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Pagamento de impostos cai 22%
em janeiro no G5 do Alto Tietê

Números são comparados com janeiro do ano passado em Ferraz, Itaquaquecetuba, Mogi, Poá e Suzano
Os contribuintes das cinco cida-

des mais populosas do Alto Tietê 
(G5) pagaram mais de R$ 117,7 
milhões em janeiro deste ano; o 
valor é 20,2% menor do que o 
total pago no mesmo período do 
ano passado, quando R$ 147,7 
milhões foram coletados em ta-
xas e impostos nas três esferas de 
governos. Entre as cidades que 
compõe o G5 regional, Itaqua-
quecetuba, Suzano e Mogi das 
Cruzes tiveram as piores quedas, 
conforme dados disponibilizados 
pelo painel Impostômetro, da As-
sociação Comercial de São Paulo.  
Cidades, página 3

Pandemia

Região acumula 
2.152 mortes 
por coronavírus
Cidades, página 3

A campanha de vacinação contra 
o coronavírus foi marcada ontem 
pela imunização de 1.817 suzanen-
ses com mais de 80 anos. A ação 
ocorreu simultaneamente em três 
locais diferentes Cidades, página 4

Covid em Suzano

MAIS DE 1,8 MIL 
PESSOAS ACIMA 
DOS 80 ANOS 
SÃO VACINADAS

Na Arena Suzano, idosos nem precisaram sair do carro para receber a imunização contra a Covid

WANDERLEY COSTA

ZELADORIA

  Prefeitura de Itaquá promove ações de tapa-buraco . Cidades, página 4

TERMINOU EM 4º

Verdão deixa 
Mundial sem 
marcar gols. p8

FERRAZ

Homem que 

vendia “cura” da 

Covid é preso p4
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 �Saúde mental I

A Secretaria de Saúde de Suzano, por 
meio da Rede de Atenção Psicosso-
cial (Raps), deu início a uma campa-
nha digital voltada para dicas de saú-
de mental e emocional. Todo o mês, 
ao longo do ano de 2021, será abor-
dado um tema específico nas mídias 
sociais da Prefeitura de Suzano, com 
a disponibilização de uma cartilha so-
bre o mesmo assunto no site http://
bit.ly/SaudeMentalSuzano.

 � Saúde mental II

De acordo com a coordenadora de 
Saúde Mental, a psicóloga Dulce Ra-
mos, a ideia de uma campanha partiu 
do aumento de quadros psicopatoló-
gicos, como ansiedade e depressão, 
durante a pandemia do coronavírus 
(Covid-19). “A informação é a melhor 
estratégia para desconstruir o estig-
ma relacionado à saúde mental e aju-
dar aqueles que estão enfrentando um 
momento difícil”, declarou. 

 � Córrego de Itaquá

O deputado André do Prado (PL) es-
teve no Parque Piratininga para dis-

cutir sobre a canalização do córrego 
do bairro. O projeto já foi desenvolvi-
do pela Prefeitura e o deputado as-
sumiu o compromisso de conseguir, 
via o Fundo Metropolitano de Finan-
ciamento e Investimento (Fumefi), os 
recursos na ordem de R$ 2,4 milhões 
para executar a obra. “É uma deman-
da importante e um pedido dos mo-
radores do bairro. Vou batalhar para 
que esse investimento seja liberado 
o mais breve possível”, frisou o de-
putado.

 � Lombada eletrônica

O vereador Lazario Nazaré Pedro (Re-
publicanos), o Lázaro de Jesus, teve 
aprovados na sessão de anteontem 
dois requerimentos que pedem me-
lhorias no trânsito na estrada Portão 
do Honda, no Jardim Revista. Em um 
requerimento, o parlamentar pede a 
implementação de lombada eletrônica 
na altura do número 605 da estrada 
do Portão Honda, já que a “alta velo-
cidade de veículos automotores tem 
causado diversos acidentes fatais” no 
local. No outro documento, Lázaro de 
Jesus pede a instalação de barreira 
de segurança (barreira tipo New Jer-
sey) ao longo da via.
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EDITORIAL

Reeducação masculina

C
omo ocorre com quase todas as 
comorbidades, as enfermidades 
causadas pela Covid-19 vêm atin-
gindo mais o sexo masculino. Le-

vantamento feito pelo Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade), apresentado nesta 
semana pela reportagem, mostrou que ho-
mens acima de 60 anos e portadores de car-
diopatia são as principais vítimas em Mogi 
das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Fer-
raz de Vasconcelos e Poá.

No Brasil, a incidência de mortes em razão 
do vírus é maior em homens - 57,8%. Os 
dados da Global Health 50/50, no entanto, 
sugerem taxas de infecção semelhantes em 
pessoas de ambos os sexos. Mesmo assim, 
é o homem quem mais vai a óbito. Em ou-
tros países, a discrepância de mortes entre 
os sexos é ainda maior.

As mulheres sempre demonstraram uma 
maior taxa de sobrevivência a longo prazo 
e a Covid-19 só reforça isso. Em média, no 
mundo, nascem cerca de 105 homens para 
cada 100 mulheres, ainda assim, o sexo femi-
nino é mais propenso a completar o primei-
ro aniversário e os anos seguintes. Ou seja, 

morrem mais meninos do que meninas nos 
primeiros anos de vida. Não há uma razão 
clara para o fenômeno, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). Outras evidên-
cias sugerem, ainda, que mulheres são mais 
resistentes a desenvolver doenças cardiovas-
culares, deficiências e certas infecções virais.

Apesar de não haver comprovação sobre 
este fenômeno, algumas evidências não po-
dem ser descartadas. Em geral, mulheres vão 
com mais regularidade ao médico, fumam 
menos e lavam as mãos com mais frequên-
cia. Por outro lado, os homens tratam menos 
das comorbidades crônicas e costumam ter 
um comportamento mais arriscado ao longo 
da vida. E isso não ocorre apenas em rela-
ção a doenças. No trânsito, por exemplo, a 
maioria dos acidentes fatais envolve homens. 

Embora o sexo masculino já carregue uma 
carga genética mais propensa a comorbida-
des, é possível minimizar esse problema. Para 
isso, é preciso uma “reeducação masculina” 
no que diz respeito aos cuidados com a saú-
de e comportamentais, de uma forma geral.

Comprovação não há, mas evidências 
não faltam.

O processo de envelhe-
cimento traz uma gama de 
modificações fisiológicas que 
acarretam na redução da massa 
muscular, força e função em 
muitos sistemas. No sistema 
respiratório, são observadas 
alterações no tecido conjun-
tivo que aumentam a rigidez 
da caixa torácica e reduzem 
o componente elástico dos 
pulmões, influenciando dire-
tamente na mecânica respira-
tória, acarretando na redução 
da mobilidade da caixa torá-
cica e elasticidade pulmonar 

Outro fenômeno relacio-
nado ao envelhecimento é a 
redução da força dos mús-
culos respiratórios. Outros 
aspectos que se modificam 
de forma perceptível durante 
o envelhecimento estão asso-
ciados à composição corporal 
do idoso, que tende a ganhar 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

peso progressivamente até em 
torno de 70 anos, diminuin-
do após essa idade e apresen-
tando uma redistribuição de 
gordura corporal das extre-
midades para a área visceral, 
podendo interferir no sistema 
respiratório.

É de fundamental impor-
tância conhecer as mudanças 
fisiológicas para que se atue 
na prevenção de patologias. 
Além disso, com o crescente 
aumento da população ido-
sa, os profissionais de saúde 
devem preparar-se para aten-
der a essa demanda, a fim de 
promover melhor qualidade 
de vida a esses indivíduos. 
Existem algumas técnicas que 
podem ser praticadas em casa 
darão mais resistência ao pul-
mão para encarar a Covid-19 
e ajudam a diferenciar sinto-
mas de doenças.

