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Escassez de vacinas compromete 
campanha contra Covid na região

Prefeituras do Alto Tietê estão com poucas doses e esperam nova remessa da CoronaVac para semana que vem

Boa parte das prefeituras do Alto 
Tietê informou que já sofreu com 
a escassez de doses da vacina para 
imunização contra o coronavírus 
(Covid-19). Sem previsão para re-
cebimento de novos lotes, várias ci-
dades esgotam as últimas unidades 
para aplicação da segunda dose nos 
profissionais da saúde. O governo 
do Estado, por sua vez, afirmou que 
os municípios já receberam doses 
suficientes para imunizar os públi-
cos-alvo previstos até o momento..  
Cidades, página 3

Repasse

Poá recebe 
emenda no valor 
de R$ 450 mil
Cidades, página 3

BRASILEIRÃO

Fagner retorna 

contra o Vasco 

amanhã. p9

Ampliação do horário foi 
confirmada ontem pelo gover-
nador do Estado João Doria.  
Cidades, página 5

Plano São Paulo

VENDA DE  
BEBIDAS  
ALCOÓLICAS 
PODE OCORRER 
ATÉ AS 22H

De acordo com o Estado, as prefeituras ainda têm doses suficientes para continuar campanha

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Suzano

DAEE promete desassorear os rios Guaió,  
Jaguari e Taiaçupeba-Mirim em Suzano

De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, somente para o 
Taiaçupeba serão investidos R$ 4 milhões. Cidades, página 4
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Pandemia

Mogi chega a 
700 mortes por 
coronavírus
Cidades, página 3

O Canil da GCM de Itaquá, acom-
panhou um resgate de cães em situa-
ção de maus-tratos, realizado pela 
equipe do Controle de Zoonoses 
(CCZ). Os casos aconteceram no 
Parque Piratininga e Jardim Santa 
Helena. Cidades, página 4

Maus-tratos

CÃES SÃO 
RESGATADOS 
EM ITAQUÁ



Sábado, 20 de fevereiro de 20212 portalnews.com.br

A Central de Segurança Integrada (CSI) de Suzano auxiliou a atuação da Polícia 
Militar (PM) em duas ocorrências na última quarta-feira. As câmeras de 
monitoramento flagraram dois furtos de materiais que os indivíduos pretendiam 
vender a depósitos de ferro-velho. Em ambos os casos os suspeitos foram detidos 
e os objetos recuperados.
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CÂMERAS DO CSI FLAGRAM INFRAÇÕES

 � Cartão BOM

Desde desta quinta-feira, a primeira 
via do Cartão BOM Sênior, disponível 
para passageiros da EMTU, CPTM e 
Metrô, poderá ser solicitado via What-
sApp ou pelo chat no site do BOM. O 
serviço busca dar mais comodidade 
e segurança para o usuário idoso que 
não precisará mais sair de casa nem 
para solicitar, nem para receber o 
cartão. O cartão chegará em até seis 
dias úteis de forma gratuita. Tem di-
reito ao BOM Sênior pessoas com 65 
anos ou mais de idade. 

 �Planejamento de Cultura I

“Cultura é atitude”. Foi assim que o 
vice-prefeito e secretário de Cultura 
de Suzano, Walmir Pinto (PDT), defi-
niu, em reunião realizada nesta quin-
ta-feira, no Centro de Educação e Cul-
tura Francisco Carlos Moriconi, sede 
da Pasta, o pensamento que norteará 
o primeiro ano de sua gestão. Ele de-
bateu com os diretores Amaury Ro-
drigues, Rita Paiva e José Luiz Spitti e 
coordenadores as propostas de ações 
para 2021 dentro das linguagens tea-
tro, dança, música, circo, literatura e 
artes plásticas.

 �Planejamento de Cultura II

A equipe gestora também tratou da 
questão da readequação dos equi-
pamentos culturais da cidade. Isso 
porque, diante da impossibilidade 
de retomar as atividades presenciais 
por causa da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19), a atenção estará na 
manutenção dos 12 espaços públi-
cos da pasta para melhor atender a 
população.

 � Polo digital

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico Luciano Dávila recebeu 
a visita de representantes da Esco-
la Técnica Estadual (Etec) de Itaqua-
quecetuba para discutir parcerias que 
viabilizem a criação de um polo digi-
tal para geração de startups por meio 
de capacitação em gestão empresa-
rial. O programa visa impulsionar a 
inovação e a abertura de novas opor-
tunidades de negócios no município. 
Após a implantação dessa iniciativa, 
as empresas cadastradas terão aces-
so a um espaço multifuncional com 
computador, impressora e um am-
biente segmentado para as ativida-
des das futuras startups.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Distante do fim

P
roteção retardada dos grupos prio-
ritários na vacinação contra a Co-
vid-19, maior necessidade de as-
sistência hospitalar e de UTIs, e um 

gasto abissal ao sistema de saúde. Este é o 
cenário provável para as próximas semanas 
em vários pontos do país por conta da falta 
de doses de vacina em vários municípios, 
entre eles capitais.

Ontem, Suzano amanheceu sem vacina 
para ser aplicada. Pela manhã, Poá contava 
com apenas 60 doses, o que terminou ra-
pidamente. Mogi aguardava reposição para 
manter a campanha de imunização por mais 
alguns dias. O risco, não só nas cidades do 
Alto Tietê, como também em muitas outras 
cidades, é a paralisação da campanha de va-
cinação nos próximos dias. 

Triste relembrar que, apesar da experiên-
cia que o Brasil já adquiriu por décadas em 
campanhas de vacinação - que resultou na 
eliminação da poliomielite e no controle de 
diversas outras doenças infecciosas - essa 
situação atual já era esperada. Neste mo-
mento, a pandemia parece distante do fim, 
quanto mais tempo se levar para imunizar 

a população, maior o risco do coronavírus 
continuar a circular e a se proliferar. No atual 
ritmo, o país levará, no mínimo, três anos 
para vacinar a população. É muito tempo 
e isso impactaria diretamente a imuniza-
ção coletiva.

A interrupção da campanha em algumas 
cidades, porém, não significa que o Brasil fi-
cará sem novas entregas em breve. Segundo 
informações já divulgadas, o Instituto Bu-
tantan está produzindo 17,3 milhões de va-
cinas CoronaVac e deve liberar novos lotes a 
partir desta terça-feira. A Fundação Oswaldo 
Cruz (FioCruz), no Rio de Janeiro, estima 
entregar 1 milhão de doses da CoviShield.

É preciso organizar as prioridades. A vaci-
na foi descoberta com rapidez, mas o plano, 
que encontrou obstáculos políticos, foi feito 
tardiamente. Ainda se discute a cloroquina, 
que já se mostrou ineficaz. De acordo com 
o Plano de Vacinação, os primeiros grupos 
assistidos devem ser idosos, pessoas com 
deficiência, povos indígenas, trabalhadores 
da saúde, pessoas com comorbidades e em 
situação de rua. Esta é só a primeira fase. O 
caminho ainda é muito é longo. 

Amar a Pátria Brasil ou des-
truí-la? Quando vão apren-
der a defender o Brasil? O 
oportunismo tomou conta 
e é contagiante e destruidor! 
Como modificar esta nação? 

Bandidos atacam e assal-
tam, enquanto nas camadas 
superiores, há boa parte de 
autoridades malandras, inte-
resseiras, corruptas e ladras. 
Por isso a nação está mer-
gulhada no abismo. Quan-
to aos presidiários, elimi-
nar as visitas íntimas, de 
parentes somente uma vez 
por mês e por dez minutos, 
criar condições e exigir que 
trabalhem. Colocar somen-
te dois presos em cada cela. 
Eliminar os descontos de 
pena é uma exigência para a 
sociedade atual. Modificar a 
lei nº. 8666 (lei de licitação) 
que permite a corrupção e 

Desmoralização ou reformas

ARTIGO
Autor

vantagens para empresários 
e autoridades. Eis aí quantas 
reformas são necessárias para 
modificar o país. 

