
escolas, onde também serão 
atendidos os alunos das creches. 
A programação da retirada foi 
organizada de acordo com a 
letra inicial do nome do aluno 
para evitar aglomerações e os 
pais estão sendo informados 
pelas unidades escolares. 

Educação entrega kits 
de agricultura familiar

Alimentação

Acolhimento
O acolhimento dos pais, 

responsáveis e alunos neste 
início do ano letivo começou 
na segunda-feira com lives 
diárias realizadas pela equipe 
gestora da Educação com 
informações e atividades. A 
programação foi encerrada 
ontem com uma atividade 
de musicalização que ani-
mou os estudantes. De hoje 
até domingo acontecerão as 
avaliações online.

Durante o mês de feve-
reiro, continuam as vistorias 
técnicas das escolas e creches 
para um possível retorno das 
atividades presenciais no mês 
de março. O trabalho realizado 
pela Brigada da Pandemia na 
Educação está disponível no 
portal da Secretaria Municipal 
de Educação. 

As unidades estão recebendo 
os kits de material escolar e 
uniformes, além do kit de 
higiene para os alunos com 
máscaras, squeeze e álcool 
em gel. O acolhimento emo-
cional foi um diferencial da 
programação.
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Mesmo em greve, professores 
lecionam de forma remota

Profissionais consideram que o retorno das aulas presidenciais é um equivoco em meio à pandemia de Covid-19

EDUCAÇÃO

Os professores da rede es-
tadual de ensino da região 
que aderiram à greve contra o 
retorno das aulas presenciais 
continuam lecionando remo-
tamente. Esta foi a maneira 
encontrada pelos educadores 
para dar continuidade ao 
movimento sem deixar que os 
alunos sejam prejudicados. A 
vereadora de Mogi das Cruzes e 
conselheira estadual licenciada 
do Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), Inês 
Paz (Psol), relembrou que a 
greve teve início anteontem.

A Apeoesp é contra o retorno 
das aulas presenciais mesmo 
que em modelo híbrido, quan-
do só é permitido que 35% 
dos alunos estejam em sala 
no mesmo momento. Para o 
sindicato, as escolas não estão 
preparadas para este retorno e, 
sem a vacinação geral contra 
o coronavírus (Covid-19), é 
um risco que estudantes e 

professores ocupem o mesmo 
local. “Além disso, as escolas 
estaduais não têm profissionais 
da limpeza para realizar a 
higienização dos ambientes, o 
Estado cortou pela metade o 
contrato das terceirizadas. Tam-
bém encontramos problemas 
como álcool em gel vencido 
e a sala dos professores sem 
ventilação”, apontou ontem a 
vereadora. Para ela, as aulas 
presenciais levam o risco da 
contaminação do novo coro-
navírus para todas as famílias 
e à comunidade em geral.

Questionado sobre a con-
trariedade ou posição favo-
rável em relação ao retorno 
presencial das aulas estaduais, 
o prefeito Caio Cunha (Pode) 
afirmou que “o retorno será 
muito cuidadoso”. “A Prefeitura 
decidiu por um zelo sanitário 
maior do que o estipulado 
pelo Plano São Paulo, para 
municípios na fase amarela 
da pandemia. Autorizamos o 
máximo de 35% dos alunos 
frequentando atividades pre-
senciais, enquanto o Estado 

permite até 70%”, disse o prefeito. 
Cunha também acrescentou 
que em Mogi os pais podem 
optar por enviar ou não seus 
filhos às escolas.

“A população pode ter a 
segurança que a situação é 
reavaliada constantemente a 
partir das condições epide-
miológicas de nossa cidade”, 
finalizou. Por outro lado, o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) não se 

posicionou sobre ser a favor 
ou contra o retorno das aulas 
presenciais, afirmando que 
não há uma decisão regional 
e que cada município teve 
uma conduta, considerando 
as suas particularidades.

Sem testagem
A subsede em Mogi da 

Apeoesp calcula que até 20% 
dos professores já efetuaram 
o pedido de continuidade do 
ensino remoto. 

A coordenadora da subsede 
da Apeoesp em Mogi, Vania 
Pereira da Silva, explicou que 
sem testagem dos alunos e 
vacinação dos professores o 
retorno presencial é inviável. 

“Os hospitais da região estão 
com a capacidade quase no 
limite e já temos casos de 
professores em Mogi que 
pegaram Covid-19 no período 
de planejamento do retorno 
das aulas”, comentou.

Vania contou que em algu-
mas vistorias realizadas pela 
Apeoesp em Mogi, foram 
identificadas inúmeras escolas 
que não cumpriam com os 
protocolos. Segundo a coor-
denadora, algumas unidades 
escolares não possuem capaci-
dade espacial e humana para 
manter o distanciamento dos 
alunos nem mesmo nos pátios 
e refeitórios que são os locais, 
geralmente, mais abertos das 
escolas. “A situação fica ainda 
pior dentro das fechadas salas 
de aula, com pouca ou nenhu-
ma ventilação. E o governo já 
cogita aumentar o limite de 

lotação das salas”, pontuou.
Outra reclamação da cate-

goria é em relação a suposta 
omissão da Prefeitura diante 
da situação. De acordo com 
a coordenadora se trata de 
uma irresponsabilidade, uma 
vez que, se a administração 
municipal não responde pelas 
escolas estaduais mas responde 
pelo sistema de saúde que 
será afetado com o retorno. 

“Cidades vizinhas como Sa-
lesópolis, Biritiba Mirim e 
Guararema dependem dos 
leitos de internação de Mogi, 
com o retorno presencial das 
aulas nessas cidades os no-
vos casos sobrecarregarão o 
sistema de saúde mogiano”, 
explicou Vania.

Assembleia
Para esclarecer as razões da 

paralisação, ontem o sindicato 
apostou em uma assembleia 
virtual com pais e alunos para 
explicar o risco do retorno 
presencial. Em Mogi, três 
veículos estão circulando pelos 
bairros.

Thamires Marcelino  
e Luiz Kurpel

Programa Diálogo Aberto 
terá 22 encontros até março

O programa Diálogo Aberto 
promovido pela Secretaria de 
Cultura de Mogi das Cruzes, 
contará, ao todo, com 22 
reuniões entres os meses de 
fevereiro e março, realizadas 
de forma online e/ou de forma 
híbrida – presencial e online 
simultaneamente. O objetivo 
do programa é mobilizar e 
aproximar agentes culturais 
e pessoas interessadas em arte 
e cultura, para a definição de 
maneira horizontal e demo-
crática de políticas públicas 
culturais.

Em fevereiro, serão nove 
encontros no total, sendo o 
primeiro na próxima sexta-

-feira, com o segmento hip 
hop. Na sequência, no sábado, 
o debate acontece com o 
público LGBTQIA+. 