As lesões pulmonares cau-
sadas pelo coronavírus podem 
ser graves e irreversíveis, porém, 
um planejamento adequado 
de exercícios físicos e nutri-
ção é capaz de minimizar esse 
impacto, melhorando a qua-
lidade de vida dos pacientes. 
Sabemos que o pulmão, por 
ser um órgão elástico e com-
placente, tem características 
fundamentais para que haja 
o adequado preenchimento 
dos espaços aéreos no ato 
respiratório. Já nos processos 
inflamatórios e/ou infecciosos 
pulmonares ocorrem, a pos-
terior, um processo de reparo, 
no qual o tecido elástico ten-
de a ser substituído por um 
tecido fibroso. Estas ditas ‘se-
quelas’ ocorrem em variados 
graus em diversas patologias 
pulmonares, e infelizmente, 
não é diferente na Covid-19.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

CHARGE

Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 
e presidente do Lions Clube Mogi das 
Cruzes.
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Polícia identifica mais 2 
suspeitos de matar PM

O Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP) de 
Mogi das Cruzes indentificou 
os outros dois suspeitos de 
participar do assassinato do 
tenente da Polícia Militar, 
Felipe Murakami, morto 
a tiros no começo do mês 
passado, em Itaquaquecetuba. 
Murakami era morador de 
Arujá, mas atuava na cidade 
de Guarulhos. A namorada 
dele também foi beleada, 
mas conseguiu sobreviver 
e pedir ajuda

Os dois suspeitos, Wes-
ley Henrique Alves Paulo 
e Vinicius do Nascimento 
Guedes, estão foragidos, 
mas estão com prisão tem-
porária decretada pela Jus-
tiça a pedido do Setor de 
Homicídios.

Oziel Diogenes Silva Santos 
foi o primeiro suspeito a ser 
preso, no final de janeiro, e, 
na terça-feira passada, foi a 
vez de Vinicius Aparecido 
Jesus Santos ser preso após 
denúncia anonima.

A ocorrência que teve o 

Felipe Murakami

desfecho em Itaquá, começou 
no Pico do Urubu, ponto 
turístico de Mogi das Cruzes, 
enquanto o tenente e sua 
namorada visitavam o local. 
Inicialmente, ambos foram 
abordados por três homens 
que anunciaram o assalto. 
De acordo com o SHPP, o 
objetivo dos criminosos 
era sequestrar o casal para 
realizar saques em caixas 
eletrônicos. 

O crime se desenrolou 
em Itaquá e o quarto par-
ticipante e motorista do 
grupo, Vinicius Aparecido, 

se dirigiu para outro ponto. 
Quando os sequestradores 
descobriram que Murakami 
pertencia à Polícia Militar, o 
tenente reagiu ao assalto e 
entrou em luta corporal com 
o grupo. A ação terminou 
com disparos contra a cabeça 
das vítimas. A namorada do 
PM sobreviveu e conseguiu 
fugir e pedir ajuda, porém 
o tenente faleceu logo após 
o assalto. Segundos as in-
vestigações, seria Wesley 
Henrique quem teira puxado 
o gatilho contra as vítimas, 
enquanto Oziel e Vinicius 
Henrique teriam roubado 
o carro de Murakami, um 
Audi A3.

Os criminosos fugiram do 
local com a arma do policial 
e os celulares roubados das 
vítimas. Ambos suspeitos 
identificados recentemen-
te já possuíam inúmeras 
passagens na Polícia e são 
suspeitos de participarem 
de outros crimes cometidos 
com regularidade do Pico 
do Urubu.

Alto Tietê chega a 2.152 
mortes por coronavírus

Biritiba Mirim, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Santa Isabel e Suzano 
foram as cidades que confir-
maram mortes por coronavírus 
(Covid-19) na tarde de ontem, 
segundo informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 

Pandemia

dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Ao todo, 16 óbitos 
foram informados.

Itaquá, Mogi e Suzano 
foram os municípios que 
registraram o maior número 
de falecimentos, cada um 
informou quatro óbitos. Por 

sua vez, Guararema revelou 
a ocorrência de dois óbitos, 
enquanto Biritiba e Santa Isabel 
informaram um falecimento.

Com a nova atualização, 
a região soma um total de 
2.152 mortes causadas pela 
Covid-19.

Janeiro registra queda de 20% 
no pagamento de impostos

Painel Impostômetro aponta um pagamento de R$ 117 milhões neste ano contra R$ 147 milhões no ano passado

CINCO CIDADES

Os contribuintes das cinco 
cidades mais populosas do Alto 
Tietê (G5) pagaram mais de 
R$ 117,7 milhões em janeiro 
desse ano; o valor é 20,2% 
menor do que o total pago 
no mesmo período do ano 
passado, quando R$ 147,7 
milhões foram coletados  em 
taxas e impostos. Entre as 
cidades que compõe o G5, 
Itaquaquecetuba, Suzano e 
Mogi das Cruzes tiveram as 
piores quedas, conforme dados 
disponibilizados pelo  painel 
Impostômetro, da Associação 
Comercial de São Paulo.

No acumulado de impos-
tos, taxas, multas e outras 
contribuições das três es-
feras de governo, o G5 já 
desembolsou o montante de  
R$ 117.757.628,17 entre o 
dia 1° e 31 de janeiro des-
te ano. A soma é inferior 
ao contabilizado dentro do 
mesmo mês do ano passado  
(R$ 147.729.393,13) e pode dar 
indícios de como a pandemia 

do coronavírus (Covid-19) 
afetou a economia da região.

Com a redução de circulação 
de pessoas, serviços e merca-
dorias, alta no desemprego e 
fim dos estímulos econômicos 
como o auxílio emergencial, a 
tributação despencou. Neste 
ano está 20,2% menor do 
que o registrado em 2020.

A base de dados, dispo-
nibilizada e atualizada em 
tempo real pelo Impostôme-
tro, sugere que, ciente dos 
valores pagos em tributos, 
a população se engaje mais 
na cobrança política, seja na 
esfera municipal, estadual ou 
federal, quanto a utilização 
dos recursos coletados.

Os valores são apurados 
com base nos dados for-
necidos pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, Tribunal 
de Contas do Estado e in-
formações compartilhadas 
pelo próprio município que 
tem, por obrigação, a res-
ponsabilidade de divulgar os 
valores em observância à Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Cidades
Com o maior valor en-

tres as cinco cidades, Mogi 
apresentou uma redução de 
22,4% na comparação com 
janeiro de 2020. No mês 
passado os contribuintes 

pagaram R$ 44.825.340,44 
enquanto no mesmo mês do 
ano passado a soma foi de 
R$ 57.806.696,84.

Suzano, que arrecadou  
R$ 23.416.975,06 em janeiro 
deste ano, teve uma redução 

de 24,1% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, quando a ci-
dade informou o montante 
de R$ 30.867.689,54 pagos 
à Prefeitura, Estado e União.

Suzano e Mogi ficaram 

atrás de Itaquaquecetuba, 
que teve a pior retração per-
centual do G5. Em janeiro, a 
tributação de Itaquá alcançou  
R$ 16.891.223,28, o acumulado 
do mês foi 38,3% menor do 
que o arrecadado em janeiro 
do ano passado, na ocasião, 
o município atingiu a porção 
de R$ 27.385.977,81.

Em seguida, Ferraz 
de Vasconcelos alcançou  
R$ 5.009.899,82 pagos 
no mês passado, 14,2% 
menos do que a contri-
buição de janeiro de 2020, 
quando os contribuintes do 
município acrescentaram  
R$ 5.839.116,82 aos cofres 
públicos das três esferas de 
governo.