Os políticos detentores 
do poder desejam estas re-
formas? É óbvio que não! 
O que pensa boa parte da 
juventude? Ir embora des-
ta nação e procurar abri-
go em país mais civilizado 
após terminar a pandemia. 
Há política nacional para o 
combate do tráfico de dro-
gas? Não há. Boa parte dos 
policiais está despreparada. 
Faltam policiais nos estados 
e municípios. Há inúmeros 
empresários, indústrias, ban-
cos e investidores que deixa-
ram o Brasil devido ao medo 
da bandidagem. O governo 
do Presidente Bolsonaro está 
tentando modificar a nação, 
mas precisa de muito mais 

apoio da população. Não 
bastassem os nossos proble-
mas, há países europeus que 
desejam tomar a Amazônia 
devido as suas riquezas. 

Neste momento a classe 
política está, com raras exce-
ções, no nível zero. De nada 
adianta criar novos partidos, 
pois a estrutura de todos é 
igual, ou seja, estão sub-
metidos à mesma lei. Que 
adianta ter dezenas de par-
tidos políticos se a cultura, 
a legislação e o comporta-
mento são iguais para todos. 
Jovens deste Brasil varonil 
estudem muito, trabalhem 
com honestidade e tornem 
os corruptos invisíveis.

Olavo Arruda Câmara é advogado, 

professor, mestre e doutor em Direito 

e Política.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Mogi chega a 700 mortes
Mogi das Cruzes chegou 

ontem a 700 mortes por 
coronavírus (Covid-19). De 
acordo com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Nesta sexta-

-feira, os dois últimos casos 
que levaram o município a 
completar mais uma centena 

Por Covid-19

de vidas perdidas foram duas 
mulheres, com 96 e 63 anos.

Além de Mogi, as cidades 
de Poá e Suzano registraram 
uma morte cada. Na primeira 
a vítima foi uma mulher, 59, 
e na segunda um homem, 
de 44.

Dados da pandemia no Alto 
Tietê continuam a apontar 

diminuição nos indicado-
res. Nos últimos 14 dias 
houve queda de 14,3% nos 
novos casos e de 9,3% nos 
óbitos, com relação aos 14 
dias anteriores. Já a taxa de 
ocupação de leitos de UTI está 
em 62,5% (dados do dia 17), 
mostrando uma estabilidade 
nas últimas semanas.

Poá recebe emenda de 
R$ 450 mil do Estado

O município de Poá 
conquistou esta semana 
R$ 450 mil em emendas 
parlamentares assinadas pelo 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM). A obtenção 
do recurso é resultado das 
diversas reuniões da prefeita 
Marcia Bin (PSDB) com 
parlamentares da esfera 
estadual e federal, desde o 
início do mandato, com o 
objetivo de buscar receitas 
que auxiliem no projeto de 
reorganização financeira da 
administração municipal.

Anteontem, a prefeita, 
acompanhada pelo chefe 
de Gabinete, Lucas Ber-
tagnolli, esteve reunida 
com o deputado Estevam, 
quando foi informada sobre 
a liberação dos recursos. 

“Agradecemos ao deputa-
do pelo apoio e parceria, 
Poá precisa de toda ajuda 
possível e essa emenda será 
de grande valia”, afirmou.

Os recursos autorizados 
pelo parlamentar estão 
direcionados para duas 

Estevem Galvão

finalidades, sendo a primeira 
para custeio da Saúde, no 
valor de R$ 150 mil, e a 
segunda para aquisição 
de caminhões basculantes 
para serviços públicos, com 
um custo de R$ 300 mil. 

“As emendas são frutos de 
pedidos feitos em reuniões 
pela prefeita Marcia Bin e 
pelo vereador Saulo Teixeira 
(DEM), duas pessoas pelas 

quais tenho grande esti-
ma e admiração”, afirmou 
Estevam.

A emenda parlamentar 
de R$ 150 mil já está li-
berada pela tramitação da 
Assembleia Legislativa e 
o documento de R$ 300 
mil foi autorizado nesta 
semana pelo deputado e 
segue para os trâmites da 
Casa de Leis estadual.

Anúncio do repasse ocorreu anteontem

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Alto Tietê já sofre com a falta 
de vacinas contra a Covid-19

Restam apenas poucas doses para dar continuidade à campanha de imunização nos municípios da região

ESCASSEZ

Boa parte das prefeituras 
do Alto Tietê informou 
que já sofre com a escassez 
de doses da vacina para 
imunização contra o co-
ronavírus (Covid-19). Sem 
previsão para recebimen-
to de novos lotes, várias 
cidades estão esgotando 
as últimas unidades para 
aplicação da segunda dose 
nos profissionais da saúde. 
O governo do Estado, por 
sua vez, afirmou que os mu-
nicípios já receberam doses 
suficientes para imunizar os 
públicos-alvo previstos até 
o momento. O Executivo 
paulista argumenta tam-
bém que, segundo dados 
informados pelas próprias 
prefeituras, ainda haveria 
doses para continuidade 
da campanha.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos informou que 
não possui mais vacinas para 
a primeira dose. De acordo 
com a Secretaria Municipal 

de Saúde, a cidade aguarda 
orientações do governo do 
Estado e desconhece datas 
para um novo abastecimento. 
Diante da falta de recur-
sos, o município se esforça 
para dar continuidade a 
aplicação da segunda dose 
em profissionais da saúde. 
Restam 1,7 mil imunizantes 
para esse grupo.

Poá comunicou que res-
tam apenas 716 unidades 
destinadas para a aplica-
ção da segunda dose. “Os 

profissionais da rede muni-
cipal de saúde já receberam 
o reforço da vacina e, na 
próxima semana, será a 
vez dos profissionais da 
rede privada. Não temos 
expectativas do recebimento 
de um novo lote”, disse a 
Prefeitura poaense. No fim 
da tarde, a administração 
municipal confirmou que 
a campanha foi suspensa.

Em Suzano, até anteon-
tem restavam 432 vacinas 
para aplicação da segunda 

dose em servidores da Pasta 
e em pessoas que vivem 
em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
(ILPIs). A Prefeitura também 
aguarda informações sobre 
quantas doses a cidade 
receberá e quando isso 
ocorrerá.

Itaquaquecetuba está com 
400 vacinas de segunda 
dose para imunização dos 
profissionais da saúde na 
linha de frente no combate 
à Covid-19. A Prefeitura foi 

a única cidade do G5 – con-
junto dos cinco municípios 
mais populosas do Alto Tietê 

– que informou estar ciente 
de uma possível data para 
a entrega de novas doses. 
O encaminhamento deverá 
ocorrer na terça-feira, ainda 
assim, sem detalhes sobre a 
quantidade de imunizantes 
que serão fornecidos.

A exceção é Mogi das 
Cruzes, que explicou que 
ainda há estoque para va-
cinação de idosos com 85 
anos que eventualmente não 
tenham sido imunizados 
e, na segunda-feira, será 
liberada a imunização para 
profissionais de saúde com 
25 anos ou mais nas unidades 
Vila Natal e Alto Ipiranga. 
A Prefeitura também não 
soube informar quando 
novas vacinas chegarão.

Também em busca de 
informações sobre o re-
cebimento de novos lotes, 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 

disse que está solicitando 
a grade com o quantitativo 
de população a ser vacina-
do por grupo prioritário 
e também a programação 
de datas e quantidade de 
doses. O consórcio estima 
que um novo lote poderá 
chegar para a região na 
próxima semana. 