Ao longo da próxima semana, 
há mais três encontros agen-
dados, com os segmentos do 
teatro, circo e audiovisual. Já 
na última semana de feverei-
ro, serão realizadas reuniões 
com representantes da dança, 
música, cultura popular e dos 

Cultura

grupos de congadas, marujadas 
e moçambiques.

Todos os encontros de feve-
reiro estão marcados para às 19 
horas e acontecerão de forma 
online, exceto pelo último, 
com grupos folclóricos da 
cidade, de congajas, marujadas 
e moçambiques, em que a re-
união será híbrida (presencial 
e online simultaneamente).

Os demais 13 encontros 
estão agendados para o pe-
ríodo de 1º a 17 de março e 
vão contemplar os seguintes 
segmentos: idosos, cultura 
feminina, literatura, artes 
plásticas, patrimônio histórico, 
juventude, territórios, fomento, 
arte-educação, nerd-geek, 
cultura preta, PCD-PNE e 
artesanato. Todos serão às 
19 horas e a maioria se dará 
de forma online, exceto por 
quatro, em que o encontro 
será híbrido: literatura, artes 
plásticas, patrimônio histórico 
e cultura preta.

“Estamos sempre abertos para 
construir de forma dialógica, 
razão pela qual o programa 

Diálogo Aberto não só está 
sendo mantido, como tam-
bém desejamos ampliá-lo. 
Queremos uma participação 
mais efetiva de todos os en-
volvidos em cada segmento, 
pois buscamos ter acesso a 
uma maior diversidade de 
opiniões”, destaca a secretária 
de Cultura, Kelen Chacon.

A secretária lembra, ainda, 
que a manutenção do progra-
ma e a definição dessa ampla 
agenda para as próximas seis 
semanas fazem parte dos três 
pilares da atual gestão, que são 
participação, transparência 
e inovação. “Nossa vontade 
é construir e acertar, porém 
só poderemos fazer isso se 
tivermos um diálogo franco 
e aberto com todas as pessoas 
dispostas a contribuir”, finaliza.

A participação nas reuniões 
do programa Diálogo Aberto 
é sempre gratuita e aberta a 
todos os interessados. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do telefone da 
Secretaria de Cultura, que é 
o 4798-6900.

Condemat define integrantes
A direção do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
oficializou ontem os grupos de 
trabalho para o ano de 2021.  
São 14 Câmaras Técnicas (CTs) 
Permanentes, quatro Câmaras 
Técnicas Especiais (CTEs) e o 
Conselho dos Fundos Sociais, 
que atuarão no levantamento 
das demandas da região. “É 
mais um ano com pandemia 
Covid, que afeta todos os 
setores,  e temos um desafio 
enorme pela frente. O momento 
que a região mais precisa do 
consórcio é agora, por isso, a 
importância de uma equipe 
competente na coordenação 
das Câmaras para que pos-
samos ajudar na evolução 
de todas as cidades”, disse o 
presidente do Condemat  e 
prefeito de Suzano Rodrigo 
Ashiuchi (PL)

Com exceção das Câmaras 
Técnicas de Saúde e Educação, 
que já estão atuando desde 
o início do ano por conta 
das demandas decorrentes 
da pandemia de Covid-19, 
as demais terão as primeiras 
reuniões de trabalho nos 
próximos dias.

Novos nomes

Fundos Sociais
Larissa Ashiuchi – Suzano
Mileide Queroz - Itaquá

Agricultura        
Felipe Almeida – Mogi
Douglas Prado - Salesópolis

Assistência Social e Políticas 
Públicas para Mulheres  
Rodrigo de Freitas – Ferraz 
Alex Vitarele - Guarulhos

Cultura     
Walmir Pinto – Suzano
Armando Bueno – Itaquá

Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Empreendedorismo    
Priscila Yamagami – Mogi
Sérgio Sidórco – Santa Isabel

Educação  
Leandro Bassini – Suzano
Caio Calegari – Mogi 
 
Esportes   
Rogério Haman – Guarulhos
Arnaldo Marin - Suzano

Finanças
Caio César – Arujá
Robson Senziali – Itaquá

Gestão Ambiental e Desen-
volvimento Sustentável
Claudete Canada – Poá
Solange Wuo - Suzano        

Habitação 
Miguel Reis – Suzano
Priscila Borsos – Santa Isabel

Planejamento e Urbanismo
Claudio Faria – Mogi
Elvis Vieira - Suzano   

Programas e Projetos
Sandra Olivieri – Guararema
Carolina Umebayashi - Suzano    

Saúde       
Adriana Martins – Guararema
Michael Rodrigues - Guarulhos

Segurança
Anderson Caldeira – Itaquá
Edson Moraes - Guararema

Turismo    
Ricardo Balcone – Guarulhos
Nicolas Rocha – Santa Branca

CTE Bem-Estar Animal
Leandro de Leon – Guararema
Maria Silva Nogueira Affonso 
Biritiba Mirim

Para os grevistas, escolas devem ficar fechadas

Mogi News/Arquivo
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Vacinação continua e público
pode efetuar pré-cadastro

A imunização contra a Co-
vid-19 continua e a população-

-alvo pode fazer o pré-cadastro 
no site Vacina Já, do governo 
do Estado, para antecipar o 
registro das informações. O 
preenchimento dos dados 
pessoais no www.vacinaja.
sp.gov.br não é obrigatório, 
mas está contribuindo para 
agilizar a campanha de imu-
nização contra o coronavírus 
em São Paulo.

Isso porque todos os regis-
tros pessoais e documentais 
do vacinado precisam ser 
lançados simultaneamente 
no sistema do Ministério 
da Saúde, que coordena e 
controla a vacinação por 
meio do Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra Covid-19. 
Até o final da tarde de terça-
-feira, Mogi das Cruzes tinha 
vacinado 10.212 pessoas, das 
quais 9.383 trabalhadores da 
Saúde e 829 idosos.

Ontem, a cidade iniciou a 
imunização para pessoas com 
85 anos ou mais em todos 

Covid-19

os postos de saúde. Em duas 
unidades – Alto Ipiranga e 
Vila Natal – também está 
sendo realizada a vacinação 
de trabalhadores da Saúde 
que atuam presencialmente 
na cidade. A aplicação será 
escalonada por idade: on-
tem foi para trabalhadores 
da Saúde com 60 anos ou 
mais; hoje para 55 anos ou 
mais; e amanhã, para 50 
anos ou mais.

Para receber a dose, os 
idosos devem apresentar 
documento com foto, CPF e 
comprovante de residência 
na cidade. Já o trabalhador 
deve apresentar, além dos 
documentos pessoais e CPF, 
um comprovante de atuação 
presencial em estabeleci-
mento de saúde humana 

com endereço na cidade, 
como clínicas, ambulatórios 
e laboratórios. O horário de 
vacinação é das 8 às 16h30, 
de segunda a sexta-feira.