Por fim, Poá esteve na 
contramão do registrados 
por suas cidades vizinhas e 
registrou aumento de  6,9% 
no pagamento de impos-
tos. Neste ano, a tributação 
foi de R$ 27.614.189,57 e 
em janeiro de 2020 foi de  
R$ 25.829.912,12.

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Diminuição pode ser reflexo da menor circulação de pessoas em razão da Covid

Arquivo/Mogi News

Os dois suspeitos, 
Wesley Henrique 
Alves Paulo 
e Vinicius do 
Nascimento 
Guedes, estão 
foragidos
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Em 1º dia, Suzano vacina mais 
de 1,8 mil pessoas acima de 80

Vacinação ocorreu em três pontos diferentes do município; Saúde espera mais doses para continuar campanha

IMUNIZAÇÃO

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
foi marcada ontem pela imu-
nização de 1.817 suzanenses 
com mais de 80 anos. A ação 
ocorreu simultaneamente em 
três polos da cidade, sendo 
um na região central, um na 
zona norte e outro no distrito 
de Palmeiras. Devido à alta 
procura, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informa que 
a vacinação será retomada 
apenas com a chegada de 
um novo lote.

Com início às 9 horas, 
as equipes de imunização 
se posicionaram na Arena 
Suzano, com aplicação no 
próprio local e também no 
sistema drive-thru. No espaço, 
214 profissionais da saúde 
receberam o imunizante e 
1.365 idosos com mais de 
80 anos. Já no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) do Jardim Gardênia, 
que abrange os moradores 
da região norte, foram 233 
vacinados.

Na Escola Municipal (EM) 

Odário Ferreira da Silva, que 
atende o distrito de Palmeiras, 
219 idosos compareceram na 
unidade para receber a vacina. 

“Ao todo, 2.031 pessoas foram 
contempladas hoje, superando 
nossas expectativas. Devido 
à alta procura, vamos cessar 
as atividades e retomar com 
a chegada de novas doses”, 
explicou o titular da Pasta, 
Pedro Ishi.

Ainda segundo o secretá-
rio, Suzano contava com o 
estoque da CoronaVac, que 
é o imunizante do Instituto 
Butantan, para aplicação nos 
idosos. “Chegaram na última 
terça-feira, dia 9 de fevereiro, 
3.899 novas vacinas. Desse 
número, reservamos 2,8 mil 
para a segunda dose nos 
profissionais da saúde, que já 
haviam recebido o imunizante 
em janeiro. Desta forma, com 
o estoque que já tínhamos, 
pudemos hoje realizar essa 
ação beneficiando mais de 
2 mil suzanenses”, declarou.

A secretaria, agora, aguarda 
o envio de um novo lote. 

“Com a vinda de novas doses, 
poderemos dar continuidade 
à vacinação dos moradores 
com mais de 80 anos. Estamos 
esperando o anúncio por parte 
do governo do Estado para 
assim concluir a imunização 
desse público, que é estimado 
em 3 mil”, informou.

Desde o início da cam-
panha, Suzano já imunizou 
8.933 pessoas, sendo 6.359 
profissionais da saúde, 232 
residentes em Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs), 32 acamados, 
2.310 suzanenses com mais 
de 80 anos.

“Estamos focados para imu-
nizar o máximo de pessoas 
que se enquadram nos grupos 
prioritários. Nossas equipes 
da prefeitura não têm medi-
do esforços para promover 
da melhor forma possível 
a campanha de vacinação”, 
concluiu.

Campanha em Poá
A Secretaria de Saúde de 

Poá iniciará na segunda-feira 
a vacinação dos idosos com 
idade igual ou superior a 
80 anos. A imunização será 
feita na Associação Reino da 
Garotada, localizada na rua 
São Francisco, nº 168, no 
bairro Biritiba, em sistema 
drive-thru. Ontem, 226 
profissionais da rede mu-
nicipal de saúde receberam 
a segunda dose da vacina.

Segundo o Departamento 
de Vigilância em Saúde, os 
idosos devem apresentar 
documento com foto e CPF, 
além de comprovante de 
endereço próprio ou de 
algum familiar ou respon-
sável. “Temos ainda 1,3 mil 
doses para a primeira apli-
cação voltada à população 
idosa do município e, por 
isso, estamos conseguin-
do adiantar o cronograma 
enviado pelo Governo do 
Estado”, destacou o diretor 
do departamento, Leonardo 
Barbosa Garcia.

Na Arena Suzano, imunização pôde ser feita por meio do sistema drive-thru

Wanderley Costa/Secop

 A prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio da Secretaria 
de Serviços Urbanos (SSU), 
tem realizado trabalhos de  
zeladoria da cidade. Entre 
as diversas ações, os servi-
ços de tapa-buraco foram 
intensificados e já passaram 
por nove vias. Em pouco 
mais de um mês, a Pasta 
utilizou aproximadamente 
1.370 metros quadrados de 
material para a realização 
dos reparos.

A operação tapa-buraco 
já passou nas estradas Al-
berto Hinodo, Pinheirinho, 
Índios, avenidas Ítalo Adami, 
Altinópolis, além das ruas 
Santa Rita de Cássia, Duque 
de Caxias, Piracicabas e área 
central. “As vias com grande 
movimentação deve receber 
o tapa buraco com mais 
frequência, pois o serviço 
de manutenção deve ser 
constante em locais onde o 
tráfego é intenso”, explicou 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP).

De acordo com o chefe do 
Executivo, é uma operação 

O Pilar Social é uma das 
dimensões de destaque da 
área de Governança Am-
biental, Social e Corporativa 
(ESG) do Grupo NotreDame 
Intermédica (GNDI), que 
vem desenvolvendo ações 
de solidariedade em forma 
de atitude com o objetivo 
principal de criar impacto 
positivo nas regiões em que 
atua, como o Alto Tietê, e 
assim continuará sendo no 
ano de 2021.

Entre as iniciativas de-
senvolvidas recentemente 
está o Amigo de Valor, que 
contribuiu com uma entidade 
em Guararema. Foram 150 
adolescentes que receberam 
atividades voltadas à escrita, 
fotografia e às artes plásticas, 
entre outras.

Para o Grupo NotreDame 
Intermédica (GNDI), esse 
conjunto de ações ajuda a 
construir o futuro com ações 
ambientais, sociais e de go-
vernança porque um planeta 
mais sustentável com respeito 
e valorização à cidadania 
depende da ação de cada um.

Um homem foi preso em 
Ferraz de Vasconcelos, an-
teontem, suspeito de vender a 

“água da vida” que, segundo 
ele, curava até mesmo o 
coronavírus (Covid-19).

A ação ocorreu após denúncias 
de pessoas que adquiriram 
o material e comunicaram 
o Ministério da Saúde, que 
por sua vez, acionou a Vigi-
lância Sanitária de Ferraz de 
Vasconcelos e a Polícia Civil.

O laboratório para a pro-
dução da solução funcionava 
na rua Jácomo Zanchetta, no 
bairro Sítio Paredão. No local, 
foram encontradas placas 
de cobre e um sistema que, 
segundo ele, transformava 
a água comum em “água da 
vida”. Além disso, no espaço 
havia várias substâncias quí-
micas que eram misturadas 
no preparo do líquido.