O governo do Estado, no 
entanto, nega que qualquer 
cidade do Alto Tietê esteja 
sem doses para dar conti-
nuidade ao programa de 
imunização. “Todas cida-
des da região apresentam 
consumo na faixa de 50,7% 
e 95,6% do total de doses 
recebidas, conforme dados 
registrados pelos próprios 
municípios na plataforma 
VaciVida até às 17 horas 
da sexta-feira. Portanto, 
segundo tais estatísticas, 
ainda deveria haver doses 
para continuidade da cam-
panha nas fases atualmen-
te vigentes e amplamente 
divulgadas”, declarou o 
Executivo estadual.

Iquod confect atarbis

Novas doses devem chegar na semana que vem

Wanderley Costa/Secop Suzano

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.208
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Segundo dados 
informados pelas 
próprias prefeituras, 
ainda haveria doses 
para continuidade 
da campanha
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Animais em más condições 
são resgatados em Itaquá

O Canil da Guarda Civil 
Municipal (GCM), de Itaqua-
quecetuba, acompanhou um 
resgate de cães em situação 
de maus-tratos, realizado 
pela equipe do Controle de 
Zoonoses (CCZ) do município. 
As ações ocorreram depois 
de denúncias anônimas. Os 
casos aconteceram no Parque 
Piratininga e Jardim Santa 
Helena.

No Piratininga, a Zoono-
ses foi com o apoio do G26, 
equipe do canil, verificar uma 
denúncia, por volta das 9h50, 
onde encontrou três cães em 
um espaço pequeno, com 
muita sujeira, sem qualquer 
tipo de alimentação e sem água. 
Neste local, o proprietário 
alegou aos agentes que não 
possui condições de manter 
os animais em melhores con-
dições. Neste caso, a equipe 
do CCZ orientou o dono dos 
animais e fez a notificação.

Já no Jardim Santa Helena, 
a situação era mais séria, uma 
vez que os animais estavam 
aprisionados em um caixote 

Maus-tratos

de ferro, no fundo do ter-
reno de uma empresa.  O 
responsável alegou que os 
cães estavam há dois dias 
naquele lugar por conta de 
um alagamento no terreno.  

As duas ações foram rea-
lizadas pelas equipes do 
Controle de Zoonoses e com 
o apoio do Canil da GCM. 
Os animais foram removidos 
ao Centro de Controle de 
Zoonoses para receber os 
devidos cuidados.

O prefeito Eduardo Boigues 

(PP) explicou que as penas 
para maus-tratos deveriam 
ser cada vez mais severas: 

“Temos que tratar da melhor 
forma os animais e não do 
jeito que encontramos essa 
situação”, ressaltou.

Maus-tratos é crime de 
acordo com o artigo 32 da 
Constituição, a pena, mas 
em 2020, foi sancionada 
a Lei 14.064/20. A pena é 
reclusão de dois a cinco anos, 
além de multa e proibição 
da guarda de animais.

Ação de resgate ocorreu com ajuda do canil da GCM

Divulgação

DAEE promete desassorear rios 
Taiaçupeba, Guaió e Jaguari

Anúncio foi feito pela superintendência da entidade estadual; para o rio Taiaçupeba serão investidos R$ 4 milhões

SUZANO

Os rios Guaió, Taiaçupeba-
-Mirim e Jaguari vão receber 
serviços de desassoreamento 
por parte do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), após pedido do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) e do deputado esta-
dual André do Prado (PL). 
O anúncio foi feito pelo 
superintendente do órgão, 
Francisco Eduardo Loducca, 
ontem, durante encontro 
realizado na sede da autarquia, 
na capital paulista, com a 
participação do secretário 
municipal de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira.

O encontro, que teve iní-
cio às 16h30, foi pautado, 
principalmente, pela ne-
cessidade de celeridade no 
início das melhorias no rio 
Taiaçupeba-Mirim, que passa 
pelo distrito de Palmeiras. 
Na ocasião, o engenheiro 
do DAEE Alessandro Verroni 
e o assessor técnico Nelson 
Massakasu Nashiro apresen-
taram um planejamento de 

limpeza, que terá início na 
cabeceira do rio, na cidade 
Ribeirão Pires, e disseram que 
há um estudo técnico para 
a expansão dos trabalhos.

Inclusive, os representantes 
do departamento destacaram 

que o investimento para o rio 
será de R$ 4 milhões, tendo 
já sido o projeto aprovado e 
o contrato assinado. Agora, 
a prestação do serviço segue 
para licitação. A previsão é de 
que sejam retirados 10 mil 

metros cúbicos de resíduos 
por quilômetro.

“Sabemos que parte do curso 
d’água receberá as devidas 
manutenções. Nosso pedido 
é para que seja ampliado o 
desassoreamento para toda a 

extensão. Assim, garantiremos 
mais segurança às famílias 
que vivem no entorno do 
rio. Ficamos felizes que ha-
verá de imediato a prestação 
dos serviços e também uma 
possível expansão das ativi-
dades no Taiaçupeba-Mirim”, 
informou Oliveira.

Ainda no encontro, o su-
perintendente reforçou que 
trecho do rio Jaguari, que 
corta o bairro Cidade Miguel 
Badra, segue passando por 
desassoreamento e que a 
ordem de serviço para o 
rio Guaió será expedida no 
começo de abril.

Para o deputado estadual, 
o resultado da reunião foi 
satisfatório, uma vez que os 
pedidos foram atendidos e 
os rios serão desassoreados. 

“Os órgãos estaduais têm 
atendido nossos pedidos 
para Suzano, pois entendem 
o avanço que a cidade vem 
mostrando nos últimos anos. 
Agradeço a toda diretoria do 
DAEE por atenderem essas 
demandas”, disse André 
do Prado.

O chefe do Executivo su-
zanense também agradeceu 
a atenção do departamento 
e a rápida resposta à cidade 
e à região. “Todos os três 
rios são de competência do 
governo do Estado. Por isso, 
precisamos dessas intervenções 
para que não ocorram cheias 
após as chuvas. Agradeço o 
apoio do deputado (estadual) 
André do Prado, bem como 
o superintendente Francisco 
Loducca. Tenho certeza de 
que estas ações vão trazer 
muitas melhorias para Su-
zano”, finalizou Ashiuchi.

Encontro que tratou das limpezas dos rios foi pautado pela celeridade nas ações

Mogi News/Arquivo

A Prefeitura de Poá enviará 
pelos Correios os carnês para 
pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
2021, a partir de hoje. Os 
contribuintes devem receber 
os boletos até a primeira 
quinzena de março.

O vencimento da primeira 
parcela será em 20 de março. 
De acordo com a pasta, os 
moradores que optarem por 
realizar o pagamento em cota 
única, terão desconto de 5%, 
ou então, há a possibilidade 
de parcelar o tributo em 
dez meses, entre março e 
dezembro.

A Secretária Municipal da 
Fazenda, Elisangela Gomes, 
explica que este ano não 
houve aumento real, apenas 
a aplicação do Índice de 
atualização de 3,92% pelo 
IPCA/IBGE. Já o número 
de imóveis isentos, foi de 
1.931, que são imóveis de 
aposentados, bem como 
igrejas, clubes e imóveis do 
Plano de Ações Articuladas 
(PAR) e da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 

Carnês de IPTU começam 
a ser enviados hoje

Poá

e Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU).

Este ano o total de car-
nês emitidos foi de 34.393. 
O IPTU é um imposto de 
competência privativa de 
cada município cobrado de 
cada pessoa que possui uma 
propriedade urbana, como 
um terreno, apartamento, 
sala comercial, ou uma casa, 
e serve tanto para pessoas 
jurídicas como físicas.

“O valor arrecadado com 
o imposto é destinado às 
melhorias do município 
em setores como Saúde, 
Educação, Segurança, Ins-
fraestrutura, entre outros. 
O pagamento em dia do 
município garante o bom 
funcionamento da cidade 
como um todo”, frisou.

