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Profissionais da Saúde entre  
45 e 50 anos serão vacinados

A partir desta segunda-feira, postos do Alto do Ipiranga e da Vila Natal começam a imunizar novo público

HIGIENIZAÇÃO

  Empresas atuam na limpeza do transporte coletivo. Cidades, página 3

Os profissionais da Saúde com 
idade entre 45 e 50 anos, que atuam 
em Mogi das Cruzes, poderão tomar 
a vacina contra a Covid-19 nesta 
segunda-feira nos postos de saúde 
do Alto do Ipiranga ou da Vila Na-
tal. Na terça-feira, se ainda houver 
estoque, serão atendidos os traba-
lhadores com 40 anos ou mais. A 
decisão foi tomada no final da tar-
de de ontem, após o balanço diário 
da vacinação realizado pela Secre-
taria de Saúde de Mogi das Cruzes. 
Nos últimos três dias, foi utilizado 
pouco mais de 50% do total de mil 
doses que haviam sido reservadas 
para a vacinação de profissionais 
com mais de 50 anos, o que possi-
bilitou a ampliação do atendimento.  
Cidades, página 4

Os leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Luzia 
de Pinho Melo, em Mogi das Cru-
zes, estão com uma taxa de 62,5% 
de ocupação. Do total de 24 leitos 
disponíveis, 15 estão ocupados, se-
gundo informações divulgadas pela 
da Secretaria de Saúde do Estado. 
Cidades, página 6

Hospital Luzia

LEITOS DE UTI 
TÊM 62,5% 
DE OCUPAÇÃO

Desde o início

Cidade registra
684 mortos
por Covid-19
Cidades, página 6

IRREGULARIDADES

Dois asilos são 
autuados pela 
administração 
municipal. p5

Em Mogi das Cruzes, mais de 10 mil trabalhadores da área médica já foram vacinados contra a Covid

D
iv

u
lg

a
çã

o

M
o

g
i 

N
e

w
s

/A
rq

u
iv

o

IPTU

Prefeitura divulga calendário 
para solicitação de benefícios

A Prefeitura de Mogi das Cruzes divulgou os prazos
para requisição de benefícios como imunidade,
isenção ou redução de IPTU. Na cidade, mais de 15
mil contribuintes têm direito ao auxílio. Cidades, página 3
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ESCOLAS APTAS
A Secretaria de Estado da Educação 
informou que todas as escolas es-
taduais do Alto Tietê estão funcio-
nando desde o início desta semana 
para as aulas presenciais. As insti-
tuições de ensino passaram pelos 
procedimentos de averiguação, im-
plantação dos protocolos sanitários 
e de distanciamento social do Pla-
no São Paulo de retomada das ativi-
dades. As dez cidades do Alto Tietê 
contam com 218 escolas estaduais, 
sendo 184 no G5 da região. São 60 
em Mogi, 47 em Suzano, 42 em Ita-
quaquecetuba, 18 em Poá e 17 em 
Ferraz de Vasconcelos.

ZELADORIA
As praças da cidade estão receben-
do trabalhos de manutenção das 
equipes da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos. A praça Oswaldo 
Cruz, na região central, foi um dos 
espaços públicos atendidos recen-
temente com trabalhos de limpeza 
e capinação.

CÂMERAS CORPORAIS
A Polícia Militar de São Paulo rece-
berá, neste primeiro semestre, 2,5 
mil câmeras corporais para a gra-

vação automática de todas as ativi-
dades da corporação. O objetivo é 
trazer mais segurança aos profis-
sionais e facilitar possíveis investi-
gações de ocorrências.

E A REGIÃO?
Os locais que receberão as câme-
ras ainda não foram divulgados pela 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, portanto, ainda não se sabe 
se os batalhões do Alto Tietê serão 
beneficiados. O contrato de aquisição 
foi assinado na sexta-feira passada 
pelo governo estadual e a entrega é 
feita 90 dias após a assinatura.

SITUAÇÃO DE RUA
A Secretaria Municipal de Saúde ain-
da não recebeu oficialmente instru-
ções e normativas técnicas do gover-
no do Estado para a imunização de 
pessoas em situação de rua contra 
o coronavírus (Covid-19). Ontem, a 
capital paulista deu início à vacina-
ção desse grupo, um dos mais vul-
neráveis devido a alta exposição e 
impossibilidade de isolamento. Em 
Mogi, o planejamento será realizado 
em conjunto com a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, mas ain-
da não foram definidas datas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Samba sem nota

E
m 1919, ainda sem a criação das es-
colas de samba, o Rio de Janeiro fez 
um dos carnavais mais célebres vis-
tos até hoje. Um ano antes, a gripe 

espanhola desembarcara no Brasil e acabou 
sendo responsável por 35 mil mortes só no 
país. Cadáveres eram empilhados pelas cal-
çadas e carregados em caminhões de lixo. 
Mas a tragédia, ainda recente, não impediu 
que o Rio de Janeiro, logo após o encerra-
mento da Primeira Guerra Mundial, fizesse 
uma das maiores festas já vistas, já com a 
pandemia enfraquecida. Na época, o gover-
no foi contra a realização da festa. Em vão.

No século XIV, o continente europeu tam-
bém realizou festas marcantes após a supera-
ção da peste negra, que pode ter reduzido a 
população mundial de 450 milhões de pes-
soas para 350 milhões. Já em 2021, porém, 
ainda não há condições para a realização do 
Carnaval. A pandemia do coronavírus ain-
da não tem data para ser controlada. Já são 
236 mil mortes no país e mais de 2,3 mi-
lhões em todo o mundo. Embora os prejuí-
zos causados pela Covid-19 sejam grandes 
para as escolas de samba, não há o que fazer 

No Alto Tietê, Mogi das Cruzes é a ci-
dade com maior número de agremiações. 
Com samba no pé, mas mal das pernas, 
principalmente nos últimos anos devido ao 
corte de gastos da Prefeitura, as dificulda-
des financeiras neste ano só aumentaram.  
Além do cancelamento sensato dos desfiles 
das escolas de samba, em cumprimento às 
medidas sanitárias necessárias para conter a 
Covid-19, nenhum evento presencial pode 
ser realizado para ajudar com a arrecadação 
monetária. Além disso, essa não é a primei-
ra vez que o evento é cancelado. Em 2016 e 
2017, a Prefeitura de Mogi enfrentava uma 
crise econômica, iniciada no país dois anos 
antes, e não pôde investir. 

Apesar do momento difícil, esperamos res-
peito e entendimento da população e uma 
fiscalização firme contra os transgressores. 
O que resta, relembrando o célebre Carnaval 
do Rio de Janeiro de 1919, é o Bloco do Eu 
Sozinho, popularizado pelo jornalista Julio 
Silva que, naquele ano, desfilou pelas ruas 
apenas com a companhia de sua corneta, 
gesto que foi repetido por décadas. Desta 
vez, nada de samba. Nem de uma nota só. 

Como eliminar o pessi-
mismo e criar uma aura de 
auto motivação e profundo 
otimismo? A visualização, ou 
seja, a criação mental, me-
ditações diárias e elevação 
da consciência, são meios 
para eliminar o negativismo. 

