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Com estoque no limite,
G5 vacina 43,4 mil e

aguarda nova remessa

Ainda não há uma 
data certa para 
que um novo lote 
da CoronaVac, ou 
até mesmo da 
AstraZeneca, seja 
enviado para o 
Alto Tietê

A Câmara Técnica de Saúde do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) informou que as cinco cidades 
mais populosas da região superaram 
a marca de 44 mil doses aplicadas 
da vacina contra o coronavírus (Co-
vid-19). No entanto, vários municí-
pios ainda aguardam novas remessas 
para dar continuidade aos programas 
de imunização. Os dados, obtidos 
junto ao governo do Estado, levam 
em conta os números repassados 
pelos municípios. No total, 36.676 
doses foram aplicadas na primeira 
etapa e 7.491 na dose de reforço.  
Cidades, página 3

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.217
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Avanços no saneamento básico 
do Jardim Gardênia Azul e o de-
sassoreamento do rio Jaguari foram 
temas das reuniões do prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL) e do deputado 
estadual André do Prado (PL) com 
os moradores da região norte no fi-
nal de semana. Cidades, página 4

Suzano

SANEAMENTO 
AVANÇA NA 
REGIÃO NORTE

SÃO PAULO

Estado chega 
ao pico das 
internações. p7

Máquinas já trabalham no desassoreamento do rio Jaguari para melhorar o escoamento da água

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

Economia

ACMC se reúne 
com prefeito  
de Suzano
Cidades, página 3

Itaquá

Empresa promete abrir 
mais vagas de trabalho
De acordo com a Prefeitura de Itaquá, companhia 
está localizada no bairro Rio Abaixo e é do segmento 
de blocos e pisos de concretos. Empresa também fez 
reivindicações ao Executivo municipal. Cidades, página 3

Instituições recebem alimentos

FERRAZ

Repasse foi feito pelo Fundo Social de Ferraz; 
no total foram 423 quilos de alimentos para 
entidades que tratam de reabilitar dependentes 
químicos. Cidades, página 3
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O concurso para ingresso na Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de 
Vasconcelos teve a sua segunda etapa realizada neste fim de semana no Estádio 
Francisco Marques Figueira, o Suzanão, em Suzano. No sábado, o Teste de 
Aptidão Física (TAF) foi realizado por 358 homens aprovados na primeira fase, que 
encararam as provas de flexão, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 
minutos. No domingo, foi a vez de 80 mulheres realizarem as atividades.
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CONCURSO DA GCM DE FERRAZ

 �Placa 8

Os proprietários de veículos com pla-
ca final 8 têm até hoje para efetuar o 
pagamento à vista, sem desconto, do 
IPVA 2021. Para os contribuintes que 
optaram pelo parcelamento do tribu-
to, o prazo de recolhimento da segun-
da cota também vence nesta terça-fei-
ra. A consulta do valor pode ser feita em 
toda a rede bancária ou diretamente no 
portal da Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/ipva/).

 �Que mais vacinam

O Estado de São Paulo atualizou ontem 
os dados dos dez municípios que mais 
estão vacinando contra o coronavírus. 
O quantitativo é proporcional ao tama-
nho da população. Nenhuma das cida-
des da região aparece no informativo 
do governo estadual.

 �Reclamação

Desde a semana passada, as prefeituras 
do Alto Tietê estão reclamando da es-
cassez de imunizantes. Poá, por exem-
plo, informou que precisaria suspernder 
a campanha por falta de vacinas. Existe 

a expectativa de que uma nova remes-
sa da CoronaVac seja enviada hoje às 
cidades da região.

 �Auxílio

O governo paulista anunciou ontem duas 
iniciativas que irão beneficiar 100 mil 
cidadãos  até o final do ano. O progra-
ma Bolsa-Trabalho, que tem o objetivo 
de oferecer bolsa-auxílio e qualifica-
ção profissional online para a popula-
ção desempregada, principalmente du-
rante a pandemia, e o Via Rápida, que 
a partir do mês de março contará com 
bolsa para os estudantes matriculados 
nos cursos. As iniciativas são realiza-
das pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico. 

 �Cursos.

A prefeitura de Santa Isabel, em parce-
ria com o  governo do Estado, Sebrae 
e Associação Comercial e Industrial da 
cidade, oferece cursos de capacitação 
empreendedora. São três opções para 
estudar: Descomplique; Supermei – Or-
ganize o seu negócio e Pronto Para Cres-
cer. As inscrições já estão abertas e as 
vagas são limitadas. Mais informações 
nos telefones 4656-2669 ou 4656-7963. 

•••  editor@jornaldat.com.br
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Nosso país se encontra a 
um passo do precipício. Além 
das consequências causadas 
pelas crises econômica, ins-
titucional e política, enfren-
tamos também os reveses 
provocados pelo avanço do 
coronavírus. Alta de preços, 
perda de renda pela ausên-
cia da recomposição salarial 
e pelo elevadíssimo nível de 
desemprego, somados à falta 
de políticas públicas consis-
tentes para minimizar os efei-
tos negativos desse quadro 
mais sentidos por segmen-
tos vulneráveis da população, 
alimentam a possibilidade de 
vivermos uma situação de 
convulsão social no futuro. 

Para exemplificar a inten-
sidade e rapidez da degrada-
ção de valores, vou recorrer 
a um fato de 1994. O cha-
mado “escândalo da para-

À beira do precipício

ARTIGO
Afonso Pola

bólica” envolvendo o em-
baixador Rubens Ricupero, 
então ministro da Fazenda 
de Itamar Franco. Ricupero 
se preparava para entrar no 
ar ao vivo no Jornal da Glo-
bo daquele dia quando, sem 
perceber que os microfones já 
estavam abertos sentenciou: 

“Eu não tenho escrúpulos; o 
que é bom a gente fatura, o 
que é ruim a gente esconde.” 
Isso culminou com a renún-
cia do ministro.

Menos de 30 anos depois, 
o que presenciamos em nosso 
país não guarda mais relação 
com o que vivemos antes. Te-
mos uma pastora e deputada 
federal que responde pelo 
assassinato do marido e ela 
permanece atuando na Câ-
mara dos Deputados.

Aécio Neves, quando ainda 
era senador, foi gravado em 

conversa com o Joesley Ba-
tista pedindo R$ 2 milhões 
para pagar despesas com a sua 
defesa na Lava-Jato. Depois 
que o empresário disse que 
ia arrumar o dinheiro, Aécio 
indica um primo para pegar 
o dinheiro e diz: “Tem que 
ser um que a gente mata ele 
antes de fazer delação”. Aécio 
é deputado federal.

E temos também esse de-
putado Daniel Silveira que, 
de forma esquizofrênica, de-
fende o AI5 e, ao mesmo 
tempo, defende a liberdade 
de expressão. Todos eleitos 
pelo voto popular. 