 A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos está reestruturan-
do a Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, Direitos 
Humanos e Cidadania, e 
como parte deste trabalho, 
a pasta criou recentemente o 
grupo de trabalho “Direitos 
Humanos e Cidadania”. O 
objetivo é desenvolver polí-
ticas públicas que protejam 
os moradores e garantam 
direitos neste sentido.

Entre as atribuições do 
coletivo, está realizar pes-
quisas, estudos e debates 
sobre as violações de direitos 
humanos e cidadania. Além 
disso, o grupo também atuará 
no sentido de mapear e se 
aproximar de conselhos 
municipais já existentes 
na cidade. Esta atividade 
específica possibilitará o 
estreitamento de laços entre 
poder Executivo e socieda-
de. Nesta mesma linha, o 
coletivo também elaborará 
o planejamento anual de 
suas ações.

Ferraz cria grupo 
de trabalho para 
direitos humanos 
e cidadania

Proteção

A previsão é de que 
sejam retirados 10 
mil metros cúbicos 
de resíduos por 
quilômetro

Os moradores que 
optarem por realizar 
o pagamento em 
cota única, terão 
desconto de 5%
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A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes lançou uma página 
na internet para reunir todos 
os serviços e informações do 
Plano de Cooperação Eco-
nômica da cidade. A medida 
busca facilitar o acesso dos 
mogianos a ações de treina-
mento online, fomento da 
economia e empregabilidade 
para a população mogiana e 
para empresas. O endereço 
da plataforma é poloconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br/
desenvolvimento.

Logo na entrada do site, 
é possível baixar a íntegra 
do Plano de Cooperação 
Econômica. O documento 
traz medidas de apoio aos 
setores mais afetados pelas 
restrições impostas para o 
combate da pandemia do 
coronavírus (Covid-19,) 
principalmente, comércio e 
o setor de serviços de Mogi 
das Cruzes. A iniciativa foi 
desenvolvida pela Prefeitura 
em parceria com a Associação 
Comercial, o Sincomércio, o 
Alto Tietê Valley e o Sebrae-SP.

Novo site reúne ações e informações 
do Plano de Cooperação Econômica

Empreendedor

comercialização de produtos 
e serviços de forma online. 
Também no site, está dispo-
nível um vídeo com treina-
mento em formato online, 
voltado aos comerciantes e 
prestadores de serviço, com 
orientações sobre a utilização 
da plataforma.

Também estão disponíveis 
informações sobre acesso 
ao crédito para empreen-
dedores da cidade, um link 
que detalha os requisitos 
para empréstimo do Banco 
do Povo, que oferece juros 
abaixo dos praticados no 
mercado.

O acesso ao programa 
Emprega Mogi também é 
possível por meio da página. 
O programa facilita a cone-
xão entre candidato a vagas 
disponíveis e empresas que 
possuem oferta de postos 
de trabalho, beneficiando a 
empregabilidade dos cidadãos 
mogianos. Para mais infor-
mações acesse: poloconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br/
desenvolvimento

gerando empregos e renda 
para a região.

Na página, o cidadão 
mogiano tem acesso fácil 
a serviços da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, além de 
informações relevantes sobre 
as ações que estão sendo de-
senvolvidas dentro do Plano 
de Cooperação Econômica. 

Um destaque é a platafor-
ma Vetrina, que permite a 

A plataforma é dividida 
em três vertentes principais: 
ações emergenciais, ações 
de recuperação e ações de 
fortalecimento. Para cada 
uma dessas ações, foram 
planejadas medidas de cur-
to, médio e longo prazos 
para estimular o ambiente 
econômico no município, 
oferecendo condições para o 
desenvolvimento da cidade, 

Plataforma permite acesso fácil a vários serviços

Divulgação/PMMC

O governo do Estado alte-
rou ontem o protocolo para a 
venda de bebidas alcoólicas 
em restaurantes e lojas de 
conveniência que estão na 
fase amarela do Plano São 
Paulo de retomada econômica, 
ampliando a comercializa-
ção dos produtos até as 22 
horas. O anúncio foi feito 
pela secretária de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen.

Dados da pandemia no Alto 
Tietê continuam a apontar 
queda nos indicadores.  Nos 
últimos 14 dias houve redução 
de 14,3% nos novos casos e de 
9,3% nos óbitos, com relação 
aos 14 dias anteriores. Já a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
está em 62,5% (dados do dia 
17), mostrando estabilidade 
nas últimas semanas.

A alteração nas regras tem 
como objetivo beneficiar os 
proprietários de restaurantes, 
que podiam ficar abertos até 
as 22 horas, mas proibidos 
de vender bebidas alcoólicas 

Governo libera venda de

bebida alcoólica até 22h

Atualização do Plano SP

após as 20 horas. As demais 
determinações continuam 
valendo: ocupação máxima 
de 40%, atendimento apenas 
em mesas, máximo de seis 
pessoas por mesa e fechamento 
obrigatório às 22 horas.

O Estado deixou claro, no 
entanto, que a prorrogação 
do horário vale apenas para 
restaurantes, sendo que bares 
continuam fechando às 20 horas. 
As medidas para controle de 
entrada e segurança sanitária 
seguem valendo: aferição 
da temperatura dos clientes, 
disponibilização de álcool em 
gel e distância mínima de 1,5 
metro entre as mesas.

Para o diretor da subse-
ção local do Sindicato dos 
Trabalhadores de Hotéis e 
Restaurantes de São Paulo 
(Sinthoresp), Luiz Antonio 
do Nascimento, a medida 
contribui na recuperação do 
faturamento. “Muitos estabe-
lecimentos estão passando 
por necessidades, e todas 
as medidas que ajudem na 
retomada da economia são 
bem-vindas”, agradeceu.

André Diniz

Vacina chega a trabalhadores 
da Saúde com 25 anos ou mais

A partir de segunda-feira, funcionários da área médica podem procurar os postos do Alto do Ipiranga e da Vila Natal

COVID-19

Profissionais da Saúde que 
atuam em Mogi das Cruzes 
com 25 anos ou mais podem 
tomar a vacina contra a Co-
vid-19 nesta segunda-feira 
nos postos de saúde do Alto 
do Ipiranga ou da Vila Natal. 
A liberação é resultado de 
um novo balanço diário da 
imunização na cidade.

Como já ocorreu nos úl-
timos dias, a ampliação da 
faixa etária para trabalhadores 
da Saúde tem sido possível 
porque a Prefeitura está 
conseguindo administrar o 
estoque recebido do governo 
do Estado e que é específico 
para esse grupo, já que o 
município ainda não recebeu 
doses suplementares. Até 
ontem, Mogi das Cruzes já 
havia aplicado um total de 
14.983 vacinas, sendo que 
1.698 dos profissionais da 
Saúde que atuam na linha 
de frente já receberam a 
segunda dose.

Para receber a dose, o 
trabalhador deve apresentar 
um comprovante de atuação 

Controle de estoque facilitou ampliação da vacina para novos grupos prioritários

presencial em estabelecimento 
de saúde humana, como 
clínicas, ambulatórios e la-
boratórios, com endereço na 
cidade. Outros documentos 
necessários são RG e CPF.

“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”, reforçou 

o secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel.

Os profissionais também 
podem fazer o pré-cadastro 
no site Vacina Já, do governo 
do Estado, para antecipar 
o registro dos dados. O 

preenchimento não é obri-
gatório, mas contribui para 
agilizar a campanha em todo 
o Estado de São Paulo.

A Divisão de Vigilância 
Epidemiológica lembra aos 
interessados que a vacinação 
para idosos e trabalhadores 
da saúde, dentro das faixas 
etárias estabelecidas, con-
tinuará enquanto houver 
doses disponíveis.