O que é visualizar? É ima-
ginar e com os olhos fecha-
dos ver tudo que queremos. 
É melhor ver que os nos-
sos desejos já aconteceram 
e colocar tudo no passado. 
O pessimismo é tão conta-
giante quando o otimismo. 
Neste momento, no Brasil, o 
pessimismo está dominando 
a consciência da maioria da 
população. Quando se pas-
sa pelas ruas comerciais se 
vê lojas e empresas com as 
portas fechadas, pessoas de-
sempregadas e reclamando 
que não têm recursos para 

Vamos combater o pessimismo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

sobreviver ou comprar ali-
mentos e remédios para as 
suas famílias, daí vem o de-
sespero, enlouquecimento e 
violência. 

O Mestre Jesus ensinou: 
“Vos podereis fazer o que 
faço e muito mais”. Logo, 
é preciso ultrapassar a fase 
da fé e alterá-la para o grau 
de confiança. Qual é a dife-
rença entre fé e confiança? 
A fé acontece quando acre-
ditamos no que os outros 
nos falam e ensinam. Por 
exemplo: “quando você faz 
as contas simples como dois 
mais dois dá o total de qua-
tro”. Alguém duvida dessa 
soma? É óbvio que não, logo, 
aí está a certeza. Tudo que 
queremos na vida devemos 
lutar ardentemente, pois só 
possuímos as coisas pelas 
quais lutamos. Fortaleça 

o otimismo com absoluta 
confiança. Procure evitar e 
ver notícias desagradáveis 
sobre crimes, não se junte 
a pessoas negativistas, evite 
palavrões, e fale frases que 
envolva o amor ao próxi-
mo. Enfim, se não puder 
falar, pense, eleve os seus 
pensamentos. Acredite pia-
mente que dentro de você e 
de cada ser humano, há um 
mestre interior, como se fos-
se uma “chispa divina” que 
é Deus, ou o Eu maior de 
Deus dentro de nós. Previ-
na-se contra o materialismo 
puro. Então, diariamente, 
visualize e materialize em 
seus pensamentos os teus 
desejos. Seja otimista custe 
o que custar. Esteja em paz.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Prefeitura divulga os prazos
para solicitação de benefícios

Cerca de 15 mil contribuintes têm direito à imunidade, isenção ou redução do tributo; pedido deve ser agendado

IPTU

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes divulgou os prazos 
para solicitação de benefícios 
como imunidade, isenção ou 
redução de IPTU. O mais 
próximo é o que termina nos 
dias 8, 9 ou 10 de março de 
2021 (dependendo da data 
de notificação de postagem 
do carnê), para os casos de 
redução por Sanção Premial, 
concedida a clubes e demais 
entidades que concedam seu 
espaço físico para atividade 
esportiva para crianças e 
adolescentes durante todo o 
exercício fiscal e que estejam 
em dia com o pagamento do 
imposto.

O dia 22 de março deste 
ano é a data-limite para re-
querimento de isenção para 
aposentados e pensionistas, 
contribuinte com imóvel de 
baixo padrão construtivo e 
imóveis locados utilizados 
como templo de qualquer 
culto.

Também em 22 de março 
termina o prazo para solici-
tação de redução do valor do 

Atendimento pode ser efetuado nos PACs do Prédio I, Braz Cubas ou Jundiapeba

tributo para imóveis com mata 
preservada (terreno com área 
igual ou superior a 10 mil 
metros quadrados), e dimi-
nuição de 30% para imóvel 
territorial (terreno) com obra 
em andamento. Proprietários 
de imóveis com mata nativa 
preservada (serra do Itapeti, 
APA do rio Tietê e áreas de 
preservação) têm até 20 de 
junho deste ano para requerer 
a redução do tributo.

Nos demais casos com 
direito a algum desses be-
nefícios, como a isenção 
para produtores rurais (nas 
situações previstas em lei), a 
solicitação pode ser feita em 
qualquer época do ano. Mais 
de 15 mil contribuintes do 
IPTU de Mogi das Cruzes têm 
direito à imunidade, isenção 

ou redução do tributo.
Para saber como solicitar, 

consulte os links no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.
sp.gov.br). Após providenciar 
todos os documentos exi-
gidos, o contribuinte deve 

agendar (http://agendamentopac.
pmmc.com.br/) o atendimento 
na unidade mais próxima 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC), que oferece 
três endereços: Prédio 1 da 
Prefeitura, PAC Braz Cubas 

e Centro Integrado de Cida-
dania (CIC) de Jundiapeba.

Carnês 2021
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes iniciou também, nesta 
semana, a postagem dos 

143.717 carnês do IPTU de 
2021. A previsão é de que 
todos sejam entregues até 
o fim do mês. A consulta 
de valores e impressão de 
segunda via estão disponíveis 
desde a semana passada. O 
pagamento poderá ser à vista 
ou parcelado em até dez 
vezes, de março a dezembro. 
As datas específicas de ven-
cimento serão informadas 
nos carnês. Elas variam de 
acordo com o CEP da pro-
priedade – esta organização 
é feita para evitar longas 
filas em agências bancárias 
e casas lotéricas.

Quem optar pelo pagamento 
à vista (parcela única) tem 
5% de desconto. Além disso, 
o contribuinte que estava 
em dia com o imposto até 1º 
de novembro de 2020 tem 
direito a mais 5%, totalizando 
um abatimento de 10%. É 
bem vantajoso. O IPVA, por 
exemplo, que é um imposto 
estadual, oferece apenas 3% 
de desconto para quem paga 
o tributo à vista.

Felipe Claro/Arquivo

Para tentar reduzir as con-
taminações da Covid-19 
decorrentes das aglomera-
ções dentro do transporte 
público, as prefeituras da 
região promoveram diver-
sas ações, como vistorias, 
higienização e controle de 
veículos. Parte do dia a dia 
dos trabalhadores, as lotações 
acabaram se tornando uma 
constante contradição aos 
apelos pelo distanciamen-
to. Agora, com a pandemia 
alcançando seu primeiro 
ano, as administrações de 
Mogi das Cruzes e Suzano 
ressaltam as atividades de 
fiscalização implementadas 
no transporte municipal.

Indicado como compor-
tamento essencial desde o 
início da pandemia, o distan-
ciamento social raramente foi 
praticado adequadamente no 
transporte público. Mesmo 
nos momentos mais críticos, 
durante a primeira e a se-
gunda ondas de novos casos, 
os trabalhadores tiveram 
de se sujeitar a coletivos 
quase sempre lotados para 

Administrações atuam para evitar aglomeração
Transporte coletivo

que a secretaria orienta à 
empresa responsável, como 
o uso constante de máscara 
por parte de funcionários e 
usuários do transporte público 
e o distanciamento social 
entre as pessoas”, explicou 
a Prefeitura suzanense.