De acordo com a denúncia 
recebida pelo Ministério da 
Saúde, também era fabricado 
uma espécie de colírio que 
teria efeitos contra a Co-
vid-19. Um cachorro teria 
sido usado como cobaia do 

Prefeitura reforça serviços 

de zeladoria pela cidade
Projeto ajuda 150 
jovens de Guararema

Homem que prometia 
cura da Covid é preso

Buracos em Itaquá Grupo Norte Dame“Água da vida” em Ferraz

importante para recuperar 
vias e facilitar o escoamento 
do trânsito, uma vez que os 
motoristas precisam desviar 
dos buracos e o tráfego é 
intenso durante todo o dia. 

“Contamos com uma equipe 
muito empenhada e que 
está trabalhando muito. A 
população já está notando 
mudanças nos locais onde 
as equipes da Secretaria 
de Serviços Urbanos estão 
passando”, comentou.

Além do tapa-buraco, as 
equipes de manutenção da 
Prefeitura de Itaquá estão 
intensificando as ativida-
des que englobam limpeza 
de galerias, vias, bocas de 
lobo, sarjetas e bueiros, de 
praças e terrenos públicos, 
corte de mato e manuten-
ção em geral. “Reforço meu 
agradecimento e apoio dos 
munícipes e de cada pessoa 
que tem contribuído neste 
trabalho, como os integrantes 
da SSU. São trabalhadores 
empenhados para juntos 
colocarmos o município em 
ordem”, finalizou Boigues.

A saúde não foi a única 
afetada durante a pandemia de 
coronavírus (Covid-19) porque 
muitas pessoas perderam o 
emprego e microempresas 
precisaram fechar as portas 
por conta de uma crise eco-
nômica que se alastrou por 
todos os setores.

 Para contribuir com as 
pessoas que permanecem 
com a empatia aguçada, o 
Grupo NotreDame Intermédica 
(GNDI) disponibilizou em 
seu portal https://www.gndi.
com.br/saude/blog-da-saude/
como-ajudar-o-proximo-

-na-quarentena orientações 
importantes sobre temas 
como: “Doação de sangue”, 

“Como doar cestas básicas?”, 
“Como doar leite durante a 
pandemia?”, “Como ajudar 
no combate do Coronavírus?” 
e “Como ajudar o próximo 
durante a pandemia pelo 
novo coronavírus”.

Para saber mais sobre a 
área e as ações de ESG do 
Grupo NotreDame Intermé-
dica, acesse www.gndi.com.
br/grupo/sustentabilidade

experimento.
Ainda em Ferraz, uma Or-

ganização Não Governamental 
(ONG), localizada na Vila do 
Americano, foi interditada 
pela Vigilância Sanitária de 
Ferraz por utilizar alimentos 
fora do prazo de validade 
para alimentar crianças e 
funcionários.

O caso chegou por meio 
de uma denúncia anônima 
à Vigilância, que foi até o 
local verificar a veracidade 
dos fatos e encontrou cerca 
de 50 quilos de alimentos 
vencidos.

O local foi interditado e 
iniciado um processo adminis-
trativo que será encaminhado 
à Polícia Civil para que dê 
andamento à investigação.

O laboratório para 
a produção da 
solução funcionava 
na rua Jácomo 
Zanchetta
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DER recuperará 20 quilômetros
da estrada do Taboão em um ano

Processo licitatório deverá ser lançado pelo órgão estadual até março; previsão de investimento é de R$ 17,6 mi

TRANSPORTES

A estrada do Taboão será 
recuperada pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER). A informação foi 
passada durante reunião do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
com o  diretor do escritório 
regional do DER 10, Mauro 
Flávio Cardoso, ontem, em São 
Paulo. O processo licitatório 
para os serviços deverá ser 
lançado pelo órgão estadual 
até o mês que vem.

“A recuperação da estrada 
do Taboão é um investimento 
muito importante para Mogi 
das Cruzes porque trará 
mais segurança para quem 
trafega pela via e melhores 
condições logísticas para as 
empresas que funcionam 
no distrito industrial do 
Taboão. A Prefeitura vem 
ouvindo os empresários e 
esta é uma demanda que 
existe e que, com o apoio do 
DER, conseguiremos trazer 
este benefício”, explicou o 
prefeito.

Ao todo, 20 quilômetros 
da estrada do Taboão, entre 

o encontro com a rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) e o 
município de Santa Isabel, 
receberão serviços de re-
cuperação funcional, que 
compreende recapeamento da 
estrada, reparos na estrutura, 
restauração do sistema de 
drenagem e melhorias na 
sinalização. O prazo estimado 
para as obras é de 12 meses 
e o investimento previsto é 
de R$ 17,6 milhões.

Ainda sobre o Taboão, o 
prefeito discutiu a situação das 
estradas Yoneji Nakamura e 
Mauro Auriccio, uma antiga 
reivindicação dos empresá-
rios, por meio da Associação 
Gestora do Distrito Industrial 

do Taboão (Agestab). As duas 
vias receberão serviços de 
pavimentação e drenagem.

A Prefeitura e o DER já 
celebraram um convênio para 
as obras e a administração 

municipal está fazendo a 
revisão dos projetos para 
a abertura da licitação. O 
investimento nos serviços das 
estradas Yoneji Nakamura e 
Mauro Auriccio é de R$ 10,8 

milhões. A pavimentação 
destas duas vias também 
é um importante passo na 
demanda pela construção 
de uma alça de acesso da 
rodovia Ayrton Senna (SP-70) 

para o Distrito Industrial 
do Taboão.

Outras solicitações
O prefeito também apre-

sentou ao DER solicitações 
para a recuperação funcio-
nal da avenida Engenheiro 
Miguel Gemma, no Socorro; 
da estrada do Pavan, que 
liga a rodovia Mogi-Dutra 
à Via Perimetral, e da ave-
nida Romilda Pecorari Nor, 
conhecida como estrada 
Velha de Sabaúna. Todas as 
solicitações compreendem 
melhorias na pavimentação, 
na estrutura de trafegabilidade 
e drenagem das vias.

A pavimentação da estrada 
da Volta Fria também foi 
discutida durante o encontro 
de ontem.

Ainda participaram da reu-
nião, as secretárias municipais 
de Transportes, Cristiane 
Ayres, de Serviços Urbanos, 
Camila Souza, e o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli.

Estrada do Taboão serve de ligação do município com o distrito industrial

Arquivo/Mogi News

“A recuperação da 
estrada do Taboão 
é um investimento 
muito importante 
para Mogi”, disse o 
prefeito Caio Cunha

Câmara arquiva pedido de 
cassação de Caio Cunha

A Mesa Diretiva da Câmara 
de Mogi das Cruzes arquivou 
ontem o pedido de cassação 
do mandato do prefeito Caio 
Cunha (Pode), protocolado 
no final de janeiro por um 
militante político local. O 
documento acusava o chefe 
do Executivo de improbidade 
administrativa ao nomear de 
maneira irregular o secretá-
rio de Governo, Francisco 
Cardoso de Camargo Filho, 
o Cochi, para a composição 
do gabinete. Segundo o 
acusador, Cochi teria sido 
condenado pela Justiça 
enquanto foi secretário de 
Estado de Santa Catarina, 
na década passada.

A conclusão é de que o 
caso em Santa Catarina foi 
encerrado com a aplicação 
de multa administrativa e 
que nenhum dos envolvidos 
teve seus direitos políticos 
suspensos ou foram proi-
bidos de trabalhar para a 
administração pública. Com 

Caso encerrado

isso, o pedido de cassação foi 
arquivado e o processo não 
precisou ser encaminhado 
à Comissão de Justiça e 
Redação.