Idosos
O atendimento continua 

para idosos com 85 anos ou 
mais, que podem receber a 

dose em qualquer unida-
de de saúde, de segunda a 
sexta-feira, das 8 horas às 
16h30, enquanto houver 
estoque. Até o final da tarde 
de quinta-feira, o município 
havia aplicado 3.408 doses 
em pessoas com 85 anos 
ou mais.

Outros grupos e faixas 
etárias serão divulgados 
conforme a chegada de novos 
lotes da vacina na cidade. 
Não há, no entanto, datas ou 
prazos, pois isso depende da 
produção e envio de doses 
para o município.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Saiba mais
Confira o cronograma da vacinação

Importante: Os trabalhadores da Saúde devem apresentar documento 
profissional comprobatório, RG, CPF e comprovante de atuação presencial 
em estabelecimento de saúde humana de Mogi das Cruzes.

Trabalhadores da Saúde com 25 anos ou mais:

A partir de segunda-feira

UBS Vila Natal (rua Coronel Cardoso Siqueira, 2.650)

UBS Alto do Ipiranga (rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 700) 

Idosos com 85 anos ou mais:

Qualquer unidade de saúde de segunda a sexta-feira,

das 8 horas às 16h30.
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Pagamento à vista do carnê de 
IPTU dará um desconto de 10%

A postagem dos mais de 143 mil carnês com o tributo já foi realizado; documentos chegam até o fim deste mês

IMPOSTO

Os contribuintes de Mogi 
das Cruzes que pagarem o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) à vista terão 
até 10% de desconto no 
valor do imposto. A opção 
pela parcela única possibilita 
um abatimento de 5%, mas 
quem estava em dia com o 
tributo até 1º de novembro 
de 2020 tem direito a mais 
5%, totalizando uma dedução 
de 10%. O Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), por 
exemplo, que é um imposto 
estadual, oferece 3% de 
desconto para quem paga 
à vista. A primeira parcela e 
a parcela única vencem nos 
dias 8, 9 ou 10 de março, 
de acordo com o endereço 
do imóvel.

A Prefeitura já fez a pos-
tagem dos 143.717 carnês 
deste ano. A previsão é de 
que todos os contribuintes 
os recebam até o fim de 
fevereiro.

O pagamento do IPTU 
poderá ser feito em qualquer 

agência bancária do país 
dos seguintes bancos auto-
rizados: Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, 
Santander, Itaú, Mercantil 
do Brasil, Bradesco e Banco 
Cooperativa Sicredi, além 
das casas lotéricas, internet 
banking e aplicativos.

Quem optar pelo parce-
lamento poderá dividir em 
até dez vezes, de março a 
dezembro. As datas especí-
ficas de vencimento serão 
informadas nos carnês. Elas 
variam de acordo com o 
CEP da propriedade para 
organizar os dias de paga-
mento e evitar longas filas 
em agências bancárias e 
casas lotéricas.

Os contribuintes que 
desejam consultar o valor 
do tributo ou antecipar o 
pagamento podem imprimir 
a segunda via das parcelas. 
Para ambos os serviços, que 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura desde o início 
de fevereiro, é necessário 
preencher o formulário com 

os dados do imóvel, que 
constam da primeira página 
do carnê do IPTU dos anos 
anteriores, e o número do 
CPF do proprietário.

Se preferir, o contribuinte 
também pode acessar a Carta 

de Serviços do site, na opção 
“Impostos e Taxas” e depois 
“IPTU: 2ª via de conta”.

O imposto não terá aumento 
real em 2021, mas sim uma 
atualização inflacionária de 
3,92%, que se faz necessária 

para cumprimento da legis-
lação em vigor e das metas 
orçamentárias estabelecidas 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Como previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 

a estimativa de arrecadação 
do IPTU em 2021 é de R$ 
194 milhões, já considera-
das as isenções, reduções 
e imunidades, previstas na 
legislação.

O tributo é uma das prin-
cipais fontes de recursos do 
município, o que é necessário 
para os investimentos: a 
receita é revertida em be-
nefícios à população, como 
educação, saúde, segurança, 
esportes e infraestrutura, 
entre outros.

Imunidade
Há, ainda, a possibilidade 

de obter isenção ou redução 
do tributo aos grupos bene-
ficiários como aposentados 
e pensionistas. Em Mogi, 
cerca de 15 mil contribuintes 
podem solicitar a imunidade 
e os imóveis de propriedade 
de templos de qualquer 
culto e de instituições de 
educação ou assistência 
social sem fins lucrativos 
também estão incluídos 
na lista.

A primeira parcela do imposto em Mogi vence nos dias 8, 9 e 10 do próximo mês

Divulgação

Cento e oitenta jovens de 
Mogi das Cruzes e outras 
62 cidades se uniram para 
lançar uma campanha de 
financiamento coletivo que 
pretende democratizar o 
acesso ao conhecimento 
político e formar novas 
lideranças cidadãs em todo 
o Brasil. 

O grupo faz parte das 
Embaixadas Politize!, ini-
ciativa do  Politize! – orga-
nização da sociedade civil 
sem fins lucrativos voltada 
à educação política cujos 
próprios integrantes têm, em 
média, entre 18 e 30 anos,  
que promove a formação 
de lideranças cidadãs nos 
municípios brasileiros.

A proposta é possibilitar 
a realização das atividades 
das Embaixadas nessas 63 
cidades, espalhadas por 20 
estados brasileiros, em 2021, 
oferecendo base teórica e 
ferramentas práticas para 
jovens que desejam atuar 
como agentes da transforma-
ção em suas comunidades. 

“Quando falamos em 

Jovens se unem para levar 

educação política aos bairros

Formação

desenvolver lideranças são 
todas pessoas que desejam 
ter uma atuação pública, seja 
ela qual for, para fazer de 
suas comunidades, e, por 
que não, do Brasil um lugar 
mais justo e democrático”, 
explica Vinicius Zunino, 
coordenador do Programa.

Em 2020, as Embaixa-
das estiveram presentes 
em 25 municípios de 16 
estados. Foram formadas 
375 lideranças  que criaram 
32 propostas de políticas 
públicas e levaram ativida-
des de educação política 
a quase 20 mil pessoas. .

A campanha conta com 
três metas. As faixas de 
doação variam entre R$ 25 
e R$ 10 mil, com diferentes 
recompensas. Todos os 
detalhes sobre as doações 
estão disponíveis no link: 
https://doe.politize.com.
br/embaixadas.

Para mais informações 
acesse o site pensataconteudo.
com ou entre em contato 
por meio do Whatsapp 
(21) 99987 6094.

As inscrições para as 
entidades da sociedade civil 
interessadas em participar da 
eleição da Conselho Muni-
cipal da Cidade de Mogi das 
Cruzes (Concidade), para a 
gestão 2021-2022, podem 
ser feitas até a próxima 
quarta-feira. É possível se 
inscrever de forma presencial, 
na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
durante o horário de expe-
diente da Prefeitura das 8 
às 17 horas, ou de forma 
digital, por meio do e-mail 
concidade@pmmc.com.br.

O edital de convoca-
ção para a eleição, com 
o regulamento do pleito, 
foi publicado na impren-
sa local e está disponível 
para consulta no site da 
Administração Municipal. 
A eleição será realizada no 
dia 6 de março.

O secretário de Planeja-
mento e Urbanismo, Clau-
dio de Faria Rodrigues, 
explica que o Concidade 
proporciona uma interação 

Inscrições para eleição do Concidade 
podem ser feitas até quarta-feira

Desenvolvimento urbano

Serão cinco titulares e 
cinco suplentes represen-
tantes 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 
desenvolvimento urbano; 
quatro titulares e quatro 
suplentes das entidades 
profissionais, acadêmicas 
e de pesquisa e conselhos 
de classe; e um titular e um 
suplente de organizações 
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 reali-
zado de forma remota ou 
presencial, devendo ser 
definido previamente e 
de comum acordo pelos 
participantes de cada setor.

desenvolvimento urbano, 
como o Plano Diretor e 
os instrumentos e projetos 
urbanísticos específicos dele 
decorrentes. A participação 
popular é o eixo central 
do Concidade, ressalta o 
secretário.