Ao que tudo indica, em 
2021 vamos continuar ladei-
ra abaixo. Por que será que 
o governo está mais preo-
cupado com decretos que 
facilitam ao acesso a armas 
do que com aquilo que de-
veria receber toda a atenção?

Afonso Pola é sociólogo e professor

  afonsopola@uol.com.br

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Orgulho nacional

E
m meio à peste bubônica, que se 
propagava a partir do porto de San-
tos, em 1899, foi instalado um la-
boratório de produção de soro para 

combater a doença. Nascia o Instituto Bu-
tantan, que completa hoje 120 anos. Des-
de lá, sua importância só cresceu e o local 
se transformou em um destacado centro de 
pesquisa biomédica, que integra pesquisas 
científicas e tecnológicas, produção de imu-
nobiológicos e divulgação técnico-científica, 
com foco na inovação.

Referência nacional, o Instituto Butantan é 
o principal produtor de imunobiológicos do 
Brasil. É responsável por grande porcentagem 
da produção de soros hiperimunes e grande 
volume da produção nacional dos antígenos 
vacinais que compõem as vacinas utilizadas 
no Programa Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde. Hoje, os laboratórios 
e fábricas do Butantan produzem 12 soros 
contra o envenenamento de cobras, escor-
piões, aranhas e lagartas, e contra difteria, 
tétano, botulismo e raiva, além de sete va-
cinas - raiva, HPV, Hepatite A, Hepatite B, 
Influenza Trivalente, H1N1 e DTPa.

Em 2021, o Instituto Butantan se depara 
com o grande desafio de produzir a vacina 
contra a Covid-19. E não vem sendo fácil. 
Brigas políticas e falta de estratégia anteci-
pada dificultam o trabalho do instituto que, 
mesmo assim, vem fazendo sua parte e dan-
do conta do recado. 

Na sexta-feira passada, as cidades do Alto 
Tietê reclamaram da falta de estoque da va-
cina e de informação precisa por parte do 
governo estadual de São Paulo. “Sem previ-
são”, informaram as prefeituras ao repórter 
do Grupo Mogi News, Luiz Kurpel. Ao pro-
fissional da nossa equipe, o Estado, por sua 
vez, se defendeu informando que os muni-
cípios já haviam recebido doses suficientes 
para imunizar os públicos-alvos previstos 
até o momento.

Ontem, a gestão João Doria (PSDB) ga-
rantiu que não haverá falta de vacina. Que 
assim seja! Pensando em longo prazo, ainda 
estamos no início da vacinação e já nos de-
paramos com muitos problemas logísticos 
para a entrega do medicamento. Pelo Insti-
tuto Butantan, que hoje completa 120 anos: 
não nos envergonhe.
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G5 imuniza 43,4 mil e aguarda 
novo lote de vacinas à região

Remessa de doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, são aguardadas até o final desta semana

É POUCO

A Câmara Técnica de Saúde do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) informou que as 
cinco cidades mais populosas  
da região superaram a marca 
de 44 mil doses aplicadas da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19). No entanto, várias 
cidades ainda aguardam novas 
remessas do imunizante para 
dar continuidade aos progra-
mas de imunização.

Os dados, obtidos junto 
ao governo do Estado, levam 
em conta os dados repassados 
pelos municípios. No total, 
36.676 doses foram aplicadas 
na primeira etapa e 7.491 
foram na dose de reforço, nas 
campanhas iniciadas em 21 
de janeiro. No total, foram 
quatro remessas enviadas para 
a região, sendo três do governo 
do Estado (com a CoronaVac) 
e uma do Ministério da Saúde 
(Oxford/AstraZeneca).

Sobre a remessa de novas 
vacinas, o consórcio informou 

que existe a previsão da che-
gada de um novo lote nesta 
semana, no entanto não havia 
previsão de data para o envio. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde, o governo enviará 
para o Ministério da Saúde 
aproximadamente 3,4 milhões 
de doses da CoronaVac hoje. 
A redistribuição a estados e 
municípios deve ocorrer até 
o final da semana.

A Câmara Técnica destacou 
que a situação nos municípios 
está sendo acompanhada 
pelo grupo de trabalho e que, 
embora toda a região atenda 
ao que está previsto no Plano 

Nacional de Vacinação, cada 
município possui suas parti-
cularidades e prerrogativas na 
condução das doses, mediante 
grupos específicos. “Outros 
municípios estão seguindo 
o calendário de datas estipu-
lado pelo Estado e seguem 
vacinando”, informou.

Um dos casos é Mogi das 
Cruzes, que recebeu 16.392 
doses para a primeira aplica-
ção e 5.240 destinada para a 
segunda aos profissionais da 
Saúde. Até o ontem, o muni-
cípio havia coberto 80,92% 
dos profissionais, 79,33% 
dos idosos com mais de 90 

anos e 100% das pessoas 
com deficiência e internos 
em asilos e casas de repouso. 
Segundo a Secretaria de Saúde 
de Mogi, a vacinação segue 
aberta para profissionais da 
Saúde com mais de 25 anos e 
pessoas com mais de 85 anos 
nos postos enquanto houver 
estoques da vacina.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano, por sua vez, informou 
que ontem o município ainda 
tinha disponíveis 28 doses 
da CoronaVac, e que utilizou 

11.519 doses dos quatro lotes 
recebidos. “Apenas em relação 
aos trabalhadores da Saúde e 
pessoas com mais de 80 anos 
ainda não alcançamos o nú-
mero estimado pelo governo 
estadual”, informou.

A Prefeitura de Poá emitiu 
uma nota afirmando que, das 
5.635 doses recebidas, 4.919 
já foram aplicadas, sendo 
4.142 para a primeira etapa 
e 777 para a dose de reforço, 
segundo levantamento até o 
final da semana passada. A 

utilização das doses restantes 
estão sendo focadas, segundo 
a pasta local, na segunda 
dose dos públicos prioritários, 
enquanto que a campanha 
de vacinação ao público da 
primeira dose está suspensa 
até o recebimento de novas 
vacinas.

O município de Itaqua-
quecetuba recebeu um total 
de 7.805 doses, e até agora 
aplicou 6.205 delas, sendo 
5.533 na primeira dose e 872 na 
segunda. “O município segue 
com o seu planejamento. Não 
há autorização de mudança no 
uso das doses que já haviam 
sido entregues, e a vacinação 
está sendo realizada”, explicou.

A pasta da Saúde de Ferraz 
de Vasconcelos apontou, em 
nota, que recebeu 7.125 doses, 
sendo que 5.517 já foram 
aplicadas: 4.864 da primei-
ra dose e 653 da segunda. 
O município informou que 
suspendeu a campanha de 
imunização para novos pú-
blicos por aguardar o envio 
de novos lotes.