O pedido de cassação de-
veria ser lido no expediente 
da primeira sessão da Câmara, 
em 2 de fevereiro, mas o 
vereador Policial Maurino 
(Pode) protocolou ofício 
para que a solicitação fosse 
remetida à Comissão de Justiça 
e Redação. O presidente da 
Casa, Otto Rezende (PSD), 
enviou novamente o pedido 
de cassação à Procuradoria 
Jurídica, para um novo parecer 
sobre o cumprimento dos 
requisitos legais mínimos 
para sua avaliação. No dia 
seguinte, a Procuradoria 
estabeleceu que a Mesa 
Diretiva deveria analisar o 
processo.

Na terça-feira passada, o 
secretário Cochi compare-
ceu à Câmara para prestar 
esclarecimentos sobre sua 
nomeação e as alegações 
apresentadas no pedido 

de cassação. Mais uma vez 
ele afirmou que a punição 
no processo foi de natureza 
administrativa, e que não 
houve decisão da Justiça 
pela interrupção de seus 
direitos políticos. Na ocasião, 
a maioria dos vereadores 
mostrou-se favorável pelo 
arquivamento do processo.

Segundo o que foi divul-
gado na imprensa, Cochi 
teria sido condenado em 
primeira instância por con-
tratar sem o devido processo 
licitatório uma empresa para 
a realização de projetos 3D, 
aquisição e instalação de 
mobília, durante o período 
em que foi diretor-executivo 
da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Santa 
Catarina (Agesc). Na segunda 
instância, o atual secretário 
de Governo foi absolvido 
das acusações de impro-
bidade, mas no Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) foi 
determinado o pagamento 
de uma multa, sem perda 
dos direitos políticos.

André Diniz

Mogi está entre as cidades 
que mais se desenvolvem

Mogi das Cruzes ocupa a 
29ª posição no ranking de 
qualidade dos serviços essen-
ciais entregues à população 
nas cem maiores cidades do 
Brasil, com população acima 
de 270 mil habitantes, nas 
áreas de Educação, Saúde, 
Saneamento e Segurança, 
do levantamento Desafios 
da Gestão Municipal (DGM) 
2021. O estudo realizado pela 
consultoria Macroplan apontou 
que, na comparação com o 
ano anterior, a cidade subiu 
nove posições no ranking 
geral e exibe, atualmente, 
um IDGM de 0,683.

No levantamento é pos-
sível identificar que Mogi 
teve sua melhor posição 
em Segurança, ficando em 
11ª colocação no ranking 
da área. Na Educação o 
município ficou na 15ª co-
locação, após perda de seis 
posições nos últimos dez 
anos. Em Saneamento e 
Sustentabilidade, a cidade 

Pesquisa

ocupa a 41ª posição. Na 
Saúde, o município ocupa a 
pior colocação: atualmente 
a 59ª entre os analisados, 
apesar de ter avançado 23 
posições na última década 
na área.

Na análise dos gestores do 
levantamento, o desafio da 
cidades é acelerar o ritmo 
dos avanços. Mogi perdeu 
posições na comparação 
com anos anteriores, ainda 
que tenha melhorado em 
boa parte dos indicadores. 

“Isso ocorre porque outros 
municípios estão melhorando 
em um ritmo mais acelerado 
do que Mogi”, explicou a 
economista sênior Adriana 
Fontes, coordenadora do 
DGM.

As áreas de Saúde e Sanea-
mento foram as que tiveram 
o pior desempenho no grupo 
dos cem, 55 municípios 
tiveram queda em Saúde e 
29 pioraram em Saneamento 
em relação ao ano anterior 
(2018).

Thamires Marcelino

Estudo foi realizado pela consultoria Macroplan

Divulgação
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Habitação retoma tratativas 
para regularização da Vila Cléo

Primeira reunião ocorreu nesta semana com os proprietários de um núcleo do bairro ocupado irregularmente

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos de Mogi 
das Cruzes, Sylvio Alkimin, 
que também responde pela 
Coordenadoria de Habitação, 
teve nesta semana a primeira 
reunião com os proprietários 
de um núcleo na Vila Cléo, 
ocupado irregularmente ao 
longo dos últimos anos por 
diversas famílias. O objetivo 
do encontro foi retomar as 
tratativas para que as quadras 
em situação irregular possam 
ser regularizadas.

Um dos pontos nevrálgi-
cos para que a regularização 
tenha início é a realização do 
levantamento planialtimétrico e 
cadastral. O desenho resultante 
vai traçar um retrato da situação 
fática local, com as medidas de 
todas as construções existentes, 
definindo os limites exatos 
da área objeto, assim como 
as ruas e identificando cada 
uma das unidades habitacio-
nais que serão regularizadas, 
para abertura das matrículas 
junto ao Oficial de Registro 
de Imóveis e a consequente 

titulação em favor das famílias 
que residem no local. Além 
da titulação das famílias, o 
processo vai permitir também 
a implantação de infraestrutura 
básica no local.

Outra discussão em anda-
mento é a disponibilização de 
uma área dentro desse núcleo 
para que a Administração 
possa futuramente implantar 
uma creche, garantindo um 
serviço essencial à comunidade. 
A área para a implantação do 
referido equipamento não 
pode, por exemplo, ser de 
proteção ambiental e precisa 
ter aproximadamente 4 mil 
metros quadrados.

As tratativas terão continui-
dade ao longo das próximas 
semanas. “Sou favorável ao 
diálogo e o objetivo é traçar 
uma linha para obter êxito nessa 
demanda. Estamos tentando 
equalizar todos os interesses 
e caminhar de uma maneira 
que nos permita atingir nosso 
objetivo maior, que é resolver 
a situação de insegurança e 
irregularidade das muitas 

famílias”, informou o secretário.

Outras regiões
Alkimin,vem convocando 

uma série de reuniões para tratar 
de processos de regularização 
fundiária na cidade. Um dos 

encontros foi com os entes 
envolvidos na regularização 
da Chácara Santo Ângelo, que 
são a Prefeitura, a Itaquareia 
e a associação de moradores.

O objetivo foi atualizar a 
situação da área e reforçar o 

compromisso de que todos 
sigam cumprindo com suas 
respectivas atribuições. A 
previsão é que a fase 1, que 
refere-se a uma área de mais 
de 794 mil metros quadra-
dos e mais de 609 lotes de 

regularização seja finalizada 
ainda ao longo deste ano.

No Jardim Aeroporto III, a 
responsável pela regularização 
fundiária, dará início a um 
trabalho complementar ao 
levantamento planialtimétrico 
e cadastral. O Serviço será 
realizado com a utilização de 
drones sobrevoando o núcleo, 
com o objetivo de auxiliar 
no cadastro das construções 
e ter como produto final a 
situação real de cada um dos 
lotes e construções da área 
objeto, 800 famílias devem 
ser diretamente beneficiadas. 

 
Aplicativo

Para acelerar os processos 
de titulação de terras públicas 
federais, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) lançou anteon-
tem uma plataforma virtual 
que poderá ser utilizada em 
parceria com prefeituras. A 
medida faz parte do programa 
Titula Brasil, criado por meio 
de portaria, em dezembro do 
ano passado.

Além da titulação, o processo vai permitir a implantação de infraestrutura básica

Divulgação/PMMC

A empresa Conseng Consul-
toria e Engenharia, responsável 
pela regularização fundiária 
no Jardim Aeroporto III, dará 
início a um trabalho com-
plementar ao levantamento 
planialtimétrico e cadastral, 
já em andamento no bair-
ro. O Serviço será realizado 
com a utilização de drones 
sobrevoando o núcleo, com 
o objetivo de auxiliar no ca-
dastro das construções e ter 
como produto final a situação 
real de cada um dos lotes e 
construções da área objeto.