CPTM
Atendendo as duas cidades 

por meio da Linha 11 – Co-
ral, a Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) comunicou que 
promove, desde o surgimento 
da pandemia, a Operação 
Monitorada. A atividade é 
avaliada ininterruptamente, 
sobretudo em horários de 
pico e, quando constatada 
a necessidade, mais trens 
são dispostos para melhor 
acomodação de passageiros.

A companhia também 
determinou intensificação 
de medidas de higienização 
das composições, veículos 
e estações, com ampliação 
da frequência de limpeza de 
assentos, pisos, corrimãos e 
maçanetas, com álcool 70% 
ou solução de água sanitária.

*Texto supervisionado pelo editor.

item tornou-se obrigatória 
por lei na cidade no ano 
passado.

Em Suzano, a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana explicou que existe 
um departamento específico 
responsável por realizar a 
fiscalização rotineira dos 
coletivos. “Por meio dessa 
ação é verificada justamente 
a demanda a fim de tomar as 
providências para se adequar 
a frota. Da mesma forma, na 
fiscalização, é verificado cons-
tantemente o cumprimento 
dos protocolos sanitários 

o próprio deslocamento.
Para reduzir esses impactos, 

a Secretaria de Transportes de 
Mogi informou que realizou 
ações pontuais de reforço nas 
linhas e horários ao longo 
da pandemia. A Prefeitura 
também reforçará, a partir da 
próxima semana, a fiscalização 
das empresas concessionárias 
do transporte municipal – CS 
Brasil e Princesa do Norte. 
A administração confirmou 
que ambas empresas conti-
nuam fornecendo o álcool 
em gel dentro dos veículos. A 
disponibilização gratuita do 

Luiz Kurpel*

Higienização é realizada regularmente nos ônibus

Mogi News/Arquivo

As agências bancárias da 
região permanecerão fecha-
das nas próximas segunda e 
terça-feira, de acordo com 
informações do Sindica-
to dos Bancários de Mogi 
das Cruzes e região. Já na 
quarta-feira, as agências 
devem abrir somente após 
o meio-dia para atender aos 
clientes que necessitam dos 
serviços presenciais.

As Prefeituras da região, 
no entanto, optaram por sus-
pender o feriado de Carnaval. 
O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
afirmou que a medida visa 
evitar as aglomerações, o 
deslocamento das pessoas e, 
consequentemente, o aumento 
dos casos da Covid-19.

Por sua vez, a Associação 
Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC) realizou uma 
pesquisa ainda neste mês 
com associados e o resultado 
apontou o apoio à suspensão 
do ponto facultativo do 

Atividades são suspensas
nesta segunda e terça

Agências bancárias

Carnaval. A presidente da 
associação, Fádua Sleiman, 
ressaltou que a decisão traz 
um pouco de alívio para os 
comerciantes que enfrentaram 
medidas restritivas impostas 
pela recente fase vermelha 
do Plano São Paulo.

O apoio à decisão em sus-
pender o feriado é derivado 
de um longo período em que 
os lojistas enfrentaram a dura 
crise causada pela pandemia 
do novo coronavírus. Nesta 
fase, as lojas permaneceram 
fechadas e, mesmo com a 
reabertura desde o final do 
ano passado, os prejuízos 
ainda não foram reparados 
em sua totalidade. Diversos 
comerciantes que operam 
em restaurantes, lanchonetes 
e demais estabelecimentos 
alimentícios conseguiram 
manter as vendas por meio 
do sistema delivery.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cru-
zes e Região (Sincomércio) 
também foi favorável à sus-
pensão do ponto facultativo 
do Carnaval.

Thamires Marcelino

Mais de 140 mil 
carnês do IPTU 
serão enviados aos 
contribuintes até o 
final deste mês
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Mogi das Cruzes recebe mais 
de 57 mil cestas básicas

Mogi das Cruzes já recebeu 
mais de 57 mil cestas básicas 
para distribuir as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
econômica. O objetivo da 
ação, promovida pelo governo 
do Estado e a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes por meio do 
Programa Alimento Solidário, 
é garantir apoio e seguridade 
alimentar para as pessoas 
que enfrentam dificuldades 
em razão da pandemia do 
coronavírus.

A remessa mais recente, 
recebida em dezembro, foi 
entregue no final de semana 
passado no bairro do Mogi-
lar, Jardim Margarida e no 
Conjunto Jefferson da Silva. 

Desde o início da pande-
mia, a cidade recebeu 57.400 
kits de alimentos destinados 
para famílias em situação de 
extrema pobreza com ren-
da mensal per capita de até  
R$ 89,00 e inseridas no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). Entre os 

Auxílio na pandemia

dias 12 e 23 de dezembro o 
município recebeu a última 
remessa com 28.779 cestas.

De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo com-
pete ao município receber e 
armazenar adequadamente 
as cestas, confirmar a lista 
de beneficiários, notificar as 
famílias e distribuir as cestas.

Diante disso, a Secretaria de 
Assistência Social promoveu, 
no domingo passado, a entrega 

dos alimentos em três pontos 
distintos da cidade. No caso 
das cestas que não forem re-
tiradas, seja por não interesse 
ou não observância da data de 
entrega, a Prefeitura realizará 
uma nova distribuição para 
as famílias que, após março 
de 2020, entraram no critério 
de renda estabelecido pelo 
programa. Por enquanto, não 
existem previsões para novas 
entregas de kits em Mogi.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Objetivo é garantir apoio para famílias vulneráveis

Divulgação/PMMC

Parceria promove ação 
social em bairro de Suzano

O projeto Tudo que Nóis 
Tem é Nós, de Suzano, pro-
movido pela Associação 
Paulista de Esporte, Cultura 
e Cidadania (APECC), se 
uniu a dois parceiros para 
ampliar as atividades sociais 
às pessoas que vivem em 
situações de vulnerabilida-
de social. De acordo com 
Vagner Luiz dos Santos, um 
dos criadores do projeto, 
os parceiros são a União 
da Família Autismo (UFA) 
e o Instituto Tamires, que 
também atende o município.

“O projeto propõe realizar 
atividades de cunho socio-
cultural e socioassistencial 
em Suzano, em consonância 
com as políticas da prefei-
tura municipal, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. A região a 
ser priorizada é a do Jardim 
Imperador, Jardim Monte 
Cristo e Cruzeirinho espe-
cialmente”, explicou Santos.

O espaço está localizado 

Atividades culturais

na rua Odilon de Souza, no 
bairro Jardim Imperador, 
que é de fácil acesso aos 
moradores das proximidades, 
evitando a dificuldade dos 
deslocamentos. Além disso, 
de acordo com as informa-
ções, o local já conta com 
uma infraestrutura adequada 

Thamires Marcelino

Público de 45 a 50 anos pode 
ser vacinado nesta segunda

Secretaria adianta que, se houver estoque, começará a imunização do grupo acima de 40 anos na terça-feira

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Os profissionais da Saúde 
com idade entre 45 e 50 
anos, que atuam em Mogi 
das Cruzes, poderão tomar 
a vacina contra a Covid-19 
nesta segunda-feira nos pos-
tos de saúde do Alto do 
Ipiranga ou da Vila Natal. Na 
terça-feira, se ainda houver 
estoque, serão atendidos os 
trabalhadores com 40 anos 
ou mais.