O pré-cadastro não é um 
agendamento, mas contribui 
para o atendimento mais rá-
pido nos locais de vacinação. 
Quem não fizer o pré-cadastro 
não precisa se preocupar, 
pois a vacinação também 
será feita mesmo sem ele, 
com realização do cadastro 
completo presencialmente 
na unidade de vacinação.

Nesta primeira etapa da 
vacinação contra a Covid-19 
são prioridade os profissio-
nais da Saúde, população 
indígena, quilombolas, ido-
sos com mais de 60 anos 
e pessoas com deficiência 
vivendo em instituições de 
longa permanência, além dos 
idosos, começando pelos de 
idade mais avançada. Outros 
públicos e calendários serão 
divulgados de acordo com 
o fornecimento de novos 
lotes de vacina.

Comissão enfrenta ‘batismo de
fogo’ com pedido de cassação

Presidente do grupo avalia que em até três semanas deve emitir um parecer sobre o afastamento de Caio Cunha

JUSTIÇA E REDAÇÃO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes começa sua nova 
legislatura pela primeira vez 
na história com uma mulher 
presidindo a Comissão de 
Justiça e Redação, conside-
rada uma das mais impor-
tantes dentro da estrutura 
do Legislativo. Ao mesmo 
tempo, o grupo liderado por 
Fernanda Moreno (MDB) 
deve analisar de imediato 
o pedido de cassação do 
prefeito Caio Cunha (Pode).

Fernanda, em seu segundo 
mandato, lidera o grupo 
responsável por avaliar a 
viabilidade de projetos de 
lei enviados tanto pelo Exe-
cutivo quanto pelos demais 
vereadores e seu trâmite 
para a votação ou não. A 
comissão interna também 
conta com os vereadores 
Iduigues Martins (PT), Carlos 
Lucarefski (PV), Bi Gêmeos 
(PSD) e John Ross (Pode).

O pedido de cassação, 
protocolado por um militante 

político de Mogi das Cruzes 
contra o prefeito por nomear 
o secretário de Governo, 
Francisco Cardoso de Ca-
margo Filho, o Cochi, de 
maneira irregular, em uma 
suposta infração da Lei da 
Ficha Limpa. Segundo a 
presidente da comissão, o 
pedido deve ser apurado 
pelo grupo até o final deste 
mês. “Foi algo que nos sur-
preendeu pela velocidade. 
Pretendemos seguir todos 
os ritos e trâmites, dando 
agilidade ao processo, com o 
intuito de evitar especulação 
da sociedade. Em até três 
semanas podemos ter uma 
resposta”, afirmou Fernanda.

A vereadora afirmou, no 
entanto, que o trabalho dentro 
do grupo não irá comprometer 
sua agenda, voltada para as 
áreas da Saúde, Bem-Estar 
Animal e outros assuntos. 
“Um mandato de vereança 
é para toda a população. 
Aumentam o trabalho e a 
responsabilidade, mas neste 
segundo mandato tenho mais 

experiência, e posso contar 
com os outros integrantes, 
com um equilíbrio entre 
conhecimento e experiência 
de todos”, explicou.

Fernanda pretende fortalecer 
os vínculos com as colegas 
Inês Paz (Psol) e Maria Luíza 

Fernandes (SDD), em uma 
frente parlamentar em defesa 
dos direitos da mulher. O 
grupo suprapartidário na 
Câmara, segundo ela, pretende 
unir forças para a elaboração 
de projetos específicos que 
garantam a segurança de 

mulheres vítimas de violên-
cia doméstica, em conjunto 
com o Poder Executivo. “A 
bancada feminina pode dar 
força para um projeto pelo 
Executivo. O prefeito Caio 
Cunha possui uma abertura 
para estas pautas”, concluiu.

Sessão ordinária
Fernanda participou na 

tarde de ontem da sessão 
da Câmara que aprovou, em 
segunda votação, o projeto 
de emenda à Lei Orgânica do 
Município 04/20, de autoria 
do vereador Marcos Furlan 
(DEM), que também institui 
que as secretarias de Cultura 
e de Esporte e Lazer deverão 
prestar contas à Câmara, 
da mesma maneira que as 
Pastas de Saúde e Educação 
conduzem seus trabalhos. 
A matéria teve a aprovação 
dos 19 vereadores presentes 
ao plenário.

Outro destaque dos trabalhos 
foi o discurso da presidente 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman. Em sua fala, 
Fádua falou da importância 
do trabalho conjunto entre 
o Poder Público e a socie-
dade civil para a defesa dos 
empregos no comércio e 
prestação de serviços, devido 
ao impacto da pandemia do 
novo coronavírus.

André Diniz

Fernanda garante que seguirá os ‘ritos e trâmites’ previstos no Regimento Interno

Mariana Acioli/Arquivo

Longas filas e dúvidas por parte da população marcaram 
o dia de ontem na vacinação para maiores de 85 anos contra o coronavírus em 
Mogi das Cruzes. Duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Alto do Ipiranga e 
na Vila Natal, registraram filas dentro e fora dos postos de vacinação, além de 
munícipes que não receberam a vacina por não possuírem o comprovante de 
endereço no município. Em uma das unidades, a fila seguiu até o lado de fora do 
prédio, deixando muitas pessoas expostas ao sol. O governo do Estado prevê que 
nesta semana começa a vacinação para pessoas com mais de 80 anos na rede 
pública de Saúde. (A.D.)
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A BUSCA PELA VACINA

Até o momento, 
Mogi vacinou mais 
de 10 mil pessoas, 
entre profissionais 
da Saúde e idosos
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GCMs de quatro cidades da região 
atendem 583 ocorrências em 2020

As guardas civis municipais 
(GCMs) de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba e 
Poá encerraram o ano passado 
com um total de 583 ocor-
rências de violência contra 
a mulher. Somente em Poá, 
o município com o menor 
índice populacional entre 
os quatro, a GCM somou 
203 casos atendidos, que 
resultaram em 862 visitas 
de acompanhamento.

Diferente do que algu-
mas pessoas podem imagi-
nar, a Lei Maria da Penha  
nº 11.340/2006, não pe-
naliza os agressores apenas 
por violência física, mas 
também psicológica, se-
xual, patrimonial e moral. 
Em Suzano, por meio do 
programa Patrulha Maria da 
Penha, a GCM realizou 327 
atendimentos, 11.428 rondas 
nas residências de vítimas 
e sete prisões em flagrante 
por descumprimento de 
medida protetiva emitida 

Violência contra a mulher

pela Justiça.
No município de Itaquá, a 

GCM atendeu 17 ocorrências 
de violência contra a mulher 
também no ano passado, 
destas, seis resultaram em 
prisões por descumprimento 
das medidas protetivas.

O Instituto Lei Maria da 
Penha explica que a violên-
cia doméstica se divide em 
fases, em um único ciclo. 
Na primeira fase o agressor 
se mostra tenso e irritado 
por coisas insignificantes, 

chegando a ter acessos de 
raiva. Ele também humilha a 
vítima, faz ameaças e destrói 
objetos.