“É importante as pessoas 
entenderem que esses drones 
que passarão a sobrevoar o 
bairro fazem parte do trabalho 
de regularização fundiária 
que está sendo desenvolvido 
pela Prefeitura, por meio da 
empresa contratada. Não há 
qualquer relação com tributos 
ou cobranças. É um trabalho 
benéfico”, orienta o secretá-
rio municipal de Assuntos 
Jurídicos, Sylvio Alkimin, 
que também responde pela 
Habitação.

Jardim Aeroporto III receberá 
mapeamento aéreo com drones

Regularização fundiária

fundiária, bem como as obri-
gações de cada ente federativo, 
seja no âmbito das aprovações, 
na titulação ou na execu-
ção das obras necessárias. 
A 13.465/17 garante mais 
autonomia aos municípios, 
para que o processo como um 
todo seja feito de forma mais 
célere, comparado a antiga 
base legal de regularização 
Lei Federal 11.977/09.

com ocupação já consolidada, 
porém em situação irregular 
na parte documental, urbanís-
tica (infraestrutura essencial) 
e ambiental. Em Mogi das 
Cruzes, as ações de regulari-
zação têm como referência a 
Lei Federal 13.465/17.

A lei traz de forma clara e 
detalhada os processos neces-
sários para a elaboração de 
um projeto de regularização 

Aproximadamente 800 
famílias devem ser diretamente 
beneficiadas pelo processo 
de regularização. O núcleo 
total a ser regularizado pos-
sui cerca de 220 mil metros 
quadrados e faz fundos para 
o rio Jundiaí.

A regularização fundiária 
é um procedimento adotado 
pelo Poder Público municipal 
sempre que há um núcleo 

Equipamento tem como objetivo auxiliar no cadastro das construções do bairro

Divulgação/PMMC
As obras de setorização 

(divisão de uma grande área 
de abastecimento em sistemas 
menores) que estão sendo 
executadas pelo Semae na 
região leste da cidade avançam 
e chegam a 35% de execução. 
O objetivo da autarquia 
é agilizar manutenções e 
diminuir perdas de água, 
por meio do remanejamento 
da rede de distribuição e 
instalação de equipamentos 
para controle de pressão e 
vazão. O investimento é de 
R$ 6,7 milhões.

O setor de abastecimento 
leste é toda região atendida 
pela Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Socorro. 
Os bairros abrangidos vão 
de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapeti, ao longo da 
margem direita do rio Tietê. .

O projeto contempla várias 
intervenções, como instalação 
de válvulas de manobras, 
ventosas, válvulas de des-
carga, interligações de rede, 

Obra de setorização do 
Semae chega a 35%

Agilidade na manutenção

pontos de monitoramento 
de pressão, instalação de 
redes de distribuição de 
água, válvulas redutoras de 
pressão, macromedidores 
(hidrômetros de grande porte, 
instalados na rede), detecção 
de vazamentos não visíveis 
e telemetria de controle 
(medição à distância).

Pacote de investimentos
Uma das regiões que mais 

crescem na cidade, Cezar de 
Souza também receberá um 
pacote de investimentos na 
área de saneamento. Está em 
andamento o processo de 
licitação para projeto exe-
cutivo e obras de melhoria 
e ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Leste de Mogi das Cruzes.

São previstas uma série 
de intervenções a serem 
implantadas nos principais 
processos e operações para 
ampliação da capacidade 
da ETE, passando de 142 
para 460 litros de esgoto 
tratado por segundo. O 
investimento previsto é de 
R$ 45,7 milhões.
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Coronavírus: Alemanha retoma controle fronteiriço; hospitalizações nos EUA caem

O governo da Alemanha anunciou ontem que irá restabelecer temporariamente os controles em suas 
fronteiras com a República Tcheca e partes da Áustria, pelo alto número de casos de variantes do coronavírus 
registrados nessas áreas. As medidas devem entrar em vigor no próximo domingo. Os viajantes vindos dessas 
localidades devem apresentar um teste negativo para Covid-19. Os Estados Unidos registraram o menor nível 
de hospitalizações pela doença desde novembro, com o número diário de novas infecções abaixo dos 100 mil.

Auxílio emergencial 
deve voltar em março 

Bolsonaro afirmou que uma nova rodada deve ser paga por um período de 
até quatro meses; alternativa é discutida entre o Executivo e o Congresso

BENEFÍCIO

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
afirmou, ontem que uma nova 
rodada do auxílio emergen-
cial deve ser paga a partir de 
março e por um período de 
até quatro meses. O chefe 
do Executivo ressaltou que 
essa é a alternativa discutida 
atualmente entre o Executivo 
e o Congresso. Ele disse, 
contudo, que não sabe qual 
seria o valor do benefício.

“Está quase certo, ainda 
não sabemos o valor. Com 
toda certeza - pode não ser 

- a partir de março, (por) 
três, quatro meses”, disse em 
conversa com jornalistas ao 
final de evento do governo 
em Alcântara (MA). “Isso 
está sendo acertado com o 
Executivo e com o Parlamento 
também porque temos que 
ter responsabilidade fiscal”, 
acrescentou.

O presidente não deu deta-
lhes de quantas pessoas serão 
contempladas com essa nova 
rodada do auxílio.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já disse que a 

ideia é atender à metade dos 
64 milhões de beneficiários 
que receberam no ano pas-
sado. Nem Bolsonaro nem o 
ministro disseram como vão 
ser os critérios de seleção.

Em janeiro, o presidente 
disse que a retomada do 
auxílio “quebraria” o Brasil. 
Agora, contudo, ele diz que 
vai ter uma nova rodada, mas 

que a retomada do benefício 
representaria um endivida-
mento muito grande do país.

Na conversa com jornalistas 
após a cerimônia, repetiu que 
o auxílio custa caro. “Eterno 
é aposentadoria, o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) tá? E é uma questão 
emergencial, porque custa 
caro para o Brasil”, disse.

Bolsonaro reforçou sua 
defesa pela retomada das ati-
vidades normais do comércio, 
sem restrições por conta da 
pandemia da covid-19. “Agora, 
não basta apenas conceder 
mais um período de auxílio 
emergencial, o comércio tem 
que voltar a funcionar, tem 
que acabar com essa história 
de fecha tudo”, disse. 

Presidente não deu detalhes do valor nem quantas pessoas serão contempladas

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

A Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados 
(Seade), vinculada ao governo 
de São Paulo, disponibilizou 
uma plataforma interativa 
de consulta de dados sobre 
as 645 cidades do Estado. 
Trata-se do Seade Painel, que 
pode ser acessado por meio 
do link https://painel.seade.
gov.br/municipios.  

Todas as informações estão 
dispostas em painéis com 
gráficos, tabelas e mapas, e 
agrupados em cinco tópi-
cos: População, Economia, 
Emprego, Saúde e Educação. 

“Para os municípios, esses dados 
são extremamente relevantes, 
além de servirem como base 
de estudos, tanto escolar 
quanto para o expediente 
da administração pública. 
A plataforma é democrática, 
voltada para a utilização de 
todos os interessados, sendo 
ainda de fácil interação. A 
ferramenta garante que todas 
as informações são seguras e 
oportunamente atualizadas”, 
observa o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, responsável 
pela interlocução do governo 
de São Paulo com as cidades.

No tema População, o 
Painel dos Municípios abarca 
dados sobre a população total 
das cidades, a densidade 
demográfica, a população 
por sexo e por faixa etária, 
o grau de urbanização e o 
número de habitantes por 

Governo de SP lança 
plataforma digital

Transparência

domicílio. Já no item Econo-
mia, há informações sobre o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
municipal, o PIB per capita, 
a distribuição da riqueza 
material entre Indústria, 
Serviços e Agricultura, o 
valor das exportações e das 
importações, e a produção 
agropecuária local. 