André Diniz

Suzano promoveu a vacinação de 11.519 pessoas

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Ferraz de Vas-
concelos doou 423 quilos de 
alimentos de hortifruti para 
três instituições de reabilitação 
para dependentes químicos 
da cidade. A ação ocorreu na 
última sexta-feira. Os alimen-
tos vieram também por meio 
de doação, da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Foram doados ca 
quis, laranjas, tomates, ce-
nouras, além de verduras, 
como alface, por exemplo. 
A iniciativa deverá beneficiar 
aproximadamente 150 pessoas.

A coordenadora do Fun-
do ferrazense, Ana Paula 
do Nascimento, destacou 
a importância de ajudar as 
instituições. “Estes locais 
dependem das doações dos 
familiares dos internos, o 
que muitas vezes não é o 
suficiente. Por isso, é essencial 
que esta ajuda também venha 
do poder público”, afirmou 
Ana Paula.

Instituições de 
recuperação 
recebem doação 
de alimentos

Ferraz

Em recente visita a uma 
fábrica de blocos e pisos de 
concreto, o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Luciano Dávila, 
angariou vagas de emprego 
destinadas aos moradores e 
que estarão disponíveis em 
breve.

Serão seis oportunidades 
que integrarão o quadro de 
funcionários. A indústria em-
prega, atualmente, cerca de 
200 colaboradores diretos e 
indiretos no bairro Rio Abaixo.

Durante a visita, surgi-
ram pedidos de atenção à 
infraestrutura do bairro onde 
a empresa está localizada, 
como recapeamento asfáltico, 
segurança e iluminação pública. 
Dávila se comprometeu em 
encaminhar as reivindicações.

Os proprietários também 
colocaram a empresa à dispo-
sição do poder público para 
parcerias em ações sociais, 
eventos culturais e atividades 
voltadas ao desenvolvimento 
econômico do município. 

Empresa 
promete abrir 
mais vagas em 
Itaquaquecetuba

Bairro Rio Abaixo

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta segunda-feira (22/02) a presidente da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman, no Gabinete Principal do 
Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. Na oportunidade, as autoridades 
trataram da retomada da economia e do incentivo aos microempreendedores e 
ao comércio local. “A ACMC é um importante órgão centenário de nossa região, 
que luta e defende os interesses dos empresários e comerciantes de Mogi e 
do Alto Tietê. Estão atuando intensamente nesse período de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), sempre buscando proporcionar mais oportunidades e 
apoio aos empreendedores. Agradeço a visita e deixo Suzano de portas abertas 
para a entidade, junto com a Associação Comercial e Empresarial, a ACE Suzano”, 
destacou o chefe do Executivo suzanense. Também estiveram no encontro a 
primeira tesoureira da associação, Celucéia Campolino, e os diretores Ana Cecília 
Hune da Costa Ferreira Silva e Marcello Cusatis.
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 ASHIUCHI SE ENCONTRA COM PRESIDENTE DA ACMC

Uma nova caixa d’água da 
Companhia de Saneamento 
Ambiental do Estado de São Paulo 
(Sabesp), cuja construção está 
orçada em R$ 11.850.000,00 
e que está projetada para o 
abastecimento nos próximos 
40 anos, é o segundo reser-
vatório que está sendo feito 
para beneficiar Arujá.

O prefeito Luis Camargo 
(PSD) conheceu a obra, ao 
lado do secretário municipal de 
Serviços, Marco Valdanha, do 
gerente de divisão da Sabesp, 
Zemicindo Miguel Mendes. 

 O superintendente da 
Unidade de Negócios Leste 
da Sabesp, Maicon Rogério 
de Abreu, compareceu pos-
teriormente e afirmou que o 
novo reservatório deverá entrar 
em operação ainda esse ano. 
A caixa d’água, feita de es-
trutura metálica vitrificada, 
comportará 13 mil metros 
cúbicos de água e, somada à 
já existente (de 5 mil metros 
cúbicos), somará 18 milhões 
de litros para o município.

Arujá terá nova 
caixa d’água da 
Sabesp ainda 
neste ano

Abastecimento

Saiba mais

Cidade   1ª dose 2ª dose Total
Mogi das Cruzes   13.750  1.550  15.300
Suzano   9.210 2.281 11.519
Itaquaquecetuba  5.533 872 6.205
Ferraz de Vasconcelos 4.864 653 5.517
Poá   4.142 777 4.919
Total   37.499 6.133 43.460

Veja o total de vacinas aplicadas em cada cidade

Fonte: Secretaria de Saúde dos municípios.
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Nove mortes são confirmadas
Seis cidades do Alto Tietê 

registraram nove mortes por 
coronavírus (Covid-19) nas 
últimas 72 horas, segundo 
informação passada na tarde 
de ontem pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
e pelas próprias prefeituras. 
Entre as cidades está Ferraz 
de Vasconcelos, que revelou 

Covid-19

o óbito de três pessoas: 
duas mulheres, de 63 e 74 
anos, e um homem, 63; por 
sua vez, Itaquaquecetuba 
confirmou o falecimento 
de dois homens, de 44 e 
60 anos. 

Arujá, Mogi das Cruzes e 
Santa Isabel registraram uma 
morte cada, todas de homens, 
as vítimas tinham 92, 55 e 

92 anos, respectivamente. O 
óbito ocorrido em Poá foi 
em um mulher de 60 anos.

No total, as dez cidades 
da região acumulam 2.217 
falecimentos relacionados 
à doença, sendo que Mogi, 
Itaquá e Suzano são as que 
possuem o maior número 
de óbitos confirmados pela 
doença.

Região norte vai receber 
ações em saneamento

Avanços no saneamento 
básico do Jardim Gardênia 
Azul e o desassoreamento do 
rio Jaguari foram temas das 
reuniões do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e do deputado 
estadual André do Prado (PL) 
com os moradores da região 
norte ao longo deste final de 
semana. As intervenções somam 
mais de R$ 8,4 milhões em 
melhorias, com investimento 
por parte da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) e do 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE).

Em reunião no salão paro-
quial da Igreja Santa Rita de 
Cássia, com os suzanenses que 
vivem no entorno da estrada 
Portão do Honda, no bairro 
Jardim Gardênia Azul e adja-
cências, o chefe do Executivo 
tratou das ligações da rede de 
água, que deverão beneficiar 
4.853 famílias. A expansão 
dos serviços de saneamento 
básico será feita pela Sabesp, 
com investimento de R$ 7,2 
milhões.