A decisão foi tomada no 
final da tarde de ontem, após 
o balanço diário da vacinação 
realizado pela Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes. 
Nos últimos três dias, foi 
utilizado pouco mais de 50% 
do total de mil doses que 
haviam sido reservadas para 
a vacinação de profissionais 
com mais de 50 anos, o que 
possibilitou a ampliação do 
atendimento.

“O município ainda não 
recebeu doses suplementares 
do governo do Estado para 
os trabalhadores da Saúde, 

mas estamos conseguindo 
administrar o nosso estoque 
e ampliarmos a cobertura de 
forma gradativa”, explicou 
o secretário de Saúde, Hen-
rique Naufel.

Até o momento, o mu-
nicípio já vacinou 12.923 
pessoas, das quais 10.306 
são trabalhadores da Saúde. A 
vacinação para idosos com 85 
anos ou mais continua aber-
ta nos postos de saúde de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16h30. Segundo avalia-
ção da Prefeitura, a adesão 
desse grupo tem sido um 
sucesso, com 2.617 pessoas 
já vacinadas.

O total de idosos imuni-
zados compreende a soma 
das pessoas abrigadas nas 
Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (Ilpis), 
a vacinação por drive-thru 
realizada no final de semana 
passado e o atendimento nos 
postos do município. Ou-
tros grupos e faixas etárias 
serão divulgados conforme 
a chegada de novos lotes da 

vacina na cidades.
Iniciada no começo de 

fevereiro, a vacinação con-
tra a Covid-19 de homens 
e mulheres internados nas 
Ilpis, como asilos e casas de 
repouso, já teve sua primeira 

etapa concluída. Nesta sema-
na, duas instituições foram 
interditadas no município 
por falta de documentação 
ou de pessoal qualificado 
para o atendimento (veja 
mais na página 5).

O trabalho foi iniciado 
no dia 1º de fevereiro, com 
a disponibilização dos lotes 
com as doses do agente imu-
nizante para as 15 instituições 
cadastradas no município. A 
imunização foi conduzida 

pelas próprias equipes que 
atuam nos locais, que já 
contam com técnicos em 
enfermagem que já promovem 
os cuidados.

No total, foram enviadas 
542 doses, sendo 224 para 
os idosos que estão nas Ilpis 
e 318 para os funcionários 
das instituições. Segundo 
a administração, as equipes 
da Vigilância em Saúde estão 
em contato permanente com 
os técnicos das instituições 
e, até o momento, além das 
duas interdições, não foram 
informados outros casos.

No que diz respeito à 
segunda dose da imunização, 
a Secretaria da Saúde esclare-
ceu que  segue as orientações 
do Instituto Butantan - que 
forneceu a CoronaVac, uti-
lizada para este público - e 
que realizará a segunda dose 
dentro do período de 21 dias 
após a primeira aplicação. 

“O trabalho será feito pelas 
próprias instituições, como 
na primeira dose”, esclareceu 
a municipalidade.

André Diniz

Trabalhadores da linha de frente no combate à Covid compõem grupo prioritário

Rovena Rosa/Agência Brasil

“A região a ser 
priorizada é a do 
Jardim Imperador, 
Jardim Monte Cristo 
e Cruzeirinho”

para o desenvolvimento das 
atividades.

“Nós também oferecemos 
aulas de dança de salão, violão 
e teatro. Além disso, no nosso 
projeto de assistência nós 
temos a Refeição Solidária 
(entrega de marmitex) e o 
Varal solidário (doação de 

roupas)”, listou Vagner Luiz.
Desde o início da pan-

demia pela Covid-19, os 
cursos foram suspensos, 
permanecendo apenas as 
atividades sociais de doa-
ções às pessoas carentes. 
Os novos serviços de Saúde 
oferecidos com prioridade 
para as famílias mais carentes 
deverão ser retomados em 
março deste ano.

“Por meio da APECC, o 
vereador Leandro Alves e 
Faria (PL) vai nos ajudar 
com uma emenda imposi-
tiva estimada no valor de 
R$ 80 mil. Assim, vamos 
conseguir pagar os profis-
sionais que vão trabalhar 
no espaço”, disse, porém 
o repasse a ainda não tem 
data para chegar. Ao todo, 
serão contratados seis profis-
sionais, um fonoaudiólogo, 
um terapeuta ocupacional, 
oficineiros e um professor 
de Educação Física. Todos 
os cursos são gratuitos, bem 
como serão os serviços de 
Saúde.
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Inscrições abertas para 
startups no Polo Digital 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu ontem as ins-
crições para o Programa de 
Incubação do Polo Digital. 
São 10 vagas para startups 
que tenham soluções inova-
doras para a Gestão Pública 
(GovTechs) e para Cidades 
Inteligentes. O prazo para 
os interessados é até o dia 
24 de fevereiro. 

As inscrições devem ser 
feitas no site do Polo Digital 
(poloconecta.mogidascruzes.
sp.gov.br). Os interessados 
deverão preencher o for-
mulário e encaminhar os 
documentos pessoais (CPF 
e RG) dos responsáveis 
pelo negócio, o registro da 
empresa (CNPJ) e o modelo 
de negócio.

As GovTechs são startups 
digitais voltadas a melhorar 
a eficiência e efetividade 
de serviços públicos por 
meio do uso intensivo de 
dados e novas tecnologias. 
Já o conceito de Cidades 
Inteligentes é o de buscar 
soluções tecnológicas para 

Programa de Incubação

apoiar o uso estratégico 
de recursos, gerando efi-
ciência, desenvolvimento 
e qualidade de vida.

A opção por focar em 
startups que tragam soluções 
voltadas à gestão pública 
permite que a Prefeitu-
ra possa participar mais 
ativamente do apoio aos 
empreendedores, como 
uma plataforma para ino-
vação. As propostas devem 
se encaixar em um dos 13 

eixos propostos: Agricultu-
ra, Cultura, Defesa Civil, 
Educação, Energia, Meio 
Ambiente, Mobilidade, Saúde, 
Segurança, Transparência 
e Gestão Pública, Turismo, 
Urbanismo e Zeladoria.

Para mais informações  
os interessados podem en-
trar  em contato por meio 
do e-mail polodigital@
mogidascruzes.sp.gov.br, 
do Polo Digital de Mogi 
das Cruzes.

Prazo para os interessados é até o dia 24 de fevereiro

Ney Sarmento/PMMC

Mogi abre inscrições para 
a eleição do Concidade 

Estão abertas, até o dia 
24 de fevereiro, as inscri-
ções para as entidades da 
sociedade civil interessadas 
em participar da eleição 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Mogi das Cruzes 
(Concidade), para a gestão 
2021-2022.

 As inscrições devem ser 
feitas de forma presencial, 
na Secretaria de Planeja-
mento e Urbanismo, das 8 
às 17 horas, ou de forma 
digital, por meio do e-mail 
concidade@pmmc.com.br.