No segundo momento, a 
falta de controle o leva ao 
ato violento, sendo este não 
necessariamente físico. Por 
fim, há o arrependimento 
do agressor, que se torna 
amável para conseguir a 
reconciliação.

É imprescindível que todas 
as mulheres denunciem quais-
quer tipos de violência, em 
Mogi, por exemplo, a GCM 
atendeu 36 ocorrências no 
ano passado. Durante o ano, 
a Patrulha Maria da Penha 
realizou 24,6 mil rondas. O 
grupamento fechou o ano 
com 710 mulheres com 
medidas protetivas sendo 
acompanhadas. Desrespeito 
a medida protetiva, agressão 
e ameaça.

Mais casos
Ainda no ano passado, 

as GCMs de Mogi e Ita-
quá atenderam um total de 

Thamires Marcelino

Casos de estupros caem 17,5% 
em 2020 em relação a 2019

Apesar da queda, os números ainda são alarmantes; no ano retrasado foram 131 ocorrências desse tipo de crime  

VIOLÊNCIA SEXUAL

A quantidade de estupros 
registrados em Mogi das Cru-
zes caiu 17,5% em 2020. No 
ano passado, 108 vítimas 
relataram casos às delegacias 
estabelecidas na cidade; em 
2019 foram 131. A maioria 
das ocorrências desse tipo 
de crime, informadas no ano 
passado, foi cometida contra 
vulneráveis. Entre as cidades 
mais populosas do Alto Tietê, 
Mogi só ficou atrás de Itaqua-
quecetuba na recorrência de 
violência sexual, segundo a 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (SSP).

Do total de vítimas, 79,6% 
dos casos foram classificados 
como estupro de vulnerável, 
que é quando a vítima é menor 
de 14 anos, portanto ainda 
não completou o seu desen-
volvimento físico e psíquico, 
quando não pode oferecer 
resistência ou quando, por 
enfermidade ou deficiência 
mental, não possui discer-
nimento necessário para a 

prática do ato sexual.
Em números gerais, das 108 

vítimas de violência sexual em 
Mogi, 86 se enquadravam no 
estado de vulnerabilidade. No 
ano retrasado, a porcentagem 
foi similar, das 131 vítimas, 
100 pertenciam ao grupo 
vulnerável, cerca de 76,3% 
do total de casos registrados.

O número, que já é alto, 
pode ser ainda maior quando 
consideradas estatísticas que 
apontam que a maioria das 
vítimas de estupro não noti-
ficam o crime. O Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), estima que, no Brasil, 
apenas 10% dos casos chegam 
ao conhecimento da polícia, 
configurando, portanto, um 
dos crimes mais subnotificados 
e menos solucionados.

Mais do que ameaças do 
agressor são responsáveis 
pelo silêncio das vítimas, de 
acordo com a última pesquisa 
realizada pelo Datafolha so-
bre o tema, em 2016, mais 
de um terço da população 
(33%) consideram que a vítima 
é culpada pelo estupro. O 

medo da condenação pública 
é uma das explicações para a 
subnotificação. 

G5
Dentro do G5 – conjunto 

dos cinco municípios mais 
populosos do Alto Tietê – Ita-
quaquecetuba apresentou os 

piores índices, segundo a SSP. 
Em 2020 a cidade reportou 
117 ocorrências de violência 
sexual, cerca de 12% a me-
nos do que o registrado em 
2019, quando 133 pessoas 
foram vítimas de estupro em 
Itaquá. O maior número de 
casos também ocorreu contra 

vulneráveis, dos 117 casos do 
ano passado, 90 pertenciam 
ao grupo.

Em seguida, Suzano figu-
ra com a terceira pior taxa 
da região, no acumulado 
do ano passado 79 pessoas 
foram estupradas na cidade. 
Na comparação com 2019, 

quando 96 ocorrências foram 
registradas, os casos caíram 
17,7%. Dos 79 casos recentes, 
62 eram vulneráveis.

Apesar de ser a menos po-
pulosa, Poá é a quarta cidade 
onde este tipo de crime é mais 
cometido no G5. No ano 
passado A delegacia de Poá foi 
informada de 39 ocorrências, 
17% a menos do que o registrado 
no ano retrasado, quando 47 
casos foram reportados. Entre 
o acumulado de 39 vítimas, 
30 pertenciam ao grupo de 
vulnerabilidade.

Fechando os dados do G5, 
em Ferraz de Vasconcelos 37 
vítimas denunciaram ou tive-
ram a violência denunciada 
por terceiros. Na comparação 
com 2019, Ferraz teve a maior 
queda percentual de casos, 
menos 30,1%. Em números 
gerais, no ano retrasado foram 
53 vítimas. Como ocorre nas 
demais cidades citadas, a maio-
ria das vítimas é vulnerável, 
no ano passado, das 37, 24 
pertenciam ao grupo.

*Texto revisado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Delegacias registraram casos de violência sexual contra as mulheres

Divulgação

5.411 ocorrências gerais. 
Em Poá, os números não 
foram contabilizados. De 
janeiro a dezembro, a GCM 
de Suzano atendeu a 5.187 
ocorrências.

Os casos com maiores 
números de registro estão 
relacionados a abordagem 
e averiguação de indivíduos 
em atitude suspeita (1.032), 
apoio a outras secretarias 
(774), perturbação do sossego 
(723), atendimento à Central 
de Segurança Integrada (415) 
e auxílio ao munícipe (351).

Durante o ano, foram 
atendidas 153 ocorrências 
de flagrantes em Mogi, ex-
cluindo as de violência do-
méstica. Nelas, 177 pessoas 
maiores de idade foram 
presas e 45 menores foram 
apreendidos. As principais 
ocorrências flagradas foram 
tráfico de entorpecentes (47 
ocorrências), desacato (20 
ocorrências), furtos (16 ocor-
rências) e crimes ambientais 
(16 ocorrências). Em Itaquá, 
houve 71 ocorrências gerais.

Somente em Poá, 
o município com 
o menor índice 
populacional entre 
os quatro, a GCM 
somou 203 casos 
atendidos

As três cidades mais popu-
losas do Alto Tietê – Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes 
e Suzano – informaram na 
tarde de ontem a ocorrência 
de 11 mortes causadas pelo 
coronavírus (Covid-19). Os 
registros foram passados 
na tarde de ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), em 
parceria com as prefeituras. 
Os demais municípios não 
informaram mortes pela 
doença.

Itaquá foi o município 
com mais óbitos registrados 
nas última 24 horas, foram 
cinco no total, sendo três de 
mulheres e dois de homens, 
as vítimas tinham entre 
29 e 86 anos. Em Mogi as 
mortes ocorreram em dois 
homens e duas mulheres, 
que tinham 77, 65, 63 e 
59 anos. Por fim, Suzano 
informou  falecimento de 
dois homens, de 75 e 72 
anos.