O processo eleitoral do 
Concidade elegerá 14 re-
presentantes titulares e 14 
representantes suplentes da 
sociedade civil, por meio de 
entidades de cada segmento.

entre o Poder Executivo e a 
sociedade civil e tem como 
objetivo debater e auxiliar 
na formulação das políticas 
municipais relacionadas 
ao desenvolvimento urba-
no sustentável da cidade, 
atuando como um grupo 
permanente de consulta e 
deliberações sobre o assunto.

O Concidade emite pa-
receres e acompanha a tra-
mitação de projetos de lei 
de interesse da política de 

É possível se inscrever de forma presencial e online

Divulgação/PMMC
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Brasil registra 1.308 mortes por coronavírus em 24h; total chega a 244.765

O Brasil registrou 1.308 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados atualizados pelo 

Ministério da Saúde ontem. Com isso, o total de óbitos pela doença no país chega a 244.765. No mesmo intervalo, foram 

contabilizados 51.050 casos de coronavírus, elevando o total de registros para 10.081.676. O Sudeste contabiliza 3.672.495 casos e 

113.243 mortes O Nordeste chegou a um total de 2.369.069 registros de Covid-19 e 54.492 óbitos. O Sul contabiliza 1.838.550 casos 

e 29.618 mortes. O Norte chegou a 1.121.803 casos e 25.759 óbitos. O Centro-Oeste tem 1.079.759 casos e 21.653 mortes.

O governo federal anunciou, 
no início na noite de ontem 
que vai trocar o presidente 
da Petrobras. Em nota, o 
Ministério de Minas e Energia 
anunciou que “decidiu indicar 
o senhor Joaquim Silva e Luna 
para uma nova missão, como 
conselheiro de administração 
e presidente da Petrobras, 
após o encerramento do 
ciclo, superior a dois anos, 
do atual presidente, senhor 
Roberto Castello Branco”. Silva 
e Luna é general e atualmente 
é presidente de Itaipu.

O conselho de administração 
da Petrobras ainda precisa 
aprovar o nome indicado, 

Bolsonaro anuncia novo 
presidente da Petrobras

Indicação

podendo barrar essa indica-
ção. O governo, porém, tem 
maioria no colegiado de 11 
membros. Luna é um general 
da reserva do Exército Brasi-
leiro, foi Ministro da Defesa 
entre fevereiro de 2018 e 
janeiro de 2019.

O temor de interferência 
política na Petrobras, com 
ameaça reiterada do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 
presidente da estatal, fez as 
ações da petroleira caírem, 
somadas, mais de 14,5% 
na Bolsa brasileira, a B3. No 
total, a empresa perdeu quase 
R$ 30 bilhões em valor de 
mercado.(E.C.)

Doria rebate Saúde 
pela falta de vacinas

Governador ficou indignado com a postura do governo federal de tentar 
colocar a culpa no Instituto Butantan pelo atraso na entrega dos imunizantes 

COVID-19

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), ficou 
indignado com a postura do 
Ministério da Saúde de tentar 
colocar a culpa pela falta de 
vacinas contra Covid-19 no 
país no atraso na entrega 
de doses da Coronavac. “O 
Ministério da Saúde omi-
tiu informações para tentar 
responsabilizar o Instituto 
Butantan pelo atraso na en-
trega de doses da vacina. Já 
foram entregues 9,8 milhões 
de doses para imunização. 
De cada 10 brasileiros, nove 
estão recebendo a vacina do 
Butantan”, disse.

Este é mais um episódio de 
tensão entre governo federal 
e paulista. O Ministério da 
Saúde disse anteontem que 
iria repensar a distribuição de 
doses das vacinas por causa 
de atrasos na entrega pelo 
Butantan. “É inacreditável 
que o Ministério da Saúde 
queira atribuir ao Butantan 
a responsabilidade pela sua 
incompetência, sua inefi-
ciência e sua incapacidade”, 
afirmou Doria. “Vamos cumprir 

integralmente o compromisso 
com o ministério”, continuou.

Segundo Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan, 
o comprometimento com 
a entrega dos imunizantes 
é enorme. “Foi assinado o 
contrato no dia 7 de janeiro. 
Foi dito ao ministério de que 
haveria atraso de matéria-

-prima, pois éramos para ter 

recebido no dia 6 de janeiro. 
E para se ter uma ideia, o 
ministério pagou adiantado 
para os dois contratos, com 
AstraZeneca e Covax, mas 
não recebeu nenhuma dose. 
Existe falta de planejamento”, 
explicou, mostrando os ofícios 
que foram encaminhados no 
ano passado ao ministério 
oferecendo vacinas.

“Até abril vamos totalizar 
46 milhões de doses, que é 
objeto do primeiro contrato 
com o Ministério da Saúde. 
De maio a agosto serão mais 
54 milhões de doses, que 
dependem da chegada de 
insumos da China. Este é 
o segundo contrato. Então 
vamos totalizar 100 milhões 
de doses até agosto”, concluiu.

Doria: “É inacreditável que o Ministério queira atribuir ao Butantan sua incompetência”

Divulgação
Estadão Conteúdo

Depois dos sucessivos aumen-
tos nos preços dos combustíveis, 
a Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
instaurou ontem um inquérito 
administrativo para investigar 
práticas anticompetitivas no 
mercado de postos de gaso-
lina no Distrito Federal. O 
órgão determinou ainda o 
monitoramento do mercado 
de revenda de combustíveis 
em todos os Estados brasi-
leiros para rastrear “possível 
comportamento oclusivo” 
dos postos.

Segundo o Cade, a in-
vestigação tem como alvo 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Combustíveis 
e Lubrificantes do Distrito 
Federal (Sindicombustíveis/
DF) e seu presidente, Paulo 
Tavares. O ponto de partida do 
inquérito foram declarações 

Cade vai monitorar 
preço de combustíveis

Aumento

de Tavares à imprensa co-
municando que os postos 
reajustariam em R$ 0,10 os 
preços dos combustíveis por 
conta do aumento de preços 
nas refinarias e de alteração 
no valor do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

O Cade entendeu que 
as declarações podem ser 
uma forma de influenciar os 
postos a praticarem preços 
semelhantes, o que pode 
ser uma forma de cartel. “As 
manifestações públicas do sin-
dicato podem ser enquadradas 
como influência na adoção de 
conduta comercial uniforme, 
ou até mesmo cartel, tendo 
em vista a suposta intenção 
do sindicato de atuar como 
facilitador de uma colusão 
entre revendedores.” (E.C.)

Órgão determinou ainda o monitoramento na revenda

Conselho ainda precisa aprovar o nome indicado

Tomaz Silva/Agência Brasil

Marcos Corrêa/PR/Divulgação 
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Macron defende doação de 
imunizantes para África

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, propôs 
à comunidade internacional 
o fornecimento imediato 
de 13 milhões de doses de 
vacinas contra o coronavírus 
à África, com objetivo de 
imunizar os 6,5 milhões 
de profissionais de saúde 
no continente. O apelo foi 
feito ontem na Conferência 
de Segurança de Munique, 
que ocorreu em formato 
virtual e contou também 
com discursos de líderes de 
Estados Unidos e Alemanha.

No pronunciamento, Ma-
cron argumentou que se 
o Ocidente não ajudar as 
nações mais vulneráveis 
no acesso aos imunizantes, 
elas vão buscar apoio da 
Rússia e China, consideradas 
rivais geopolíticos. Para ele, 
os países desenvolvidos 
precisam de uma estrutura 
multilateral efetiva para tratar 
do combate às mudanças 
climáticas e da proteção ao 
sistema democrático.