Suzano

De acordo com o gerente 
comercial da autarquia, Ze-
micindo Miguel Mendes, a 
licitação está marcada para 
ocorrer em março e a expec-
tativa é que as obras tenham 
início no segundo semestre 
deste ano. “É importante 
destacar que todos os mais de 
4 mil moradores ficarão pelo 
menos um ano com a tarifa 
social. Estamos buscando 
oferecer mais qualidade de 
vida aos moradores da região 
norte”, disse.

O prefeito de Suzano des-
tacou que ligação de água e 
esgoto significa mais digni-
dade, mais qualidade de vida 
e mais saúde. “Recebemos 
as famílias, junto à Sabesp, 
que vai começar a realizar 
a ligação de água nos locais 
que ainda não contam com 
os serviços. Serão milhares de 
famílias beneficiadas com a 
água e posteriormente com 
o esgoto. Desta forma, o ser-
viço de saneamento básico 
completo”, reiterou.

“Esta é uma conquista em 

várias mãos. Destaco aqui o 
apoio dos deputados estaduais 
André do Prado e Jorge do 
Carmo, bem como do deputado 
federal Marcio Alvino (PL)”, 
enalteceu o prefeito.

Já no Cidade Miguel Badra, 
as autoridades foram ao rio 
Jaguari para acompanhar o 
trabalho de desassoreamento. 
No local, estão sendo retirados 
17 mil metros cúbicos de 
detritos, em 1,3 quilômetro 
de extensão, buscando me-
lhorar o escoamento da água 
e, assim, evitando possíveis 
alagamentos. Os serviços estão 
sendo executados nesta fase 
pelo governo do Estado, com 
investimento R$ 1,2 milhão.

O deputado estadual disse 
que, com o pedido do prefeito 
e do vereador, intermediou 
a conquista junto ao DAEE, 
que já está realizando as ma-
nutenções. “Inclusive, com as 
fortes chuvas deste ano, não 
tivemos prejuízo aos mora-
dores do Miguel Badra. Isso 
significa que as manutenções 
estão dando certo”, declarou.

ACMC e Procon promovem 
ação a favor do  comércio

Iniciativa que promover orientação aos lojistas sobre diversos temas envolvendo o segmento

ECONOMIA

Com o objetivo de fomentar 
novos negócios e colaborar 
com o desenvolvimento dos 
existentes, a Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) criou, em parceria 
com o Procon de Mogi, a 
campanha Pró-Comércio 
(Pró-Com). A ideia é dis-
tribuir gratuitamente aos 
comerciantes uma cartilha 
com orientações sobre di-
versos temas, entre elas, os 
compromissos do empresário 
na hora da venda e troca de 
produtos. O material deve 
começar a ser distribuído a 
partir da segunda quinzena 
de março.

Além do material informativo, 
a diretoria da ACMC planeja 
um mutirão de orientação para 
os comerciantes. “Iniciamos 
esta parceria junto com a 
coordenadora do Procon de 
Mogi, Fabiana Bava. A ideia 
é mostrar que o empresário é 
parceiro do consumidor. Os 
lojistas estão muito abertos 
às readequações, não apenas 
as ligadas ao momento de 

pandemia, mas, pois, sabem 
que existe um novo perfil de 
consumidor. A ideia é que os 
diretores e colaboradores da 
associação façam orientações 
no local durante a entrega da 
cartilha”, destaca a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman. 

Um dos focos do material 

impresso será sobre o co-
mércio online, que ganhou 
impulso durante a pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 

“Para muitos, esta modalidade 
de venda é uma novidade, 
diversos comerciantes come-
çaram a usar o e-commerce. 
Este é um mundo novo e os 

empresários precisam estar 
atentos as suas regras”, explica.

Entre as ações da campanha 
Pró-Com, estão palestras 
que serão oferecidas aos 
comerciantes pelo Procon. 
A ACMC também incluirá 
na cartilha, sugestões de 
abordagem de marketing 

e vendas que podem ser 
usadas para alavancar as 
vendas. “Queremos que os 
comerciantes fiquem atento 
aos seus compromissos e 
evitem ser penalizados, pois 
não sabiam das regras. Já 
iniciamos a campanha por 
meio de reuniões que estão 
sendo feitas com alguns 
empresários”, acrescenta a 
presidente.

Fádua explica que a ideia 
é realizar outras atividades 
ao longo do ano dentro da 
campanha Pró-Com, incluindo 
ações sociais, sempre foca-
do no desenvolvimento do 
comércio mogiano.

Segundo a ACMC, os comerciantes de Mogi estão abertos a readequações

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.217
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A Secretaria de Turismo de 
Poá está com chamamento 
aberto para a composição 
do Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur). A ação 
tem por objetivo aprimorar a 
estrutura turística da cidade, 
considerada estância turística. 
Podem participar qualquer 
membro da sociedade civil 
que tenha interesse pelo 
tema. As inscrições podem 
ser realizadas até sexta-feira 
pelo email turismo@poa.
sp.gov.br.

O órgão é constituído como 
um fórum deliberativo que 
visa coordenar, incentivar 
e promover o turismo no 
município, entre outras 
atribuições. “Convocamos 
toda a população para que 
participem, especialmente das 
áreas do receptivo turístico, 
empresas jornalísticas da ci-
dade, Associação Comercial e 
Industrial de Poá (Acip), clubes 
sociais, Conselho Regional 
de Engenheiros e Arquitetos 
de São Paulo (Crea), meios 
de hospedagem, transportes 
de passageiros, gastronomia, 
classe de artesão e clube de 
serviços”, detalhou o secretário 
Ariel Borges.

Secretaria de 
Turismo de Poá 
faz chamamento 
para o Comtur

Inscrição

A ideia é distribuir 
gratuitamente 
aos comerciantes 
uma cartilha com 
orientações
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O projeto de integração 
entre trem e ônibus em 
Mogi das Cruzes segue sem 
previsão para sair do papel. 
Aguardado pela população 
pela facilidade e economia 
financeira no transporte, 
a promessa de integração 
já se arrasta por anos e 
poderá continuar assim 
por mais um longo tempo. 
Dentro dos planos a serem 
executados pela Prefeitura 
durante a atual gestão, novos 
diálogos com a Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) deverão ser 
promovidos nos próximos 
meses para resgatar a ideia.

Considerada pela Secretaria 
Municipal de Transportes 
como medida importante 
para a população mogiana 
que utiliza o transporte 
coletivo diariamente, a inte-
gração tarifária representará 
uma grande economia de 
recursos para os usuários 
do serviço, além de fornecer 
maior praticidade e conforto 

Integração tarifária 
ainda está no papel

Ônibus e trem

nos acessos.
“A Prefeitura irá desenvolver 

conversas e tratativas com 
a CPTM e com a EMTU 
(Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
de São Paulo), buscando 
equalizar soluções para que 
o benefício da integração 
entre o transporte coleti-
vo municipal, os trens e 
os ônibus metropolitanos 
seja efetivado”, declarou 
a Pasta em nota ao Grupo 
Mogi News.