Com esse acréscimo, o 
Alto Tietê acumula 2.136 

Covid deixa mais 11 
mortos no Alto Tietê

Panddemia

mortes por coronavírus. 
Mogi, Itaquá e Suzano são, 
justamente, as cidades com 
mais óbitos registrados. So-
mados, esses três municípios 
possuem 1.428 falecimentos 
em decorrência da doença, 
o que representa 66,8% de 
todas as mortes causadas 
pela Covid-19 desde o final 
de março do ano passado.

Em todo o Estado de São 
Paulo são 55.419 óbitos e 
1.878.802 casos confirmados 
durante toda a pandemia. 
Entre o total de casos diag-
nosticados de Covid-19, 
1.638.936 pessoas estão 
recuperadas, sendo que 
187.353 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 65,7% 
na Grande São Paulo, onde 
está incluído o ALto Tietê, e 
66,8% no Estado. O número 
de pacientes internados é 
de 12.517, sendo 6.666 
em enfermaria e 5.851 em 
unidades de terapia intensiva, 
conforme dados das 10h30 
desta quarta-feira.
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Segundo OMS, vacinados contra Covid-19 podem contaminar os outros

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que, no atual contexto de grande circulação da Covid-19 em 
muitos países, mesmo os vacinados contra o vírus devem manter os cuidados recomendados, como uso 
de máscaras e distanciamento social. Diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Biológicos da 
OMS, Kate O’Brien, lembrou que nenhuma das vacinas disponíveis é 100% eficaz, ou seja, existe o risco de 
contaminação mesmo após a imunização.

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou em coletiva 
de imprensa na tarde de 
ontem que entrou com uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal contra o governo 
federal para cobrar a habi-
litação de 3 258 leitos de 
UTI no Estado. Ele afirma 
que essas vagas já estão em 
funcionamento e deixaram 
de ser pagas pelo Ministério 
da Saúde ainda em dezem-
bro do ano passado, sendo 
custeadas atualmente com 
verba estadual.

De acordo com Doria, o 
Ministério da Saúde pagava 
por 3.822 leitos de UTI até 

SP entra com ação contra 

Saúde por falta de leitos

Estado x União

dezembro do ano passado. 
Hoje, a pasta é responsável 
pelo custeio de apenas 564 
vagas em São Paulo. Ele afir-
ma também que o problema 
persiste em outros Estados.

Na última segunda-feira, 
Doria não poupou críticas ao 
governo federal pela redução 
no custeio de leitos de UTI 
para o combate à pandemia da 
Covid-19. Durante a coletiva, 
ele ameaçou judicializar a 
questão e levar o assunto ao 
Supremo Tribunal Federal, 
se o Ministério da Saúde não 
demonstrasse uma posição 
objetiva sobre o repasse de 
verba para essas vagas. (E.C.)

Falta dinheiro para 
auxílio, diz União

Bolsonaro afirmou que uma nova rodada para o benefício está sendo 
discutida, mas que o governo não tem verba no cofre para bancar 

PAÍS ENDIVIDADO

Em agenda com prefeitos, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, afirmou que 
uma nova rodada de auxílio 
emergencial está sendo dis-
cutida, mas que o governo 
não tem “dinheiro no cofre” 
para bancar a retomada do 
benefício, o que deve afetar 
o endividamento do País. 

“A arrecadação esteve pra-
ticamente equivalente no 
município tendo em vista 
o auxílio emergencial, que 
volta a ser rediscutido. Não é 
dinheiro que eu estou tirando 
do cofre, é endividamento. 
Isso é terrível também”, 
declarou o presidente aos 
prefeitos.

Com o aumento de des-
pesas públicas em função 
da pandemia do novo co-
ronavírus, a dívida pública 
fechou 2020 em R$ 6,615 
trilhões, o que representa o 
patamar recorde de 89,3% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), patamar recorde. O 
agravamento da pandemia, 
no entanto, pressiona o go-
verno para uma nova rodada 

do auxílio emergencial. A 
equipe econômica aceita 
uma nova rodada de R$ 200 
por três meses, desde que o 
Congresso aprove medidas 
de contenção de gastos e um 
novo marco fiscal para dar 
respaldo jurídico à retomada 
do benefício.

Bolsonaro ainda indicou 
que o governo poderá dar 

novo apoio a municípios 
neste ano. O chefe do Exe-
cutivo voltou a dizer que as 
medidas “na ponta linha” 
de combate à pandemia da 
covid-19 foram tomadas por 
governadores e prefeitos, 
enquanto ao governo federal 
coube enviar “recursos e 
meios”.

No ano passado, o governo 

federal direcionou socorro 
financeiro a Estados e muni-
cípios para o enfrentamento 
da crise sanitária do novo 
coronavírus. Ao contrário da 
União, que terminou 2020 
com rombo recorde nas con-
tas públicas, governadores 
e prefeitos fecharam no azul 
no ano passado, graças à 
ajuda do governo federal.

Agravamento da pandemia forçou governo a abrir mais uma rodada de negociação

Divulgação
Estadão Conteúdo

O vice-presidente Ha-
milton Mourão anun-
ciou ontem o novo Plano 
Amazônia 21/22, que vai 
substituir a ação militar 
na Amazônia, a chamada 
Operação Verde Brasil 
2, que acaba no dia 30 
de abril. Durante a 4ª 
reunião do Conselho Na-
cional da Amazônia Legal 
(CNAL), que é presidi-
do por Mourão, o vice-

-presidente mencionou 
“quatro eixos de atuação” 
do Plano Amazônia, para 
continuidade de ações de 
fiscalização e combate 
aos crimes ambientais 
e fundiários, como des-
matamento ilegal e as 
queimadas na Amazônia.

O plano trata de “prio-
rização de áreas onde a 
ocorrência da ilicitude 
pode impactar de maneira 

Mourão anuncia novo 
plano para Amazônia

Preservação

mais decisiva os resulta-
dos da gestão ambiental; 
aumento da efetividade 
da fiscalização e o for-
talecimento dos órgãos; 
contenção dos ilícitos 
em conformidade com a 
lei; e disponibilização de 
alternativas socioeconô-
micas à população dentro 
do princípio do desen-
volvimento sustentável”.

“Nós levantamos que 70% 
do desmatamento e dos 
crimes ambientais, vamos 
colocar assim, ocorrem 
em 11 municípios. Sete 
estão localizados no Pará, 
um em Rondônia, dois no 
Amazonas e um no Mato 
Grosso. Foram elencados 
como as áreas prioritárias. 
Esse foi o eixo principal 
que norteou nosso Plano 
Amazônia”, comentou 
Mourão. (E.C.)