Elementos acerca da evo-
lução do emprego formal das 
cidades e do rendimento 
médio, segundo o grau de 
escolaridade e o setor de 
atividade, também podem 
ser acessados no portal da 
Fundação Seade, na aba 
Emprego. 

No campo Saúde, o in-
ternauta encontra o número 
de leitos hospitalares, de 
médicos e de enfermeiros que 
atuam em âmbito municipal, 
bem como o quantitativo 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e do setor privado. 
Na temática Educação, há 
conteúdo sobre matrículas 
das redes municipal, esta-
dual e particular; além de 
taxa de ocupação em creche, 
pré-escola e ensino funda-
mental e médio. Números 
alcançados pelas cidades no 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
entre os anos de 2015 e 
2019 também são facilmente 
encontrados no site. 

Para acessar o Seade Pai-
nel não há necessidade de 
cadastro. (E.C.)

inclui
mundo

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, anun-
ciou que aguarda, até hoje, a 
assinatura do acordo com o 
Ministério da Saúde para o 
fornecimento de 54 milhões 
de doses adicionais da vacina 
Coronavac, que integrarão o 
plano de imunização contra 
a Covid-19. 

O número se soma à quanti-
dade já acordada até o momento 
entre o Butantan e o Ministé-
rio da Saúde de 46 milhões 
de doses do imunizante. “Já 
tomamos todas as providên-
cias para a produção dessas 
54 milhões de doses. Isso já 
está inclusive no processo de 

Butantan deve assinar 

acordo da CoronaVac hoje

54 milhões de doses

produção lá na China e a partir 
do final de março devemos 
receber já os quantitativos de 
matéria prima”, disse Covas 
em entrevista à rádio CBN. 
Segundo informou, o total 
de 100 milhões de doses deve 
ser entregue ao Ministério da 
Saúde até o fim de agosto ou 
começo de setembro.

Para atender à demanda, Covas 
anunciou que a produção das 
doses terá incremento: a partir 
do dia 23 serão feitas remessas 
diárias de 600 mil doses da 
Coronavac ao Ministério da 
Saúde até que se complete a 
remessa inicial de 46 milhões 
de doses contratadas. (E.C.)

Divulgação/Governo de São Paulo

Vacinas integrarão plano de imunização contra Covid
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Palmeiras perde nos pênaltis 
e fica em quarto no Mundial

Sem marcar nenhum gol no tempo regulamentar das partidas que disputou, time alviverde decepcionou torcida

JORNADA MELANCÓLICA

O Palmeiras voltou a frus-
trar a torcida e teve um novo 
resultado negativo ontem no 
Mundial de Clubes da Fifa. A 
equipe perdeu para o Al Ahly, 
do Egito, nos pênaltis, por 
3 a 2, depois de um empate 
por 0 a 0 no tempo normal. 
Com atuação apática e pouca 
produção ofensiva, o atual 
campeão da Copa Libertadores 
deixa o Catar com o quarto 
lugar e com a necessidade de 
evoluir para poder vencer o 
Grêmio na final da Copa do 
Brasil. Felipe Melo perdeu a 
cobrança decisiva.

O Al Ahly jogou desfalcado 
dos dois principais jogadores. 
O meia El-Shahat e o atacante 
Kahraba foram suspensos 
pela Fifa por desrespeitar 
o protocolo de prevenção 
contra o coronavírus. Ainda 
assim, o campeão africano deu 
trabalho. O Palmeiras teve 
quatro mudanças no time 
titular em relação à semifinal, 
mas não conseguiu melhorar 

a criação de jogadas e resolver 
a lentidão da equipe.

A partida começou compli-
cada para o Palmeiras. O time 
egípcio estava mais organi-
zado em campo e conseguia 
criar com mais velocidade e 
intensidade. Cansado pela 
sequência de jogos, o alviverde 
perdia divididas e chegava 
atrasado nos lances. A força 
física dos africanos também 
prevalecia e, no estádio, a 

colônia egípcia no Catar se 
fez presente e cantava forte.

Desligado, o Palmeiras 
errou uma saída com Felipe 
Melo e quase tomou um gol. 
A equipe dava espaços e 
não conseguia acompanhar 

a velocidade de Bwalya. As 
chances no ataque só come-
çaram a sair depois dos 30 
minutos. Cabeçadas de Rony 
e Luiz Adriano obrigaram o 
goleiro El Shenawy a trabalhar 
e mostraram um possível 

ponto fraco a ser explorado.
Pelo menos no segundo 

tempo o Palmeiras começou 
melhor. O time adiantou a 
marcação e passou a roubar 
mais bolas no campo de ata-
que. O Ah Ahly mexeu logo 

na sequência para voltar a 
ameaçar e conseguiu equilibrar 
as ações. A equipe alviverde 
não conseguia finalizar e le-
vou um grande susto aos 21 
minutos. Weverton fez uma 
ótima defesa em um voleio de 
El Soleya. Ajayi marcou no 
rebote, mas estava impedido.

A equipe egípcia trocou 
todo o setor ofensivo no 
segundo tempo. O Palmeiras 
só mexeu no time aos 35 
minutos da etapa final. O 
objetivo foi conseguir dar 
velocidade e fazer a atuação 
ser menos apática. Mas era 
tarde demais. A partida estava 
muito truncada e teve de ser 
decidida nos pênaltis.

Nas cobranças, o apro-
veitamento das equipes foi 
ruim. O Palmeiras perdeu 
três chutes, dos quais dois 
foram defendidos pelo goleiro. 
Felipe Melo foi quem errou 
a última cobrança. Mesmo 
com Weverton defendendo 
um dos chutes, foi pouco. O 
Ah Ahly foi premiado pela 
eficiência.

Estadão Conteúdo

Palmeiras e Al Ahly fizeram uma partida fraca e não saíram do empate por 0 a 0

Divulgação/Fifa

AL AHLY
1907

PALMEIRAS    0 (2) 
AL AHLY           0 (3)

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, 
Gómez e Viña; Patrick de Paula (Danilo), 
Felipe Melo e Raphael Veiga (Gabriel 
Menino); Rony, Willian (Gustavo Scarpa) e 
Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.
AL AHLY - El Shenawy; Hany, Benoun, 
Ayman e Ibrahim; Fathi, El Soulia e Afsha 
(Sherif); Akram (Dieng), Bwalya (Ajayi) e 
Taher (Mohsen). Técnico: Pitso Mosimane.
GOLS NOS PÊNALTIS - Benoun, Hany 
e Ajayi marcaram. El Soulia e Mohsen 
perderam. Scarpa e Gómez marcaram. 
Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo 
perderam.
ÁRBITRO - Maguette Ndiaye (Senegal).
CARTÕES AMARELOS - Weverton, Willian 
e Patrick de Paula.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Education City, em Doha, 
no Catar.

BAYERN DE MUNIQUE 1 
TIGRES                0

BAYERN DE MUNIQUE - Neuer; Pavard, 
Süle, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, 
Alaba, Coman (Douglas Costa), Sané 
(Musiala) e Gnabry (Tolisso); Lewandowski 
(Choupo-Moting). Técnico: Hansi Flick.
TIGRES - Guzmán; Luis Rodríguez (Julian 
Quiñones), Salcedo, Reyes e Dueñas; 
Rafael Carioca, Pizarro, Luis Quiñones e 
Aquino; Gignac e Carlos González. Técnico: 
Ricardo Ferretti.
GOL - Pavard, aos 13 minutos do segundo 
tempo.
ÁRBITRO - Esteban Ostojich (Fifa/Uruguai).
CARTÕES AMARELOS - Dueñas, Luis 
Rodríguez e Rafael Carioca.
LOCAL - Estádio Education City, em Al 
Rayyan (Catar).