O edital de convocação para 
a eleição, com o regulamento 
do pleito, está disponível para 
consulta no site Prefeitura 
e disponibiliza todas as in-
formações, datas e detalhes 
do processo por meio do 
link https://www.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/public/site 
/ d o c / 2 0 2 1 0 1 2 8 1 5 5 
0456012f9759ae82.pdf 
A eleição será realizada no 
dia 6 de março.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 

Desenvolvimento urbano

Claudio de Faria Rodrigues, 
explica que o Concidade 
consiste em um ambiente 
de interação entre o Poder 
Executivo e a sociedade 
civil e tem como objetivo 
básico debater e auxiliar 
na formulação das políticas 
municipais relacionadas ao 
desenvolvimento urbano 
sustentável do município, 
atuando como um grupo 
permanente de consulta e 
deliberações sobre o assunto.

O Concidade emite pareceres 
e acompanha a tramitação de 
projetos de lei de interesse da 
política de desenvolvimento 
urbano, como o Plano Diretor 
e os instrumentos e projetos 
urbanísticos específicos dele 
decorrentes. “A participação 
popular é o eixo central do 
Concidade, que em sua es-
sência conta com a presença 
e a participação de diversos 
segmentos da sociedade”, 
afirmou Rodrigues.

O processo eleitoral do 
Concidade elegerá 14 re-
presentantes titulares e 14 

representantes suplentes da 
sociedade civil, por meio de 
entidades de cada segmento.

Serão cinco titulares e cin-
co suplentes representantes 
dos movimentos sociais e 
populares, dois titulares e 
dois suplentes das entidades 
sindicais dos trabalhadores. 
Dois titulares e dois suplentes 
das entidades empresariais 
relacionadas à produção e 
ao financiamento do desen-
volvimento urbano, quatro 
titulares e quatro suplentes 
das entidades profissionais, 
acadêmicas e de pesquisa e 
conselhos de classe; e um 
titular e um suplente de orga-
nizações não governamentais.

Os representantes de cada 
área só poderão participar 
e votar no seu respectivo 
segmento. Por conta da 
pandemia da Covid-19, o 
processo eleitoral poderá ser 
realizado de forma remota 
ou presencial, devendo ser 
definido previamente e de 
comum acordo pelos parti-
cipantes de cada setor.

Instituições particulares para 
idosos são autuadas em Mogi

O primeiro estabelecimento estava com a documentação irregular, já a outra entidade precisa de adequações

IRREGULARIDADE

O Departamento de Vi-
gilância em Saúde de Mogi 
das Cruzes interditou nesta 
semana uma Instituição de 
Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) no Alto Ipi-
ranga. O estabelecimento 
particular estava com a 
documentação irregular e 
não atendia às exigências 
técnicas como classificação 
dos idosos e a presença de 
profissionais necessários 
para os cuidados.  

Os responsáveis têm até 
amanhã para cumprir a 
determinação e encami-
nhar os abrigados às suas 
famílias. No total, são 13 
idosos de diversas idades. A 
instituição havia solicitado 
vacina contra a Covid-19 
mas, diante das irregula-
ridades e da ausência de 
um responsável técnico, as 
famílias foram orientadas a 
providenciar as imunizações 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de acordo com 
as faixas etárias liberadas 
pelo governo do Estado de 

São Paulo.
 Os idosos acamados 

podem ser atendidos na 
vacinação domiciliar, basta 
solicitar o cadastro por meio 
do telefone 4798-6768.

Uma outra instituição 
particular foi parcialmente 
interditada. Na primeira 
vistoria, as autoridades 
sanitárias solicitaram ade-
quações para atendimento 
seguro aos idosos mas, em 
nova visita, constataram que 
as mudanças necessárias 
não foram realizadas. 

A entidade atende seis 

idosos e, até que sejam 
efetuadas as melhorias, não 
poderá receber novos pa-
cientes. A instituição fica no 
centro  de Mogi das Cruzes 
e conta com responsável 
técnico, o que possibilitou 

a liberação da vacina contra 
a Covid-19 para os idosos. 

Desde o final de janeiro, 
quando Mogi recebeu o 
primeiro lote de vacina 
contra o novo coronaví-
rus, Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, 
públicas e privadas, estão 
recebendo a vacina para 
imunização de seus pacientes 
e funcionários nos próprios 
locais. No total, são 15 esta-
belecimentos que atendem 

224 idosos e contam com 
318 colaboradores. Todos 
já receberam a primeira 
dose, com exceção dos 
idosos que se encontram 
com alguma enfermidade. 
Neste caso, a dose é aplicada 
após a melhora. Os idosos 
abrigados fazem parte do 
grupo prioritário para a 
vacinação contra o novo 
coronavírus em todo o país. 

Vacinados
No sábado passado, o mu-

nicípio começou a vacinação 
dos idosos da população 
em geral, iniciando com 
os de mais idade. Em uma 
semana, a vacina contra 
a Covid-19 já foi aplica-
da em 2.617 idosos com 
85 anos ou mais. A dose 
continuará disponível de 
segunda a sexta-feira nos 
postos de saúde, das 8 às 
16h30, enquanto houver 
estoque. Novas inclusões 
serão informadas de acordo 
com orientações e liberações 
do governo do Estado.

Em uma semana, 2.617 idosos com 85 anos ou mais foram vacinados contra a Covid

Divulgação/PMMC

Responsáveis têm 
até amanhã 
para encaminhar 
os abrigados 
às suas famílias
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Condemat recebe doação 
de 10 mil corridas da 99

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat)
recebeu da 99, empresa de 
mobilidade urbana, a doa-
ção de 10 mil corridas para 
transportar funcionários que 
atuam em serviços de va-
cinação contra a Covid-19. 
A iniciativa beneficiará os 
municípios consorciados 
com o deslocamento dos 
trabalhadores, além de auxiliar 
no transporte dos materiais 
utilizados na imunização da 
população local.

As corridas doadas sairão 
dos centros de vacinação 
dos municípios para levar as 
equipes volantes aos locais de 
vacinação in loco, de acordo 
com as regras adotadas em 
cada município. Os valores 
serão repassados integral-
mente aos motoristas, sem 
cobrança de taxas.

O presidente do Condemat 
e prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), parabenizou a 
empresa pela iniciativa, desta-
cando que, além de promover 

Apoio à vacinação

uma ação social de combate 
à pandemia e preservação 
da saúde, é importante para 
manutenção de empregos dos 
colaboradores da empresa. 

“Com certeza essa doação é 
muito bem-vinda para acele-
rarmos a vacinação na região, 
deslocando nossas equipes até 
pessoas que eventualmente 
estejam impossibilitadas de 
comparecer aos postos de 
vacinação”, disse.

A iniciativa da 99 faz parte 

de um pacote de doações de 
corridas que juntas somam 
R$ 4 milhões e devem con-
templar dezenas de cidades.

“A vacinação é crucial para 
o combate à pandemia. É um 
momento que exige mobi-
lização de todos os setores 
da sociedade, e a 99, em 
parceria com as prefeituras, 
está ao lado dos profissionais 
da linha de frente da imuni-
zação”, ressaltou Lilian Lima, 
de Políticas Públicas da 99.