Planejamento substituirá ação militar naquela região

Renato S. Cerqeuira/Futura Press/Estadão Conteúdo
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EUA: CDC recomenda uso de duas 
máscaras contra cepas da Covid

Diretora do instituto argumenta que estudos realizados comprovaram maior eficácia com máscaras 

PROTEÇÃO

O Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC, na sigla 
em inglês) atualizou ontem suas 
recomendações em relação a 
pandemia do coranavírus. O 
instituto passou a sugerir o 
uso de duas máscaras para 
combater as novas variantes 
da Covid-19 que se espalham 
pelo país.

A diretora do CDC, Rochelle 
Walensky, disse que os estudos 
realizados pelo instituto com-
provaram a maior eficácia do 
uso de máscaras sobrepostas 
contra as variantes do vírus. 

“As máscaras funcionam melhor 
quando têm um bom ajuste 
e são usadas corretamente”, 
afirmou a cientista durante 
uma coletiva de imprensa da 
força-tarefa da Casa Branca 
para o combate à pandemia.

Conselheiro de saúde do 
governo Joe Biden, o infec-
tologista Anthony Fauci, que 
também participou da coletiva, 
disse que a variante britânica 

é a que mais preocupa. Ele 
ponderou, contudo, que as 
vacinas que já estão sendo 
administradas nos EUA são 
eficazes contra essas novas 
cepas do coronavírus. O país 
já autorizou o uso emergencial 
do imunizante da Moderna e 
do desenvolvido pela Pfizer 
em parceria com a BioNTech.

De acordo com Walensky, 
entre 1% e 4% dos casos de 
Covid-19 nos EUA já são de-
correntes da variante britânica. 
Na estimativa de Fauci, a 
mutação identificada no Reino 
Unido se tornará dominante 
em território americano no 
final de março.

Walensky disse que o nú-
mero de novos casos, mortes e 
hospitalizações por Covid-19 
continuou a diminuir nos 
últimos sete dias, mas ainda 
é “muito alto”. Ela defendeu 
que não é hora de retirar a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais como o 
transporte público.

O coordenador da resposta 
da Casa Branca à pandemia, Jeff 

Zients, por sua vez, reforçou 
que o governo continua to-
mando medidas para aumentar 
o fornecimento de vacinas.

OMS
 A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) alertou ontem 
no atual contexto de gran-
de circulação da Covid-19 
em muitos países, mesmo 
os vacinados contra o vírus 
devem manter os cuidados 
recomendados, como uso de 

máscaras e distanciamento 
social. Diretora do Departa-
mento de Imunização, Vacinas 
e Biológicos da OMS, Kate 
O’Brien, lembrou que nenhu-
ma das vacinas disponíveis é 
100% eficaz.

Além disso, ela comentou 
durante entrevista coletiva 
virtual que os vacinados podem 
desenvolver apenas casos leves 
da doença, mas ainda assim 
contaminar outras pessoas. 

“Não sabemos o quanto as 
vacinas protegem da infecção 
contra a Covid-19”, apontou.

O’Brien advertiu que, quanto 
mais o vírus circular, maior 
o risco de surgirem cepas 
resistentes a alguma vacina. 
Já a cientista-chefe da OMS, 
Soumya Swaminathan reco-
mendou que os profissionais 
de saúde sejam vacinados “na 
primeira oportunidade”, sem 
ficar esperando opções mais 
eficazes adiante.

A cientista-chefe também 
destacou que, embora muitos 
países já tenham começado a 
vacinar, há um desequilíbrio 
importante entre nações nesse 
quesito, a depender de sua 
riqueza O’Brien comentou 
em outro momento que, até 
agora, a grande maioria das 
vacinas seguia para apenas 
dez países, não citados por ela.

Estadão Conteúdo

Entre 1% e 4% dos casos de Covid nos EUA já são decorrentes da variante britânica

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

Em resposta ao golpe militar 
ocorrido em 1º de fevereiro 
em Mianmar, o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
afirmou em pronunciamento 
ontem, que deve bloquear 
acesso a US$ 1 bilhão em fun-
dos do país asiático mantidos 
em solo americano, além de 
controlar exportações e ativos 
que beneficiem o governo da 
antiga Birmânia.

O líder da Casa Branca pediu 
uma resposta internacional 
coordenada ao episódio e 
exigiu a libertação imediata 

Joe Biden anuncia 
sanções contra Mianmar

Após golpe militar

de presos políticos, como a 
líder Aung San Suu, eleita 
democraticamente em no-
vembro. Biden afirmou, ainda, 
que vai assinar, junto a outros 
países, decreto com sanções aos 
militares envolvidos no golpe, 
e que pode ainda anunciar 
medidas adicionais.

De acordo com o democra-
ta, o mundo está assistindo 
os direitos humanos serem 
desrespeitados e, por isso, 
seu governo deve agir junto 
ao Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. (E.C.)

O Reino Unido endureceu 
as restrições contra a Covid-19, 
e anunciou anteontem que 
poderá prender viajantes que 
omitirem passagem pelo Brasil 
e mais 30 países considera-
dos de risco. A medida visa 
conter a infecção por novas 
variantes do coronavírus.

Britânicos e residentes 
que tiverem passado por 
um dos 33 países de uma 
lista vermelha nos 10 dias 
anteriores à viagem terão 
que fazer quarentena em um 
hotel. Quem omitir informa-
ções pode ser preso e pagar 
multa. Os passageiros terão 
que pagar quase R$ 13 mil 
pela quarentena obrigatória 
em hotel.

“Qualquer pessoa que mentir 
sobre seu trajeto no formu-
lário de imigração, e tentar 
omitir que esteve em um 
país da ‘lista vermelha’ nos 
10 dias anteriores à chegada, 
vai enfrentar uma sentença 
de prisão de até 10 anos”, 
disse o ministro da Saúde 
britânico, Matt Hancock, ao 

Reino Unido ameaça prender viajantes 
que omitirem passagem pelo Brasil

Pandemia

definidos em 1.750 libras 
(cerca de R$ 13 mil).

Além disso, qualquer viajante 
que chegar ao país terá que se 
submeter a dois testes do tipo 
RT-PCR (do cotonete) para 
a detecção da Covid-19 - os 
testes, que custam cerca de 
120 libras cada um (R$ 890) 
serão pagos pelos próprios 
viajantes.

Uma decisão anterior do 
governo britânico já previa a 
obrigatoriedade da apresenta-
ção de testes negativos, feitos 
com até 72h de antecedência, 
para viajantes vindos do ex-
terior que desembarcassem 
na Inglaterra ou na Escócia 

- incluindo cidadãos do país.
Para garantir que essas 

normas sejam cumpridas, 
Hancock anunciou que 
qualquer pessoa que se re-
cusar a fazer o teste será 
multada em até 2 mil libras  
(R$ 14 mil). Já os cidadãos 
ou residentes que não respei-
tarem a quarentena poderão 
ter que pagar até 10 mil libras  
(R$ 75 mil). (E.C.)

que queiram voltar para a 
casa ou para estrangeiros com 
permissão de residência no 
Reino Unido, no entanto todos 
os viajantes que passarem por 
esses países deverão fazer 
uma quarentena obrigatória 
de dez dias.