Em 2019, conversas pre-
liminares sobre o tema entre 
a companhia e a Prefeitura, 
já haviam começado. Na 
ocasião chegou-se a estimar 
que integração funcionasse 
em 2020, o que não ocorreu. 
Agora, em pleno processo 
de licitação para concessão 
à iniciativa privada das es-
tações Jundiapeba, Mogi 
das Cruzes e Estudantes, 
a possibilidade é de que a 
tão aguardada integração 
seja adiada por mais algum 
tempo.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Vereadoras mogianas criam
a Frente de Defesa da Mulher

Inês Paz, Fernanda Moreno e Malu Fernandes querem abrir espaço para debates e projetos voltados às mulheres

IGUALDADE DE GÊNERO

As vereadoras Inês Paz 
(Psol), Fernanda Moreno 
(MDB) e Malu Ferreira (SDD) 
realizaram na semana passada 
a primeira reunião de traba-
lho para a criação da Frente 
Parlamentar de Defesa da 
Mulher da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes. A inicia-
tiva suprapartidária pretende 
estabelecer um novo canal de 
diálogo entre a sociedade e o 
poder público para questões 
envolvendo a saúde, o bem-

-estar e o empoderamento da 
mulher na sociedade.

A nova frente será ratificada 
em breve com a apresentação 
de um projeto de Resolução 
Legislativo, a ser votado na 
Câmara, que instituirá o grupo 
permanente de discussões.

Segundo a vereadora Fer-
nanda Moreno, que também 
preside a Comissão de Justiça 
e Redação, serão realizadas 
reuniões periódicas com 
técnicos da administração 
municipal com o intuito de 

Malu Fernandes diz que defesa da 
mulher é prioridade no mandato

abordar os temas relacionados 
ao bem-estar e a melhoria 
de vida da mulher mogiana, 
bem como a elaboração de 
indicações e projetos de lei a 
serem discutidos no Legislativo.

Para Inês Paz, o espaço 
ocupado pela mulher ainda 
está abaixo do ideal, mas 
vem ganhando maior noto-
riedade ao longo dos anos. 

“A participação das mulheres, 
das mulheres negras e das 
mulheres trans na política 
e na sociedade vem sendo 
notada cada vez mais, e é 
importante ter este espaço”, 
explicou.

Segundo o grupo, temas 
como a violência doméstica, a 
geração de empregos e a saúde 
estarão entre os principais 

eixos programáticos. Tam-
bém estão previstos diálogos 
com as concessionárias do 
transporte público, a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode), e o Fundo Social de 
Solidariedade, dentre outros.

Dentro da Câmara, ao 
longo do mês de março, estão 
programadas ações volta-
das para a conscientização 

e empoderamento das mu-
lheres. Durante as sessões, 
realizadas duas vezes por 
semana, serão feitas propo-
situras de projetos de lei e 
de indicações à Prefeitura e 
aos órgãos competentes, em 
intervalos regulares.

A participação da sociedade 
civil e da comunidade, segundo 
Inês, será fundamental para o 

andamento. “Vamos conversar 
com o Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da 
Mulher, com a Delegacia 
de Defesa da Mulher, com 
coletivos feministas e de 
defesa dos direitos de todas 
as mulheres. Queremos que 
todas tenham a inserção neste 
debate”, afirmou.

Malu Fernandes defendeu 
que a criação do grupo permite 
representar a parcela feminina 
na Câmara, dando-lhe voz e 
vez. “A defesa da mulher é 
um dos três pilares do nosso 
mandato, por isso, a ideia é 
trabalharmos em conjunto 
com as outras vereadoras 
criando soluções efetivas para 
algumas pautas importantes, 
que precisam ser tratadas 
com maior atenção na so-
ciedade, como a violência 
contra a mulher, espaço no 
mercado de trabalho, par-
ticipação política, além de 
criarmos ações educativas 
contra o machismo e a favor 
da igualdade de gênero, por 
exemplo”, concluiu.

André Diniz
Diulgação

Fernanda Moreno cobra reuniões 
periódicas com o Executivo

Daniel Carvalho/Arquivo

Para Inês Paz, é importante ter 
este espaço para discussões

Marcelo Alvarenga/Arquivo

A campanha “Não teremos 
aglomeração, mas teremos 
boa ação” angariou um total 
de 2.098 fraldas geriátricas 
de tamanhos diversos para 
o Grupo de Apoio a Pessoas 
Com Câncer (GAPC) de 
Mogi das Cruzes. 

O repasse das doações 
foi realizado ontem por um 
dos fundadores do bloco 
de Carnaval “Frenéticos”, 
e também vereador Milton 
Lins (PSD), o Bi Gêmeos, 
que juntamente com o seu 
irmão Nilton Lins, o Du 
Gêmeos, mobilizou dezenas 
de foliões para garantir 
o apoio que a festa vem 
oferecendo aos pacientes 
atendidos. 

As doações foram rece-
bidas pela assistente social 
Carina Motta, na própria 
instituição. Na oportunidade, 
a assistente social frisou a 
solidariedade de todos os 
frenéticos nessa corrente do 
bem em prol dos munícipes 
assistidos pelo GAPC e que 
enfrentam a luta contra o 
câncer, passando pelo so-
frimento físico e emocional, 
que gera em alguns casos, 

Ação arrecada 2 mil fraldas para o GAPC
Solidariedade

últimos anos. 
Bi Gêmeos reforçou a 

importância do trabalho 
do GAPC e da união dos 
Frenéticos durante a cam-
panha, que tinha a expec-
tativa de arrecadar cerca 
de mil fraldas e conseguiu 
dobrar a meta estimada. 

“Estivemos no GAPC para 
fazer a entrega de 2.098 
fraldas arrecadadas pelo 
grupo Frenéticos, a quem 
agradeço o apoio e solida-
riedade. Nossos foliões se 
uniram e nos ajudaram a 
dobrar o número de doa-
ções, mesmo sem festa. Isso 
demonstra a preocupação 
de todos em fazer o bem 
a quem precisa”, declarou 
Bi Gêmeos.  