Serviço facilita o transporte de profissionais da Saúde

Divulgação

Cidades registram 7 óbitos
O Alto Tietê fechou a 

semana com a confirmação 
de mais sete mortes causadas 
pelo coronavírus (Covid-19). 
Os óbitos foram registrados 
em Guararema e Mogi das 
Cruzes, que informou seis 
do total de falecimentos 
revelados ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 

Pandemia

(Condemat), e pelas prefei-
turas da região.

Da meia dúzia de mortes 
em Mogi, quatro foram em 
mulheres, que tinham 31, 60, 
68 e 69 anos; as outras duas 
vítimas, homens, tinham 53 
e 74 anos. Em Guararema a 
vítima era um homem, de 
58 anos. No acumulado 
desde 24 de março, a região 

já registrou 2.159 mortes 
causada pelo coronavírus.

Mogi, com 684 mortes, 
Itaquaquecetuba, com 417 
e Suzano, com 351, são as 
cidades com mais confirma-
ções de óbitos causados pela 
doença, o que representa, 
percentualmente, 67,2% de 
todos os óbitos registrados 
na região.

Ocupação dos leitos de UTI do 
Luzia para Covid está em 62,5%

Dos 24 leitos do setor, 15 estão sendo utilizados para o tratamento de pacientes com o coronavírus na região

SAÚDE

Os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Luzia de Pinho Melo, 
em Mogi das Cruzes, estão 
com uma taxa de 62,5% de 
ocupação. Do total de 24 
leitos disponíveis, 15 estão 
sendo utilizados, segundo 
informação da Secretaria de 
Saúde do Estado. A unidade 
também tinha,  até a tarde de 
ontem, outros 15 pacientes 
internados nos 52 leitos 
de Enfermaria, o que gera 
uma ocupação de 25,8%. 
No geral, o hospital tem 
39,4% de ocupação de leitos. 
Em nota, a Pasta apontou 
que essas taxas variam no 
decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências para leitos 
de Enfermaria ou UTI, por 
exemplo.

“Também podem ocorrer 
os redirecionamentos de 
leitos para atendimento a 
pacientes com outras pa-
tologias, à medida que há 

menor demanda de casos 
do coronavírus”, acrescen-
tou a Secretaria Estadual 
de Saúde. Já nos hospitais 
municipais, de acordo com 
o portal oficial da Prefeitura 
de Mogi, havia uma taxa 
de 72% de ocupação nos 
leitos de UTI.

Já nos leitos de Enfermaria, 
nas unidades municipais, a 
taxa de ocupação esteve em 
35,8% até a tarde de ontem. 
No mesmo período do dia, 
Mogi somava 15.920 casos 
positivos da Covid-19 desde 

o início da pandemia. Já 
em relação aos munícipes 
que estão atualmente com 
o vírus ativo no corpo, a 
quantidade total é de 3.169 
casos. No total, 664 mogianos 

não resistiram às complica-
ções do vírus e faleceram, 
enquanto 12.073 pessoas 
que contraíram a doença 
já foram curadas.

Conforme publicado nesta 

semana, o índice de letali-
dade a cada mil infectados 
pelo novo coronavírus em 
Mogi obteve uma pequena 
queda de dezembro do ano 
anterior para janeiro deste 

ano. A cidade registrou 46 
falecimentos para cada mil 
moradores contaminados 
em dezembro, considerando 
que foram somados 1.499 
novos casos e 69 mortes.

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

Região
Ainda de acordo com a 

Secretaria Estadual de Saúde, 
o Hospital Santa Marcelina, 
de Itaquaquecetuba, operava 
ontem com 16 leitos de 
enfermaria e dois leitos de 
UTI, que estavam ocupados. 
Já no Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Doutor Osiris Florindo 
Coelho, onde há 26 leitos 
de UTI e 12 de enfermaria, 
na UTI a ocupação era de 
80,7%.

Thamires Marcelino

Além do uso dos leitos de UTI, 25%,8 das vagas de enfermagem estão ocupadas

Mogi News/Arquivo

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.159
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Em nota, a Pasta 
apontou que essas 
taxas variam no 
decorrer do dia em 
virtude de fatores 
como altas, óbitos ou 
transferências
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Aras não vê relação entre interferência de Bolsonaro na PF e orientações a Flávio

O procurador-geral da República Augusto Aras informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) ontem que não vislumbra relação entre 
o inquérito que mira suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal e o caso das orientações dadas pela 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) à defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Para o PGR, a suposta atuação 
da Abin para ajudar o filho do presidente no caso das ‘rachadinhas’ não tem conexão com as acusações feitas pelo ex-ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, acusou o presidente de querer interferir no comando da PF para obter informações sigilosas.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou maioria 
ontem para derrubar vetos 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao uso obriga-
tório de máscaras em locais 
públicos, presídios e unidades 
socioeducativas. O caso foi 
discutido no plenário virtual 

- ferramenta online na qual 
os ministros depositam seus 
votos ao longo da semana - e 
já possui oito votos contra o 
Planalto.

Os vetos haviam sido suspen-
sos em agosto do ano passado 
pelo ministro Gilmar Mendes 
em ação apresentada pelo PDT 
e Rede Sustentabilidade. Para 

STF tem maioria contra 
veto de Jair Bolsonaro

Uso obrigatório de máscara

ele, os trechos da legislação 
sobre espaços públicos derru-
bados por Bolsonaro tinham 
caráter apenas expletivos, ou 
seja, apenas exemplificavam 
quais locais a máscara era 
obrigatória.

Na opinião do ministro, a 
presença do termo ‘espaços 
públicos e privados acessíveis 
ao público’, que foi mantida 
pelo presidente, já garantia 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras nestes ambientes.

Em relação ao veto do uso 
do equipamento de proteção 
em presídios, o ministro res-
saltou a insegurança jurídica 
causada pelo presidente. (E.C.)

Praias terão regras 
neste final de semana

Mesmo com o cancelamento da data, prefeituras estão tomando medidas 
para restringir a chegada de turistas em Santos, Guarujá e São Vicente

CARNAVAL

Mesmo com o cancelamento 
do carnaval no Estado de São 
Paulo para conter a trans-
missão do novo coronavírus, 
prefeituras do litoral paulista 
estão tomando medidas para 
restringir a chegada de turistas. 
Santos, Guarujá e São Vicente 
montam barreiras sanitárias 
nos principais acessos e im-
põem regras para banhistas e 
comerciantes. No litoral norte, 
a promessa é de fiscalização 
para evitar aglomerações.

Em Santos, onde foram re-
vogados os pontos facultativos 
do carnaval, barreiras sanitária 
devem impedir o ingresso de 
vans e micro-ônibus de turismo 
hoje, amanhã e segunda-feira. 
Além disso, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) reforçará 
o controle na orla.

Nas praias, segue valen-
do a proibição do uso de 
guarda-sóis, esteiras, tendas 
e barracas por banhistas, com 
permissão apenas às práticas 
esportivas individuais, com 
uso da máscara facial. Para 
os carrinhos de alimentação 
da faixa de areia, o limite é de 

dez guarda-sóis, atendendo por 
até 12 horas diárias. Equipes 
de fiscalização também vão 
atuar no comércio por meio 
de força-tarefa composta pela 
GCM, Polícia Militar e Secre-
taria de Finanças.