O líder francês defendeu 

13 milhões de doses

ainda a necessidade de regular 
plataformas digitais, como 
uma forma de lidar com 
o avanço do discurso do 
ódio. Ele também assegurou 
compromisso em elevar os 
gastos do país com Defesa 
a 2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e disse que 

é preciso “reconstruir a 
arquitetura” da segurança 
mundial. “A Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) precisa de 
uma abordagem política”, 
disse, acrescentando que é 
precisar manter o diálogo 
com os russos. (E.C.)

Objetivo é vacinar 6,5 milhões profissionais da saúde

Divulgação

EUA vacina 1,7 milhão de 
pessoas por dia contra Covid

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
ontem que o país tem con-
seguido vacinar 1,7 milhão 
de pessoas por dia contra 
a Covid-19, mas pretende 
conseguir ritmo ainda mais 
alto na iniciativa. Ele realizou 
discurso em uma fábrica de 
imunizantes da Pfizer no 
Estado do Michigan, afirman-
do que os EUA caminham 
para superar a promessa de 
distribuir 100 milhões de 
doses do imunizante nos 
primeiros 100 dias de seu 
governo.

 No evento, o executivo-
-chefe da empresa, Albert 
Bourla, disse que a compa-
nhia deve dobrar o número 
semanal de doses entregues 
ao país em algumas semanas.

Biden disse que o número 
de pessoas vacinadas diaria-
mente praticamente dobrou 
atualmente, em comparação 
com uma semana antes de sua 
posse. Em sua fala, fez uma 
defesa enfática da segurança 
das vacinas, ressaltando o 

Governo Biden

quanto elas são testadas 
para garantir sua eficácia, 
e também garantiu que seu 
governo será movido pela 
ciência.

O presidente ressaltou 
a importância da adoção 
de medidas como o uso de 
máscaras e a lavagem das 
mãos para conter a pandemia 
da Covid-19. E falou sobre 
as dificuldades grandes ain-
da enfrentadas por muitos 
pelo país, diante do elevado 

desemprego. Nesse contexto, 
voltou a defender a aprova-
ção de estímulos fiscais pelo 
Congresso. “Pretendemos 
criar 7 milhões de empregos 
neste ano” com o apoio das 
medidas, afirmou.

Biden mostrou otimismo 
com a capacidade de recupe-
ração do país, mas admitiu 
que a trajetória não vai ser 
fácil e deve incluir alguns 
sobressaltos pelo caminho. 
(E.C.)

Objetivo é distribuir 100 milhões de doses em 100 dias

Divulgação

Cepa encontrada na Finlândia 
pode ser difícil de detectar

Mutações nesta variante tornam difícil a detecção em pelo menos um dos testes de PCR recomendados pela OMS

CORONAVÍRUS

Um laboratório na Fin-
lândia descobriu uma nova 
cepa do coronavírus, que 
foi identificada como Fin-

-796H e encontrada no sul 
do país. Um estudo conjunto 
dos laboratórios Vita e do 
Instituto de Biotecnologia 
da Universidade de Helsin-
que mostrou que essa nova 
cepa não pode ser detectada 
por todos os testes de PCR 
aprovados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
segundo um comunicado 
oficial.

“Vita Laboratoriot Oy e o 
Instituto de Biotecnologia da 
Universidade de Helsinque 
detectaram uma variante 
anteriormente desconhe-
cida da Covid-19 em uma 
amostra do sul da Finlândia. 
As mutações nesta variante 
tornam difícil a detecção em 
pelo menos um dos testes 
de PCR recomendados pela 
OMS. Esta descoberta pode 
ter um impacto significativo 

na determinação da propa-
gação da doença”, afirmou 
o laboratório Vita.

O estudo afirma que a Fin-
-796H é bastante diferente de 
todas as cepas encontradas 
anteriormente. “Sua herança 
tem as mesmas características 
das variantes anteriormen-
te difundidas no mundo, 
mas não parece pertencer 
à linhagem de nenhuma 
das variantes conhecidas”, 
explica o comunicado.

Os pesquisadores ainda 
não identificaram onde essa 
mutação se desenvolveu e 
disseram acredita que pode 
ter sido fora da Finlândia 
porque o país tem um número 
significativamente menor de 
casos Covid-19. Segundo a 
imprensa no país, ainda não 
está claro como as vacinas 
serão eficazes contra a nova 
cepa do coronavírus.

A descoberta da mutação 
do vírus na Finlândia deixou 
alguns cientistas perplexos 
em razão do trabalho eficaz 
da nação em limitar as mortes 

por Covid-19. O país de 
5,5 milhões de residentes 
relatou apenas 725 mortes 
pela doença, segundo a Uni-
versidade Johns Hopkins.

O país registrou até anteon-
tem 450 casos de variantes 

do coronavírus, de acordo 
com centro de controle de 
doenças infecciosas do país, 
THL. Desses casos, a maioria, 
427, era da variante britânica, 
22 da variante sul-africana 
e 1 da brasileira.

Mas, de acordo com o 
professor de virologia da 
Universidade de Turku Ilkka 
Julkunen, a informação não 
deve criar pânico. “Eu não 
ficaria muito preocupado 
ainda porque não temos 

informações claras de que 
esta nova cepa seria mais 
facilmente transmitida ou 
que afetaria a proteção imu-
nológica proporcionada por 
quem já teve o vírus ou 
recebeu uma vacina”, disse 
Julkunen, em entrevista ao 
New York Daily News.

Petri Auvinen, diretor 
de pesquisa do Instituto de 
Biotecnologia da Universi-
dade de Helsinque, disse 
que a descoberta de novas 
variantes do coronavírus era 
inevitável. “No entanto, a 
variante recém descoberta 
difere das anteriores porque 
não se assemelha geneti-
camente a nenhuma outra 
variante conhecida”, observou 
Auvinen ao mesmo jornal.

Estadão Conteúdo

Estudo afirma que Fin-796H é diferente de todas cepas encontradas anteriormente

Reprodução
Descoberta pode 
ter um impacto 
significativo na 
determinação da 
propagação do vírus
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O jogo de amanhã entre 
Flamengo e Internacional, 
no Maracanã, pode repre-
sentar uma ocasião inédita 
na era dos pontos corridos 
do Campeonato Brasileiro. 
Pela primeira vez desde que 
o atual sistema de disputa 
foi aplicado, em 2003, um 
confronto direto entre os dois 
primeiros colocados pode 
definir o título. A partida 
válida pela penúltima rodada 
vai decidir o campeão caso a 
equipe gaúcha vença. Qual-
quer outro resultado adia a 
briga para a rodada final, na 
próxima quinta-feira.

Os dois times se enfrentam 
separados por somente um 
ponto na tabela. A classificação 
agora aponta 69 a 68 para o 
Inter. Se a equipe ganhar, abre 
quatro pontos de vantagem 
e acaba com as chances do 
adversário. O Flamengo, por 
sua vez, passará à frente do 
rival na classificação se ven-
cer a partida. O empate vai 
manter o cenário atual, com 
um ponto de diferença.

O clima de final mesmo 
em um campeonato de pon-
tos corridos tem marcado a 
preparação dos times. “Um 
empate não termina o cam-
peonato. Temos ciência que, 
se vencermos, nos sagramos 
campeões, mas um empate 
nos mantém à frente e só 

Era dos pontos corridos 
pode ter inédita ‘final’

Brasileirão

dependemos de nós na última 
rodada”, disse o meia Patrick, 
do Inter. “Temos claro aquilo 
que devemos fazer. É manter 
o foco, a concentração e a 
humildade para ir em busca 
da vitória”, comentou o meia 
Diego, do Flamengo.

Em todas as edições do 
Brasileirão, apenas uma vez 
houve um confronto direto 
entre líderes em condições 
similares. Em 2005, Corin-
thians e Inter disputavam o 
título e se enfrentaram na 
antepenúltima rodada. Porém, 
ao contrário de agora, naquela 
vez o jogo não tinha condições 
de definir o campeão.