O Bayern de Munique 
conseguiu mais uma façanha 
histórica, o seu sexto título 
em um ano. Ontem, não foi 
brilhante, mas deixou clara a 
superioridade ao conquistar o 
título do Mundial de Clubes 
com a vitória sobre o Tigres 
por 1 a 0, no duelo disputado 
no Estádio Education City, 
em Al Rayyan, no Catar.

O Bayern, com essa con-
quista, igualou o Barcelona 
de 2009, tendo vencido todas 
as competições disputadas 
em um ano - levando em 
consideração que o Mundial 
é relativo a 2020. Também 
havia faturado a Liga dos 
Campeões, o Campeonato 
Alemão, a Copa da Alemanha 
e as Supercopas da Europa 
e da Alemanha.

Por isso, o Bayern vinha 
tratando o Mundial no Catar 
como a “cereja do bolo”. 
E repetiu a conquista do 
Mundial de 2013, sobre o 
Raja Casablanca. Antes, sem 
a chancela da Fifa, faturou 
o Mundial Interclubes em 
1976, diante do Cruzeiro, 
e em 2001, sobre o Boca 
Juniors.

Bayern vence o sexto título em um ano
Mundial de Clubes

para o coronavírus, e uma 
novidade tática, a presença 
de Alaba no meio-campo.

O Bayern dominou a posse 
de bola, ocupou o campo de 
ataque, mas sem encontrar 
muitos espaços. Esse ritmo 
se manteve na etapa final. 
Superior, mas sem empol-
gar, marcou aos 13. Após 
levantamento de Kimmich, 
Lewandowski disputou pelo 
alto com o goleiro Guzmán. 
A bola sobrou para Pavard, 
livre, para bater e marcar o 
gol do título. (E.C.)

o feito de ter sido o primei-
ro clube da Concacaf a se 
classificar para a final do 
Mundial de Clubes. Mas 
depois de passar por Ulsan 
Hyundai (2 a 1) e Palmeiras 
(1 a 0), não conseguiu resistir 
ao gigante alemão, embora 
tenha exibido organização. 
Finalizou três vezes contra as 
19 tentativas do adversário.

O Bayern foi a campo tendo 
dois desfalques de peso: Boa-
teng, que foi liberado após a 
morte de uma ex-namorada, 
e Müller, que testou positivo 

Dessa vez, havia passado 
pelo Al Ahly, do Egito, nas 
semifinais, por 2 a 0. E foi 
soberano diante do Tigres, 
mesmo com o placar magro, 
tanto que não correu qual-
quer risco na defesa. Além 
disso, ainda que sem grande 
volume de jogo, poderia 
ter conquistado um triunfo 
mais dilatado, mesmo tendo 
algumas baixas e descansa-
do alguns destaques, como 
Lewandowski, em boa parte 
do segundo tempo.

Já o Tigres pode comemorar 

Jogadores do Bayern comemoram o gol de Pavard

Divulgação/Fifa

Neymar deverá ser baixa 
no Paris Saint-Germain por 
quatro semanas. O clube 
francês confirmou ontem 
que o atacante brasileiro 
sofreu uma lesão no músculo 
adutor da coxa esquerda e 
apresentou a previsão desse 
período de afastamento, o 
que o torna desfalque para 
ao menos um dos duelos 
das oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Europa 
contra o Barcelona.

“Neymar Jr. sofreu uma lesão 
no adutor esquerdo na noite 
de quarta-feira. Após análise de 
exames clínicos e tomografias, 
a previsão é que ele fique fora 
por cerca de quatro semanas 
dependendo da evolução da 
lesão”, publicou o clube em 
seu site oficial.

O primeiro confronto en-
tre PSG e Barcelona será na 
próxima terça-feira, no Camp 
Nou. Depois, no Parque dos 
Príncipes, os times vão se 
encontrar em 10 de março. 
A data está próxima das 
quatro semanas de previsão 
de afastamento apresentada 

Neymar desfalca PSG 
por quatro semanas

Lesão na coxa

pelo time parisiense.
Neymar se lesionou na 

quarta, durante triunfo por 
1 a 0 sobre o Caen, pela 
Copa da França. O atacante 
brasileiro deu o passe para 
o único gol da partida e foi 
substituído, reclamando 
de dores, logo após sofrer 
uma entrada dura de um 
adversário. E agora a lesão 
se confirmou.

A nova contusão volta a 
deixar Neymar fora de com-
promissos decisivos da Liga 
dos Campeões. Foi assim em 
2018 e em 2019, quando 
perdeu duelos com Real 
Madrid e Manchester United. 
Na temporada passada, no 
entanto, conseguiu conduzir 
o time até a final, vencida 
pelo Bayern de Munique.

A lesão de Neymar pode 
não ser a única preocupação 
do PSG para o confronto 
com o Barcelona, pois o 
argentino Angel Di María 
também sofreu lesão na coxa 
no último domingo, durante 
partida contra o Olympique 
de Marselha. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen diz para Gabriela, que perdeu a memória, que os pais dela estão 

mortos e que ela é fi lha única. Junior avisa Neco que tentarão fugir nesta 

noite do cativeiro. Os chiquititos vão até o antigo quarto de limpeza e fi cam 

impressionados com a nova decoração do local, que virou o laboratório de 

Samuca.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca e Bianca combinam de namorar às escondidas. Gael beija Dandara, e 

Bianca vê. João tenta tirar satisfações com Dandara, que o repreende. Sol tenta 

convencer Jeff a estudar na Ribalta, mas Lincoln encerra o assunto. Lucrécia 

e Edgard insinuam para Nando que Gael pode ter roubado sua guitarra. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Os tenentes expulsam Alberto da frente da casa de Cassiano. Doralice 

parte com Beatriz e deixa um bilhete de despedida para Quirino. Manolo 

tranquiliza Samuel, dizendo que Aurora chegará logo em Vila dos Ventos. 

Alberto ameaça Dionísio

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Leozinho sugere sabotar a cantina de Tancinha. Beto fala com Henrique sobre 

seu retorno à Peripécia. Agilson é rude com Aparício e Dinalda na frente de 

Rebeca. Fedora e Leozinho entram na cantina de Tancinha disfarçados, mas 

a patricinha é descoberta. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Edinalva ameaça Ritinha, e Nazaré estranha. Jeiza impede que Zeca confronte 

Ruy. Eugênio exige que Ruy se afaste de Zeca. Biga alerta Dantas sobre a 

movimentação de cheques da empresa. Dita aconselha Silvana a se livrar do 

agiota. Ivan é constrangido ao tentar usar um banheiro público.

RECORD, 21H

Gênesis
Guri se desculpa com Terá. Amat e Iafa são atacadas. Nadi se revolta com 

o ataque à Amat. Nidana é fi rme com o marido. Danina se irrita ao saber 

da mudança de Nidana. Lugali inventa desculpa para não ser descoberto. 

 Arde o peito quando 
a vida aperta

pensamentos e 
queima devagarinho

o coração sempre 
que vai embora

e passa bem 
pertinho dos sonhos

que nos perseguem 
que atrás deles

não estejamos ou 
nos percamos.

Viver é sonhar, 
acreditar e lutar para

não cair, mas se cair 
for o caminho

pois que venha 

MOMENTO
especial

Viver devagarinho

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CLEUSA AP. MEIRELLES CAMARGO, 

MILTON MARTINS COELHO E MARILENA SPOSITO PAULET-

TI

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário! 

Na vida seja como um girassol: se 
posicione em direção a luz.”

 cultura@jornaldat.com.br

quando quiser pois
estarei a postos para 

o abraçar tal
como a qualquer 

outra coisa que
me pertença ou 

esteja destinada.
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