Já em Guarujá, as praias 
seguem liberadas para banhistas, 
porém, com regras. Conforme 
o decreto municipal 14.039, 

está permitida a disponibili-
zação, por cada ambulante 
ou quiosque, de no máximo 
10 guarda-sóis, Para hotéis, 
pousadas e condomínios, a 
regra tem uma diferença: a 
oferta deve ser limitada a 
um guarda-sol por quarto/
unidade habitacional.

São Vicente adotará as barreiras 
sanitárias, onde a Secretaria de 

Trânsito e Transportes atuará 
de hoje a terça-feira, das 8 
ao meio-dia, para orientar os 
condutores sobre as medidas 
para evitar a propagação da 
Covid-19. 

Praia Grande, Itanhaém e 
Bertioga também atenderam a 
recomendação do governo do 
Estado e cancelaram os pontos 
facultativos de carnaval.

Barreiras sanitárias foram montadas e impõem regras a banhista em razão da Covid

Fernando Frazão/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 Os presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
e da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, se 
comprometeram em aprovar 
um “novo marco fiscal” para 
bancar uma nova rodada de 
auxílio emergencial neste 
ano. Com essa mudança, 
o governo teria “respaldo 
jurídico” para garantir a 
retomada do auxílio sem 
correr risco de cometer crime 
de responsabilidade.

Governo e lideranças do 
Congresso avançaram nas 
negociações para a conces-
são de mais uma etapa do 
auxílio emergencial com 
valor de R$ 250 em quatro 
parcelas, com custo total de 
cerca de R$ 30 bilhões. O 
benefício deve começar a ser 
concedido em março com 
término em junho.

Pacheco, Lira e Guedes se 

comprometem com auxílio

Novo marco fiscal

Já há entendimento político 
de que a concessão do auxílio 
terá de ser dada por meio da 
aprovação de uma Proposta 
de Emenda Constitucio-
nal (PEC) de orçamento de 
guerra, semelhante, mas não 
igual à aprovada em 2020. 
Na prática, o orçamento 
de guerra permitiu que o 
governo ampliasse os gastos 
no combate à pandemia da 
Covid-19 livre das “amarras” 
das regras fiscais.

Agora, as medidas de 
contrapartidas de corte de 
despesas e de renúncias 
fiscais, cobradas pelo mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, serão divididas em 
duas etapas.

Pacheco, Lira e Guedes 
discutiram a nova rodada do 
auxílio, mas não detalharam 
quais medidas de ajuste vão 
ser aprovadas. (E.C.)

Valor pode fechar em R$ 250 com quatro parcelas

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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O Mogi Basquete enfrenta 
o Franca hoje, às 19 horas, 
no Parque São Jorge, em São 
Paulo, pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB). Os mogianos 
estão à frente dos francanos 
na sexta colocação na tabe-
la, com dez vitórias e nove 
derrotas em 19 jogos.

Desde terça-feira, o grupo 
vem treinando forte em dois 
períodos para o duelo. O 
último treino foi realizado na 
manhã de ontem, no Ginásio 
Hugo Ramos. O Mogi vem 
de vitória sobre o Caxias do 
Sul, na última segunda-feira, 
por 86 a 75. O Franca perdeu 
para o Bauru por 74 a 70, na 
quinta-feira passada, e está 
na 7º colocação.

“Franca é uma equipe que 
tem muitos jogadores talen-
tosos. Eles estão em busca 
de evoluir no campeonato 
e buscar as primeiras colo-
cações. Se ganharmos, nos 
mantemos na sexta colocação 
e em uma boa condição na 
competição para finalizar 
para os playoffs”, ressaltou 
o técnico Jorge Guerra, o 
Guerrinha.

Mogi enfrenta 
o Franca hoje 
no Parque São 
Jorge pelo NBB

Basquete

São Paulo acerta com o 
técnico Hernán Crespo

Argentino assume o comando do tricolor após o encerramento do Campeonato Brasileiro

NOVA FASE

O São Paulo voltará a ter um 
treinador estrangeiro depois 
de pouco mais de dois anos. 
O clube anunciou ontem a 
contratação do argentino 
Hernán Crespo. Ele assu-
me depois do Campeonato 
Brasileiro, mas já começa a 
conhecer a estrutura do clube 
após o Carnaval. Crespo vai 
trabalhar com sua própria 
comissão técnica. O inves-
timento será perto de R$ 1 
milhão por mês. O último 
técnico estrangeiro da equipe 
foi o uruguaio Diego Aguirre, 
demitido em novembro de 
2018, após oito meses de 
trabalho.

O substituto de Fernando 
Diniz vai assinar contrato 
válido por duas temporadas. 
Ainda não há uma data defi-
nida para o novo comandante 
assumir o time. O São Paulo 
tem mais quatro partidas no 

Brasileirão. Marcos Vizolli é 
o treinador interino. Amanhã, 
o time enfrenta o Grêmio, às 
20h30, fora de casa.

Crespo terá mais cinco 
membros de sua comissão 
contratados pelo São Paulo. 
Seu auxiliar é Juan Branda. 
Ele traz ainda para o Brasil 
um preparador de golei-
ros (Gustavo Nepote), dois 
profissionais da área física 
(Alejandro Kolan e Gustavo 
Satto) e um analista de de-
sempenho (Tobías Kohan).

Crespo terá ao seu lado 
Muricy Ramalho, que vol-
tou para o São Paulo como 
coordenador de futebol. O 
ex-técnico fará a ponte do 
futebol com os dirigentes. 
Será uma espécie de braço 
direito para o novo treinador.

“Depois de uma avaliação 
bastante técnica, cuidadosa e 
criteriosa, em que consultamos 
diferentes profissionais, en-
tendemos que Hernán Crespo 

se encaixa perfeitamente no 
que pensamos para o São 
Paulo. Ele tem uma história 
vitoriosa, foi grande atleta e é 
um técnico muito promissor. 
Teremos um comandante 
com mentalidade vencedora 
e o DNA são-paulino”, disse 
o presidente Julio Casares.

Muricy participou do pro-
cesso de escolha e, em vídeo 
divulgado pelo clube, revelou 

alguns motivos da opção por 
Crespo. “Time aguerrido, time 
de velocidade, que pressiona 
o adversário. Tudo isso ele 
mostrou para a gente. Nós 
estamos felizes, o torcedor 
do São Paulo pensa assim 
sobre o futebol. Um time 
bastante competitivo, o São 
Paulo sempre foi competitivo, 
e isso procuramos com esse 
treinador”, afirmou Muricy.

Currículo curto
 Aos 45 anos, Crespo é um 

jovem treinador, com menos 
de cem jogos no currículo. 
Atacante de longa carreira por 
clubes italianos, começou a 
trabalhar como técnico nas 
categorias de base do Parma. 
Depois, passou pelo modesto 
Modena. O retorno à Argentina 
se deu em 2018, ao receber 
proposta do Banfield.