No encontro no Pacaembu, 
o Corinthians liderava com 
três pontos de vantagem 
sobre o Inter e poderia abrir 
uma folga de seis pontos. Se 
vencesse, precisaria apenas de 
um empate nas duas rodadas 
finais para ficar com o título. 
A partida terminou empatada 
por 1 a 1 e é sempre lembrada 
por um pênalti do goleiro 
corintiano Fábio Costa no 
meia Tinga.

Historicamente, a era dos 
pontos corridos do Brasileiro 
não costumou ter nas rodadas 
finais o encontro entre o time 
campeão e o respectivo vice. 
Todos os jogos que definiram 
o título foram em compro-
missos seguintes. (E.C.)

Fagner é reforço na zaga
amanhã contra o Vasco

Depois de cumprir suspensão diante do Santos, na quarta-feira, lateral 
volta ao time; mas, com lesão no músculo da coxa, Gabriel está fora

CORINTHIANS

O técnico do Corinthians, 
Vagner Mancini, deve ter um 
desfalque, mas contará com 
dois reforços para escalar a 
equipe no duelo de amanhã, 
contra o Vasco, às 16 horas, 
na Neo Química Arena, pela 
37ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
esquerda, o volante Gabriel 
ficou fora também do treino 
de ontem, ao passar a parte 
da manhã em tratamento.

Já o lateral-direito Fagner 
tem vaga garantida, após 
cumprir suspensão na derrota 
diante do Santos, na Vila 
Belmiro. Outro que deverá 
iniciar entre os titulares 
frente à equipe carioca é 
Cazares, que jogou apenas 
o segundo tempo do clássi-
co. Uma provável escalação 
poderá formar com: Cássio, 
Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Xavier e Cantillo; 
Gustavo Mosquito, Cazares 
e Mateus Vital; Léo Natel.

Durante o treino de ontem, 

Mancini dividiu o elenco em 
seis grupos e a atividade foi 
feita em campos reduzidos, 
com a intenção de melhorar 
o passe, o controle da bola 
e a intensidade na marca-
ção. Depois os titulares foram 
para a academia, enquanto 
os reservas aprimoraram 
cruzamentos e finalizações. A 
equipe do Corinthians precisa 
da vitória para manter as 
chances de conquistar uma 
vaga na próxima edição da 
Copa Libertadores. 

Santos
Perder a final da Copa Li-

bertadores com um gol sofrido 
nos acréscimos machucou o 
Santos, mas o elenco acredita 
que tem dado a volta por 
cima. Após dois empates 
fora de casa, emplacou dois 
triunfos consecutivos na Vila 
Belmiro pelo Campeonato 
Brasileiro e ficou próximo 
da classificação ao torneio 
continental. Uma recupera-
ção que foi celebrada pelo 
lateral Pará.

“A gente fica triste por não 
ter conquistado o título, mas 
já ficou para trás. Temos 
que focar no nosso próxi-
mo objetivo. Fizemos dois 
grandes jogos contra Coritiba 
e Corinthians e esperamos 
ter outra boa atuação para 
somarmos mais três pontos 
no campeonato”, afirmou.

O Santos ocupa o oitavo 
lugar do Brasileirão com 53 
pontos e pode se classificar 
antecipadamente às fases 
preliminares da Libertadores 
amanhã. Para isso, terá de 
derrotar o Fluminense e 
torcer para o Athletico-PR 
não vencer o Grêmio em 
Porto Alegre.

“A gente ainda tem duas 
partidas difíceis antes do fim 
da temporada, começando 
pelo Fluminense. O nosso 
principal objetivo é classificar 
a equipe para a Libertadores 
de 2021 e vamos lutar com 
unhas e dentes para que a 
gente possa fazer outro grande 
jogo e, se Deus quiser, garantir 
essa vaga”, acrescentou o 
lateral-direito.

Fagner é titular absoluto na defesa do Corinthians

Divulgação

Estadão Conteúdo
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SBT, 21H00

Chiquititas

JP pergunta para Tati porque ela está servindo as pessoas. A menina diz 

que foi Renata que mandou. JP pede para ela parar de servir e ir brincar. 

O garoto diz pra Renata que não é para fazer as meninas do orfanato de 

garçonetes da festa. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Alberto diz a Guiomar que se sente melhor depois de ter ido à consulta médica. 

Guiomar estranha o comportamento carinhoso do fi lho. Donato e Bibiana 

visitam Hélio na cadeia e prometem que conseguirão um advogado para o fi lho.

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Apolo afi rma a Dulce e a Isabel que Bia fi cará com ele. Tancinha consegue 

fazer os passos de balé, e Paloma não gosta. Carmela pensa em desistir do 

plano contra Shirlei, e Jéssica a repreende. Bia ouve que Dulce quer levá-la 

para o exterior e fi ca apavorada. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se desespera. Silvana agradece Dantas 

por ter assumido a culpa do desfalque na empresa. O agiota cobra a dívida 

de Silvana. Carine liga para Rubinho, que disfarça para Bibi.  

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Quando as coisas 
vão mal na nossa vida 
é porque precisamos 
parar, refletir e 
provavelmente mudar 
o rumo que levamos. 
Só porque algo foi 
bom no passado 
não significa que 
no presente seja o 
melhor para nós.

É preciso 
procurarmos 
constantemente algo 
que preencha nossa 
alma e dê mais vida 
ao nosso coração. A 

MOMENTO
especial

Dê um novo rumo à vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARIA APARECIDA A. DO NASCIMEN-

TO

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário! 

As melhores coisas da vida são 
gratuitas.”

 cultura@jornaldat.com.br

felicidade está em não 
nos acomodarmos e 
renovarmos as forças 
na luta por novos 
objetivos.
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social@moginews.com.br

Nesta linha de evidenciar nomes de amigos e parceiros completamos um número grande de nomes 

que aqui desfilaram até agora . Foram mais de 70 nomes que tiveram flashes estampados em nossa 

coluna social. Muitos destes são parceiros de uma vida , que carrego com muito carinho histórias e 

lembranças. Hoje, vejo o quanto foi positivo criar pagina com  este formato onde reconheci e desta-

quei tantas pessoas especiais e que tem representatividade no circuito. Com isso e por isso que no 

texto de 2019 na festa The History nossa mestre de cerimônia Helayne Cortez proferiu no microfone 

. Ditando moda , um contador de histórias que através do salão de beleza local onde o universo ga-

nharia dimensões maiores e uma legião de amigos caminhariam juntos . Estamos e chegamos aqui 

de forma transparente, harmônica e pujante . Agora, torcer por tempos e dias melhores e voltarmos 

a nos confraternizar em festas . Saudades disso tudo !!!!

Friends X 

o
s
n
y

Max Oliveira

Fernanda Conceição

 Guillermo Palmer (Willi)

 Jonathan Vilela Carlos Ferradosa

Zeno Morrone Valdir Romero

Na Piaget neste sábado acontece 

o Feirão do Vestibular das 9h00 às 

15 horas com vagas limitadas . Ma-

trícula mais 2 mensalidades grátis 

.é no Campus Suzano . Confiram  

Cursos reconhecidos pelo MEC.

Feirão do Vestibular

Sábado

Dulce Noyama , Ana Paula Andrade

Domingo

Paçoma Casarini, Giovanna Go-

dofredo, Leandro Galotto, Miguel 

Falchi, Felipe Perez, Daniele Franco 

, Douglas´Aspásio

Segunda-feira

Ivan Melo , Yedda Felipe , Ivan 

P. Borges, Regiane Lopes, Fábio 

Henriques , José Machado Pinto 

e Maria Regina Jacob

ANIVERSARIANTES

DO DIA

1

 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br