O GAPC fica na avenida 
José Moreira Filho, 166 na 
Vila Mogilar, em Mogi das 
Cruzes. Interesse em conhecer 
o trabalho da instituição 
ou ajudar com doações o 
telefone para contato é o 
4726-6575. A unidade de 
Mogi das Cruzes, funciona 
segunda à sexta-feira, das 
8 ao meio-dia e das 13 às 
17 horas.

ano chegaria a sua 12ª edição 
não pôde sair às ruas para 
celebrar essa tradicional festa 
cultural, porém como todos 
os anos, parte dos recursos 
obtidos com a venda dos 
abadas eram destinados à 
causa social, a organização 
promoveu o “Frenéticos 
Solidário”. A mobilização 
ocorreu na semana passada, 
com a arrecadação de fraldas 
em dois pontos de coleta, 
o Eskina Bar e no Bar do 
Piauí, estabelecimentos onde 
aconteceram a concentração 
do evento carnavalesco nos 

inclusive, a desestruturação 
socioeconômica da família.   
Carina também agradeceu 
o apoio à instituição e falou 
sobre a importância desta 
ação. “Utilizamos mais de 
3 mil fraldas mensais. É 
através dessas ações que 
podemos ajudar os nos-
sos pacientes”, explicou a 
assistente social do Grupo 
de Apoio a Pessoas Com 
Câncer. 

Com o cancelamento das 
celebrações de Carnaval 
em razão da pandemia da 
Covid-19, o bloco que este 

Doação ajudará pessoas que lutam contra o câncer

Divulgação
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Santa Casa de Mogi promete 
retomar as cirurgias eletivas

Hospital tem fila de espera com mais de 900 pessoas aguardando por procedimentos de retirada de pinos e placas

SAÚDE

A pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), após quase 
um ano, alterou o cotidiano 
e os hábitos da população, 
mas teve um outro impacto 
no dia a dia das pessoas: a 
rotina de exames ambulato-
riais e cirurgias eletivas na 
rede pública de saúde, que 
em uma das categorias pode 
estar ensaiando um retorno 
à normalidade a partir desta 
semana.

Segundo a Santa Casa de 
Misericórdia de Mogi das 
Cruzes, está programado 
para esta semana o retorno 
das cirurgias eletivas - ou 
seja, as intervenções que 
não são classificadas como 
de urgência, emergência 
ou para atendimento de 
traumas. Inicialmente, estão 
programadas para serem 
realizadas as cirurgias para 
retirada de sínteses, como 
pinos, placas, parafusos e 
outros instrumentos usados 
na ortopedia para a correção 

e recuperação adequada de 
ossos.

Atualmente, a Santa Casa 
possui uma fila de 914 pacientes 
que aguardam a realização 
de procedimentos cirúrgicos 
em ortopedia. “Estas cirurgias 
serão programadas para não 
interferir na programação 
das demais”, adiantou o 
hospital por nota.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, por sua vez, explicou 
que a rede municipal de 
saúde segue realizando nor-
malmente os exames junto 
à população. No entanto, as 
cirurgias eletivas continuam 
suspensas, devido ao decreto 
do governo do Estado pela 
segunda onda de contaminação 
da Covid-19. “O Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes 

se mantém como principal 
referência de atendimento 
da Covid-19 no Alto Tietê 
e, no momento, não tem 
previsão para a retomada das 
cirurgias eletivas”, informou 
a Pasta em nota.

A secretaria também ex-
plicou que faz o encaminha-
mento por meio da Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross), 
para avaliação com o médico 
cirurgião na especialidade 

necessária. “A partir daí, 
cabe ao profissional decidir 
ou não pelo procedimento 
cirúrgico. Portanto, a fila de 
espera por cirurgias eletivas 
não fica com a secretaria”, 
esclareceu.

A administração, ao ser 
questionada sobre a fila 
de procedimentos a serem 
realizados na rede muni-
cipal, informou que cada 
unidade possui suas filas 
internas. “As demandas 
estão sendo levantadas pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde”, concluiu.

As cirurgias eletivas fo-
ram suspensas no início 
da pandemia, como uma 
medida do governo do Es-
tado para garantir a oferta 
de leitos aos pacientes que 
apresentaram a síndrome 
respiratória associada ao 
novo coronavírus.

No final de agosto do 
ano passado, com a queda 
no número de casos, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
chegou a avaliar a retomada 
das cirurgias na rede públi-
ca. No entanto, no final de 
novembro de 2020, mais 
uma vez os procedimentos 
foram interrompidos pelo 
início da segunda onda de 
contaminação.

André Diniz

Retorno do ambulatório de ortopedia está previsto para esta semana na Santa Casa

Mogi News/Arquivo

Os empreendedores de 
Mogi das Cruzes têm até 
amanhã para se inscreverem 
para o processo de seleção 
do Programa de Incubação 
do Polo Digital. A iniciativa 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes é voltada para star-
tups que tenham soluções 
inovadoras para a Gestão 
Pública (GovTechs) e para 
Cidades Inteligentes.

Os interessados deverão 
preencher um formulário 
online e encaminhar os do-
cumentos pessoais (CPF e 
RG) dos responsáveis pelo 
negócio, o registro da em-
presa (CNPJ) e o modelo 
de negócio. Ao todo, são 10 
vagas disponíveis. As pro-
postas devem se encaixar em 
um dos 13 eixos propostos: 
Agricultura, Cultura, Defesa 
Civil, Educação, Energia, Meio 
Ambiente, Mobilidade, Saúde, 
Segurança, Transparência 
e Gestão Pública, Turismo, 
Urbanismo e Zeladoria.

A avaliação técnica das 
propostas para a seleção dos 
participantes será feita em 

Inscrição no Programa de 

Incubação termina amanhã

Polo Digital

duas etapas. Na primeira, 
serão analisados os requisitos 
básicos para a submissão das 
propostas, como, por exem-
plo, a viabilidade econômica 
e tecnológica do negócio, a 
originalidade da proposta e 
a solução apresentada. 

Os aprovados irão para 
a segunda fase, em que os 
responsáveis pelo negócio 
farão uma apresentação curta 
para uma banca formada 
pelo Conselho Municipal de 
Inovação e Tecnologia (CMIT), 
que possui representantes da 
Prefeitura e da sociedade civil.

Esta edição do Programa 
de Incubação do Polo Digital 
é voltada para startups que 
tragam soluções referentes à 
gestão pública. Com isso, a 
Prefeitura poderá participar 
mais ativamente do apoio aos 
empreendedores, como uma 
plataforma para inovação. 

Para esclarecer dúvidas ou 
para mais informações, os 
interessados podem entrar em 
contato por meio do e-mail 
polodigital@mogidascruzes.
sp.gov.br.

A Contronics Dry Misting 
apresentou seu modelo de 
produtos que utiliza o sis-
tema de nebulização, com 
tecnologia de névoa seca, 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
durante reunião realizada na 
sede da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. A empresa ho-
landesa possui uma unidade 
no município.

“Trata-se de um sistema 
muito interessante, que 
reduz o desperdício de ali-
mentos e que se enquadra 
no conceito de economia 
verde, aliando preservação 
do meio ambiente e com-
portamentos sustentáveis. 
Além disso, a Contronics 
Dry Misting trabalha com 
tecnologia moderna e mão 
de obra qualificada. Estes 
aspectos mostram a impor-
tância desta unidade para 
Mogi das Cruzes”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Ele participou da reunião 

Companhia apresenta modelo que 
evita o desperdício de alimentos

Economia verde

cerca de 70% e, de acordo 
com estimativas, triplica a 
vida útil destes produtos. A 
empresa está há 40 anos no 
mercado internacional e tem 
um faturamento anual de 
cerca de 14 milhões de euros.