O grande salto da carreira 
de Crespo como treinador 
foi no ano passado. O De-
fensa Y Justicia apostou nele 
para liderar a equipe em sua 
primeira participação na 
Libertadores. A campanha 
terminou na fase de grupos, 
superado por Santos e Delfín. 
Mas o terceiro posto na chave 
abriu um outro caminho, 
o da Copa Sul-Americana. 
Comandado por Crespo, o 
Defensa Y Justicia conquistou 
o primeiro título internacional 
da sua história.

Novato, Crespo tem menos de cem jogos como técnico

Divulgação

Estadão Conteúdo

Torneio internacional tem 
apoio de grandes marcas

O torneio internacional 
de tênis que o Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes 
(CCMC) promoverá de 22 a 
27 deste mês, recebeu adesão 
de importantes marcas. Entre 
elas estão WEG & Grupo 
CDT, Grand Brasil, Monte 
Bravo e Imot, que colocarão 
serviços e profissionais à 
disposição do público. Até 
o momento, 160 atletas 
garantiram participação. As 
inscrições terminam nesta 
segunda-feira.

O ITF S200 – Mogi das 
Cruzes – WEG – Grupo CDT 
Energia Solar é destinado a 
atletas acima de 30 anos e 
abrirá o circuito brasileiro. É 
a segunda vez que o CCMC 
sediará este torneio; o pri-
meiro, em 2020, colocou o 
clube entre os melhores do 
mundo, com reconhecimento 
da Federação Internacional 
de Tênis (ITF).

A WEG é pioneira no 
fornecimento de soluções em 
energia fotovoltaica para o 
mercado nacional. Sistemas 
de energia solar têm sido 
cada vez mais populares 
em indústrias, comércios e 

Tênis no Clube de Campo

residências. Além da econo-
mia significativa na fatura, 
a energia solar protege o 
meio ambiente, é abundante, 
permanente e renovável. Em 
Mogi e região, o Grupo CDT 
mantém parceria com a WEG.

Especializada em asses-
soria financeira, a Monte 
Bravo, ligada ao Grupo XP 
Investimentos, também es-
tará presente no torneio. A 
Monte Bravo promoverá ações 
pontuais com a participação 
de especialistas em finanças 
e investimentos e sorteará 
uma raquete do tenista Bru-
no Soares. O Grupo Grand 

Brasil vai expor veículos das 
marcas Land Rover, Jaguar 
e BMW. É uma das maiores 
redes de concessionárias de 
São Paulo. Um dos maiores 
institutos especializados em 
ortopedia e traumatologia, o 
Imot mais uma vez apoiará 
o CCMC.

As inscrições para os tenistas 
acima de 30 anos terminam 
na segunda-feira, às 6 horas 
(horário de Brasília), no site 
da ITF, com o pagamento no 
valor de R$ 250,00, e até 
às 16 horas do mesmo dia, 
no site Seniors Brasil (www.
seniorsbrasil.com.br).

Até o momento, 160 tenistas estão inscritos no torneio

Divulgação/Moraes Paiatto
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SBT, 21H00

Chiquititas

Rafa tenta animar Mosca, que está com ciúme de Mili. Mosca diz que vai 

desistir de fi car com Mili. Carol diz para Clarita que fi cou com ciúme de 

Fernando, que saiu com Érica. Carol explica que não sabe se gosta de 

Fernando. Clarita diz que está encantada com Francis.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Cassiano avisa a Alberto que ele não pode aparecer em sua casa sem avisar. 

Dionísio fi ca furioso ao saber por Yvete que a mina que vendeu para Duque 

tem turmalina da Paraíba. Dionísio diz a Alberto que ele não tem condições 

de fi car à frente dos negócios. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Tancinha decide reatar com Beto. Apolo pede a um advogado que o ajude 

a adotar Carol e os irmãos. Giovanni afi rma que não desistirá de Camila. 

Aparício pede Rebeca em casamento. Jéssica garante a Carmela que ela 

será contratada como modelo quando conseguirem colocar Shirlei na cadeia. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. Elvira prepara 

sua armadilha para Solange/Irene com a ajuda de Kikito. Caio descobre a data 

em que Rubinho e Bibi planejam fugir. Bibi questiona Rubinho sobre Carine.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

Revolução não 
precisa de arma

ou de guerra ou de 
grito ou de

ameaça ou de 
ultimato ou de

briga ou de esforço 
ou de dor.

Revolução é o 
caminho para viver.

Revolução é a 
estrada para conhecer

o amor, a vida, a 
sorte, o que se é.

Revolução é o 

MOMENTO
especial

Vida e revolução

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANTONIO DOS PASSOS,

ALICE A. N. SAITO E SONIA M. CARDOSO

Parabéns! Que todos os seus sonhos sejam realizados e 

todos os seus desejos alcançados. Feliz aniversário! 

Se reconstrua quantas vezes forem 
necessárias, mas nunca deixe de ser 
você.”

 cultura@jornaldat.com.br

caminho para viver.
Revolução é a 

estrada para conhecer
o amor, a vida, a 

sorte, o que se é.

É preciso uma 
revolução interior

para que o amor 
conheça outra

dor que não seja dos 
outros 
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E já estamos em fevereiro e se não estivéssemos na pandemia este fim de 
semana estaríamos curtindo o feriado de Carnaval. Muitos estão com viagens 
programadas , mas o que estamos sentindo mesmo é que 2021 mostra-se de 
maneira contida e com as responsabilidades quanto ao Covid mais inseridas 
na mente das pessoas , pois a situação é ainda muito difícil. Muitos estão sendo 
vacinados , mas nosso País ainda viverá esta demanda da quantidade de vacinas 
tamanha é nossa população. Aqui , a politização diária poderia deixar de existir. 
Agora voltando nossos olhares para o circuito social e profissional de todo Alto 
Tietê , busco nomes do universo feminino que mostram suas atuações e que 
sempre destacam-se em seus feitos. Muitas já são conhecidíssimas , outras 
mais discretas nas aparições . Mas sob esta ótica é que desfilo com carinho 
cada nome e assim faço valer o sentimento de carinho e reconhecimento e de 
amizade para com elas aqui evidenciadas hoje !!!!Confiram....

Atuantes VIII
Mulheres 

Cátia Bueno

Dra. Dulce Noyama

Dra. Liliane Salú Maria Evânia

Dyana Miranda Patricia Gurian Morrone

O
s
n
y

Sandra Romero

Sábado

Carol Urias , Gláucia Thomazini , 

Soraia Lopes, e Wladimir Claudino

Domingo

Luiz Roberto Renzi, Márcia Glavão 

Talassi, Maurimar Chiasso, Silvana 

Tavares, Edilene Trevisan Mayeta, 

Silvana Emi Nogueira e Camila 

Watanabe.

Segunda-feira

Ediel Braz Soares , Leandro Cunha, 

Victória Alves de Barros , José Carlos 

Grecco e Fernando Fernandes .

ANIVERSARIANTES

DO DIA