Hancock disse que essa 
quarentena deverá ser cumprida 
em um dos hotéis designados 
pelo governo. Cada passagei-
ro deverá arcar com todos 
os custos da hospedagem, 

Parlamento.
O Reino Unido é o país 

mais atingido pela pande-
mia na Europa e já registrou 
mais de 113 mil mortes por 
complicações da Covid-19. 
O governo britânico já havia 
anunciado, em meados de 
janeiro, a proibição de viagens 
para passageiros vindos do 
Brasil, Portugal e de toda a 
América do Sul.

A proibição de viagens não 
vale para cidadãos britânicos 

Medida visa conter a infecção por variantes da Covid-19

Divulgação

Presidente deve bloquear US$ 1 bilhão do país asiático
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Palmeiras disputa o 3º lugar de
olho no título da Copa do Brasil

Partida contra o Al Ahly é vista pelo elenco como prévia antes de enfrentar o Grêmio na decisão brasileira

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras encerra hoje, 
ao meio-dia (horário de 
Brasília), a participação no 
Mundial de Clubes com o 
objetivo de voltar ao Brasil 
com o moral elevado para a 
final da Copa do Brasil diante 
do Grêmio - o primeiro jogo 
está marcado para o fim do 
mês. Antes de encarar as 
mais de 12 horas de viagem, 
o time decide no Catar o 
terceiro lugar do torneio 
contra o Al Ahly, do Egito, 
disposto a esquecer a derrota 
de domingo.

A queda na semifinal diante 
do Tigres fez o Palmeiras 
amargar a primeira elimina-
ção nesta temporada e a ter 
pouco tempo para lamentar. 
A equipe procurou superar 
logo a derrota, pois sabe que 
ainda neste mês terá mais 
seis jogos pela frente no 
Brasil, incluindo um já no 
próximo domingo contra o 
Fortaleza, no Allianz Parque, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Goleiro Weverton garante que time está focado na conquista do 3º lugar do Mundial

“Não era o que queríamos 
(disputar o terceiro lugar), 
mas é onde estamos. Vamos 
entrar em campo para fazer 
o melhor e vencer. As coisas 
não saíram bem, mas joga-
mos para vencer todos os 
jogos. Vamos em busca da 
vitória para voltar ao Brasil e 
seguir na temporada”, disse 
o goleiro Weverton.

Um dos líderes do elenco, 
o jogador ressaltou que o 
Palmeiras não pode se abater 

pela frustração de estar fora 
da decisão e precisa se lem-
brar que está no Mundial 
porque conseguiu o direito 
ao conquistar a Libertadores. 

“Chegamos porque fomos 
campeões, fizemos uma 

grande temporada, isso nos 
trouxe até aqui. Isso nos dá 
muito orgulho do que temos 
feito”, comentou.

O técnico Abel Ferreira 
indicou o plano de fazer 
algumas mudanças no time 

titular, mas não revelou quais. 
As alterações devem ser feitas 
para evitar o desgaste.

Tanto nas entrevistas como 
nas conversas com os jo-
gadores, o português quer 
passar o recado de que a 

derrota para o Tigres não 
pode tirar a confiança do 
time. Por isso, encerrar a 
campanha em alta será útil 
para a retomada dos trabalhos 
no Brasil. “A mim, sempre 
ensinaram que é melhor ficar 
à frente do que atrás. Vamos 
lutar pelo terceiro lugar. Não 
era o que queríamos, mas é 
pelo que lutamos”, afirmou 
o treinador.

O terceiro lugar no Mun-
dial ainda vale para o clube 
a premiação de R$ 13,5 
milhões, paga pela Fifa. Se 
perder para o time egípcio, 
o Palmeiras retorna para São 
Paulo com R$ 10,8 milhões 
pelo quarto lugar.

Ganhar o jogo significa 
também honrar a tradição 
sul-americana de pelo me-
nos terminar o Mundial 
de Clubes com o terceiro 
lugar. Todos os campeões da 
Libertadores derrotados na 
semifinal conseguiram pelo 
menos voltar para a casa 
com uma vitória na partida 
de despedida.

Estadão Conteúdo
Cesar Greco/Agência Palmeiras

AL AHLY 
El Shenawy; 
Hany, 
Banoun, 
Ashraf e 
Ibrahim; 
Fathi, 
Al Sulaya, 
Mohsen, 
Magdi Katsha e 
Mohamed; 
Bwalya. 
Técnico: 
Pitso Mosimane

PALMEIRAS  
Weverton; 
Marcos Rocha ,
Luan, 
Gómez e 
Viña; 
Danilo, 
Patrick de Paula e 
Scarpa; 
Willian, 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

AL AHLY
1907

AL AHLY 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Maguette Ndiaye (Senegal).
HORÁRIO - 12 horas (de Brasília).
LOCAL - Estádio Education City, em Al 
Rayyan (Catar).

O Bayern de Munique 
entra em campo hoje, às 
15 horas (de Brasília), em 
busca de mais uma faça-
nha. Campeão de tudo na 
temporada 2019/2020 na 
Europa, decide o Mundial 
de Clubes diante do Tigres, 
no estádio Education City, 
em Al Rayyan, para igualar 
um feito alcançado pelo 
Barcelona em 2009. Para isso, 
terá de ganhar um duelo de 
centroavantes artilheiros.

Naquele ano, o gigante 
catalão venceu todos os tor-
neios que disputou. Façanha 
que agora pode ser repetida 
pelo Bayern, considerando 
que o Mundial é relativo 
a 2020, quando faturou a 
Liga dos Campeões, o Cam-
peonato Alemão, a Copa da 
Alemanha e as Supercopas 
da Europa e da Alemanha. 
Nessas conquistas, ainda 
conseguiu uma histórica 
goleada por 8 a 2 sobre o 
Barcelona, nas quartas de 
final da Liga dos Campeões.

Por isso, o clube viajou ao 
Catar sob a perspectiva de 

“fazer história”, tratando o 
Mundial como a “cereja do 

Bayern e Tigres decidem o Mundial
Duelo de artilheiros

nos pés do atacante francês 
André Pierre Gignac, autor 
do gol, de pênalti, diante 
do Palmeiras. E ele já havia 
anotado os dois do triunfo 
sobre o Ulsan Hyundai, o 
campeão asiático, na fase 
anterior do Mundial. Tam-
bém soma 21 gols marcados 
em 26 jogos disputados na 
temporada 2020/2021.

As brasileiras Edina Alves 
Batista e Neuza Back foram 
escaladas como quarta árbitra 
e auxiliar reserva, respec-
tivamente, da decisão do 
Mundial. (E.C.)

são 29 gols em 27 jogos 
pelo time alemão.