Região, Wladimir Machado. 
A entidade intermediou a 
vinda da empresa para Mogi 
das Cruzes.

A tecnologia de nebuli-
zação reduz o desperdício 
de alimentos perecíveis em 

com o diretor de Desen-
volvimento de Negócios 
da Contronics Dry Mis-
ting, José Ribeiro Meira, e 
do presidente da Câmara 
de Comércio Exterior do 
Alto Tietê, Vale do Paraíba e 

Modalidade foi apresentada durante encontro na Prefeitura de Mogi das Cruzes

Divulgação/PMMC

Decreto do Estado 
permite apenas 
o atendimento de 
casos de urgência
e emergência
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Doria anuncia programa de emprego de 100 mil vagas e remuneração de R$ 450 ao mês

 O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem, um novo programa de empregos, promovido pelo governo estadual, 
que prevê 100 mil novas vagas de trabalho com remuneração mensal de até R$ 450 pelo Bolsa Trabalho. O programa inclui jornada de 
trabalho reduzida e capacitação profissional. Segundo informou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, o projeto 
depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para que o pagamento seja estendido por até cinco 
meses. A previsão é de que o Executivo apresente o texto à Casa até a sexta-feira,

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), por meio do Instituto 
de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz), vai receber hoje 
mais dois milhões de doses 
prontas da vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica AstraZeneca em 
parceria com a Universidade 
de Oxford.

Os imunizantes, produ-
zidos pelo Instituto Serum, 
da Índia, embarcaram na 
cidade indiana de Mumbai 
ontem e devem chegar ao 
aeroporto internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, às 
6h55 de hoje. Após os trâmites 

Saúde receberá 2 milhões 

de doses da AstraZeneca

Vacina

alfandegários, as doses vão 
seguir para o Rio de Janeiro 
em voo da empresa Latam, e 
desembarcarão no aeroporto 
internacional do Galeão, na 
Ilha do Governador.

A negociação com a Astra-
Zeneca e o Instituto Serum 
incluiu a aquisição de 12 
milhões de vacinas. A im-
portação de doses prontas 
da vacina é uma estratégia 
da Fiocruz paralela à pro-
dução de imunizantes com 
o Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA), para acelerar o 
Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra a Covid-19. (E.C.)

São Paulo atinge 
pico de internações

Incremento é de 5,6%; em julho de 2020, foram internadas 6.250 pessoas, 
ontem o número registrado foi de 6.410 pacientes internados em UTI

COVID-19

O Estado de São Paulo 
atingiu seu maior número 
de internações desde o início 
da pandemia do coronavírus 
no ano passado. Houve um 
incremento de 5,6% em 
relação a semana passada. 

O governo avisou que está 
alerta para o problema. “Nossa 
atenção está ainda maior. 
Esse incremento de 5,6% 
no número de internações 
mostra o quanto existe a 
circulação intensa do vírus. 
Em julho de 2020 tivemos 
o pico de 6.250 pessoas 
internadas, agora atingimos 
nesta segunda, o número de 
6.410 pacientes internados 
em UTI. Ultrapassamos o 
maior número da história 
da pandemia e temos que 
ter uma atenção especial a 
algumas regiões do Estado”, 
comentou Jean Gorinchteyn 
secretário da Saúde.

Algumas cidades do in-
terior do Estado, por causa 
do aumento da pandemia 
da Covid-19 e do colapso 
no sistema de saúde, de-
cretaram “lockdown” para 

tentar reduzir a transmis-
são do vírus. Araraquara 
é um desses municípios 
que fechou tudo para tentar 
conter a contaminação. Ao 
mesmo tempo, o governo 
vem ampliando a oferta de 
leitos, mas a situação parece 
que pode ser replicada para 
outras cidades.

Segundo João Gabbardo, 

coordenador executivo do 
Centro de Contingência da 
Covid-19, é preocupante a 
situação no interior do Estado. 

“O Centro de Contingência 
apresentou recomendações 
extraordinárias e o governo está 
fazendo análise disso. Essas 
medidas adicionais ao Plano 
São Paulo serão anunciadas 
amanhã, para entrarem em 

vigor na sexta-feira. 
Atualmente, a taxa de 

ocupação de leitos no Es-
tado de São Paulo está em 
67,9%. Foram registrados 
ontem 1.978 477 casos, sendo 
2.550 nas últimas 24 horas, 
e o Estado atingiu a marca 
de 57.842 mortes, sendo 
43 óbitos registrados nas 
últimas 24 horas.

Cidades do interior do Estado declararam lockdown para reduzir transmissão do vírus

Mogi News/Arquivo
Estadão Conteúdo

 O presidente da República, 
Jair Bolsonaro afirmou ontem ser 
possível reduzir em ao menos 
10% o preço dos combustíveis 
sem “canetada” de sua parte 
e voltou a criticar a atuação 
de órgãos públicos que têm 
responsabilidade sobre o item. 

Bolsonaro disse precisar des-
cobrir sozinho sobre questões 
que, segundo ele, impactam 
no valor do combustível. O 
presidente citou novamente 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), assim como o Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), 
que é vinculado ao Ministério 
da Economia, e disse que 
mudanças serão feitas no 
governo sempre que se fizer 
necessário.

“E vários órgãos do gover-
no, eu sou responsável, não 
faziam nada. Absolutamente 

Bolsonaro diz que preço do 

combustível pode cair 10%

Mudanças no ICMS

nada. Um não é do governo, 
é a ANP, que tem a missão 
de controlar ali a qualidade 
do combustível. Do nosso 
lado, o Inmetro é o volume. 
A questão das notas fiscais, a 
bitributação e a receita. No 
fundo ninguém fazia nada. 
E eu tenho que descobrir 
sozinho, isso. Então a gente 
vai mudar. Mudanças teremos 
no governo sempre que se fizer 
necessário”, disse o presidente 
da República a apoiadores 
nesta segunda.

Ao falar sobre uma redução 
no preço do combustível, Bol-
sonaro citou, por exemplo, a 
bitributação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), que é alvo 
do governo federal a partir de 
um projeto de lei enviado ao 
Congresso há duas semanas. 
O assunto mexe com a arre-
cadação dos Estados. (E.C.)