O desafiante do Bayern 
está animado para fazer o 
maior jogo da sua história. 
O Tigres superou o Palmeiras 
no domingo e se tornou o 
primeiro representante da 
Concacaf a se classificar para 
a final do Mundial de Clubes. 
Resultado obtido por um time 
que tem dominado o futebol 
do México, com cinco títulos 
nacionais conquistados nos 
últimos dez anos.

A esperança do Tigres para 
surpreender o Bayern estará 

bolo”. “Se nos tornarmos cam-
peões deste Mundial iremos 
igualar os feitos históricos 
dos mais importantes do 
futebol”, lembrou o polonês 
Robert Lewandowski.

O destaque nas conquistas 
foi o centroavante, tanto que 
o desempenho o levou a ser 
eleito o melhor jogador do 
mundo na última temporada 
pela Fifa. E ele também já 
brilhou no Catar, tanto que 
marcou os gols da vitória 
por 2 a 0 sobre o Al Ahly, 
do Egito, nas semifinais. Já 
na temporada 2020/2021, 

Polonês Lewandowski vai em busca de mais um título

Divulgação

BAYERN 
Manuel Neuer; 
Benjamín Pavard, 
Niklas Süle, 
David Alaba e 
Alphonso Davies; 
Joshua Kimmich, 
Marc Roca, 
Serge Gnabry, 
Thomas Müller 
e Kingsley 
Coman; Robert 
Lewandowski. 
Técnico: Hansi Flick.

TIGRES 
Nahuel Guzmán; 
Carlos Salcedo, 
Diego Reyes, 
Francisco Meza; 
Luis Rodríguez, 
Rafael Carioca, 
Guido Pizarro, Jesús 
Dueñas; André 
Pierre Gignac, 
Carlos González 
e Luis Quiñones. 
Técnico: 
Ricardo Ferretti.

BAYERN 
TIGRES

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (Fifa/Uruguai).
HORÁRIO - 15 horas (de Brasília).
LOCAL - Estádio Education City, em Al 
Rayyan (Catar).

O volante Sandry não vê 
a hora de retornar ao time 
do Santos, sábado, na Vila 
Belmiro, contra o Coritiba, em 
duelo válido pela 36ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O jogador, de apenas 18 
anos, cumpriu suspensão 
contra o Atlético-GO, em 
Goiânia, na última rodada 
por ter sido expulso no jogo 
com o Grêmio.

“Fiquei fora de apenas um 
jogo, mas parece que já faz 
um mês que não entro em 
campo. Vontade enorme de 
jogar e contribuir com meu 
time. Espero voltar a atuar 
em breve e ajudar o Santos 
a conquistar os três pontos”, 
afirmou o meio-campista, que 
disputou 25 jogos na tempo-
rada 2020/2021, sendo 14 
pelo Campeonato Brasileiro.

Sandry espera quatro jo-
gos decisivos para o Santos 
nesta reta final de Brasileirão, 
quando a equipe vai tentar 
uma vaga na próxima edi-
ção da Copa Libertadores. 
Depois do Coritiba, o atual 
vice-campeão sul-americano 

Sandry segura ansiedade 
para retornar ao time

Santos

terá pela frente Corinthians 
e Fluminense, em casa, e 
Bahia, em Salvador.

“Esses últimos quatro jogos 
serão muito importantes para 
nós. Serão quatro partidas da 
nossa vida para buscarmos 
uma vaga na Libertadores deste 
ano e podem ter certeza que 
vamos dar o nosso máximo. 
Tivemos uma semana cheia, 
sem partidas no meio, e es-
tamos trabalhando bastante 
para alcançarmos nossos 
objetivos”, disse o atleta, que 
goza de muita confiança por 
parte do técnico Cuca.

Além de Sandry, o treinador 
santista também poderá contar 
com Madson, também livre 
de suspensão, e o atacante 
Marinho, recuperado de uma 
lesão no joelho esquerdo. Na 
tentativa de quebrar uma 
sequência de seis jogos sem 
vitória, Cuca pretende iniciar 
o jogo com o Coritiba com: 
João Paulo; Pará, Laércio, 
Luan Peres e Felipe Jonatan; 
Alison e Sandry; Marinho, 
Kaio Jorge, Lucas Braga e 
Soteldo. (E.C.)
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SBT, 21H00

Carmen fi ca feliz ao perceber que Gabriela perdeu 
a memória e que acredita se chamar Sofi a. A vilã 
fi nge preocupação e felicidade em reencontrá-la.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca disfarça com Duca no telefone e afi rma que fi cará com Karina. Dandara 

convida Gael para jantar. Bianca cuida de Karina. João vê a novela antiga 

de seu pai na TV e logo muda de canal. Lucrécia é dura com Jade, que se 

pune por seu suposto mau comportamento. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Doralice percebe que Quirino fi cou triste com a partida de Nicole. Dionísio 

manda Castro enganar Hélio, dizendo que irá levantar o dinheiro que lhe 

prometeu. Cassiano compra uma casa para morar com Ester e seus fi lhos. 

Mantovani ajuda Candinho a montar o disco voador. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tamara decide contar a verdade para Apolo. Bruna pensa em deixar o país 

com Giovanni. Márcia afi rma a Carol que sua bolsa de estudos está ameaçada, 

caso Afonso não a procure. Aparício mente para ajudar Agilson, e Lucrécia 

acredita. Camila tem uma lembrança com Giovanni e fi ca abalada.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Zeca jura vingança contra Ruy. Edinalva ajuda Abel a falar com Eurico e Dantas 

sobre a atitude de Ruy contra Zeca. Dantas promete a Abel que resolverá 

a situação. Edinalva comenta com Ritinha sobre o sinal de nascimento na 

perna de Ruyzinho. 

RECORD, 21H

Gênesis
Amat não gosta da visita de Nadi. Nidana e Bila tramam contra Amat. Nadi 

repreende Bila. Abisali e Morabi armam contra Amat e Terá. Terá parte com 

a caravana sob o olhar do povo. Amat se assusta ao receber um rato morto. 

Nadi é escolhida para se deitar com o rei. 

 A vida é uma 
escola sem professor 
certificado, mas 
com aprendizagem 
garantida. Todos 
os dias algo 
surpreendente pode 
acontecer e mil 
histórias irão surgir. O 
importante é crescer e 
ganhar experiência.

Nem sempre é fácil 
acordar e encarar 
as dificuldades da 
vida, mas é aí que 
nos conhecemos 
verdadeiramente. 

MOMENTO
especial

Viver é tão maravilhoso

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

A todos os aniversariantes do dia de hoje muita saúde, paz 

e alegria... Feliz Aniversário!

 Qualquer coisa que custe a sua paz é 
muito cara.”

 cultura@jornaldat.com.br

E isso é o tempo e 
o que aprendemos 
que determina. 
Viver é maravilhoso; 
que aprender seja 
consequência de 
existir!
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