Presidente citou redução sem “canetada” de sua parte

Novo lote deve chegar hoje às 6h55 em Guarulhos

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Biden anuncia que aumentará 
financiamento para empresas

 O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, anun-
ciou ontem que aumentará 
o financiamento do governo 
para pequenas empresas. O 
democrata disse que promoverá 
mudanças no Programa de 
Proteção da Folha de Pagamento 
(PPP, na sigla em inglês) para 
garantir que negócios rurais 
e bancos que atendem comu-
nidades minoritárias recebam 
mais recursos. Durante um 
pronunciamento, o chefe da 
Casa Branca também reforçou 
a defesa de seu pacote fiscal 
de US$ 1,9 trilhão

“O PPP é um esforço bi-
partidário”, declarou Biden.

De acordo com o presidente 
norte-americano, políticos 
democratas e republicanos 
já sinalizaram a necessidade 
de melhorar o programa de 
empréstimos.

“O financiamento cresceu 
quase 30% desde que assu-
mimos”, disse o mandatário. 
Para ele, as “grandes corpo-
rações” foram privilegiadas 
na distribuição de recursos.

Pequenos negócios

Nas próximas duas semanas, 
segundo Biden, a solicitação 
de empréstimos por meio 
do PPP será exclusiva para 
empresas com menos de 20 
funcionários. Além disso, o 
governo dará preferência para 
o financiamento a companhias 
com menos de 10 pessoas na 
folha de pagamento.

“Trazer a economia de volta 
significa trazer nossas pe-
quenas empresas de volta”, 
frisou o presidente americano. 

Biden também aproveitou a 
ocasião para pressionar os 
parlamentares a aprovar o 
pacote fiscal. “Precisamos 
que o Congresso passe meu 
pacote de alívio.”

De acordo com Biden, a 
economia americana pode 
criar sete milhões de empre-
gos este ano se os estímulos 
fiscais forem aprovados. Ele 
também agradeceu à Câmara e 
ao Senado por “agirem rápido” 
na tramitação do texto. (E.C.)

Democrata também defendeu pacote de US$ 1,9 milhões

 Divulgação

Óbitos crescem cada vez mais 
depressa entre americanos

Historiador afirma que conquistas médicas levaram muitos a acreditarem que estavam prontos para qualquer coisa

ESTADOS UNIDOS

 Há poucos eventos na 
história dos Estados Unidos 
que chegam perto do mi-
lhão de mortos. Estima-se 
que a gripe espanhola, de 
1918, tenha matado 675 mil 
americanos, de acordo com 
os Centros para Controle 
e Prevenção de Doenças, 
quando a população era 
um terço do que é hoje. 
Mas isso ocorreu quando 
ainda não existiam vacinas 
contra a gripe, antibióticos, 
ventilação mecânica e outros 
recursos médicos.

Drew Gilpin Faust, his-
toriador e ex-presidente da 
Universidade Harvard, disse 
que as conquistas médicas 
e sociais nos EUA levaram 
muitos americanos a acredi-
tarem que estavam prontos 
para qualquer coisa, que 

“havíamos conquistado a 
natureza”. “Quando monta-
ram hospitais de campanha 
no Central Park (em Nova 
York) e corpos começaram 

a ser empilhados porque 
não havia capacidade para 
enterrá-los, ficamos cho-
cados e não pensamos que 
isso aconteceria conosco”, 
disse Faust. “O senso de 
domínio sobre a natureza 
foi seriamente desafiado 
pela pandemia da Covid-19.”

Os óbitos pelo coronavírus 
nos EUA ocorreram mais 
rapidamente à medida que 
a pandemia avançava. A 
primeira morte foi registrada 
em fevereiro de 2020. Em 27 
de maio, 100 mil pessoas já 
haviam morrido. Demorou 
quatro meses para o país re-
gistrar outras 100 mil mortes 
e mais três até a marca de 
300 mil óbitos. As 400 mil 
mortes chegaram apenas 
cinco semanas depois.

Embora a velocidade de 
contágio pareça diminuir, 
cerca de 1,9 mil america-
nos morrem em média por 
dia - 29 milhões de pessoas 
tiveram Covid-19 nos EUA, 
quase o triplo de casos regis-
trados no Brasil, segundo a 

Universidade Johns Hopkins.
“É mais um dia triste em 

nossa história”, disse Ali 
Mokdad, epidemiologista da 
Universidade de Washington. 

“Nossos netos e as gerações 
futuras olharão para trás e 

nos culparão pelo fracasso 
em enfrentar uma pandemia 
no país mais rico do mundo. 
Permitimos que as pessoas 
morressem, não protegemos 
nossa população mais vul-
nerável, indígenas, latinos 

e negros. Não protegemos 
nossos trabalhadores mais 
essenciais.”

Ainda levará meses para 
vacinar toda a população 
americana, e novas variantes 
mais contagiosas do vírus 

podem desfazer rapidamente 
o progresso da imunização 
e provocar outro pico de 
Covid-19. O Institute for 
Health Metrics and Evaluation, 
centro de pesquisa em saúde 
global da Universidade de 
Washington, projetou que os 
EUA poderiam atingir mais 
de 614 mil mortes até o dia 
1º de junho.

Segundo os pesquisadores, 
porém, fatores como o uso 
de máscaras, o distancia-
mento social e a velocidade 
da vacinação podem afetar 
essa estimativa. 

Estadão Conteúdo

Primeira morte foi em fevereiro de 2020; em maio, 100 mil pessoas já haviam morrido 

Divulgação

A Suprema Corte dos Estados 
Unidos negou o último recurso 
do ex-presidente americano 
Donald Trump que tentava 
impedir que promotores de 
Nova York tivessem acesso a 
suas declarações de impostos 
e outros registros financeiros, 
emitindo uma ordem de 
uma sentença ontem sem 
divergências notadas.

Separadamente, o tribunal 
rejeitou os esforços de Trump 
para rejeitar as cédulas de 
votação em Wisconsin e na 
Pensilvânia, reafirmando a 
derrota dele para Joe Biden 
nas eleições de novembro.

O promotor distrital de 
Manhattan, Cyrus Vance, 
tem investigado possíveis 
fraudes cometidas pela or-
ganização empresarial de 
Trump. Vance enviou uma 
intimação do grande júri ao 
contador da Trump Mazars 
USA em agosto de 2019, mas 
o então presidente interveio 
para bloqueá-la, argumen-
tando que seu status oficial 
o imunizou de investigação 
criminal durante seu mandato.

Tribunal autoriza acesso 

a registros de Trump

Possíveis fraudes

Em julho, a Suprema Corte 
determinou que o presidente 
não tinha poder inerente 
para impedir que terceiros 
entregassem registros a in-
vestigadores criminais, mas 
poderia fazer valer outros 
argumentos que qualquer 
cidadão poderia levantar 
contra uma intimação, como 
a de que era extensa ou 
emitida por um indevido 
propósito.

Os advogados de Trump 
então apresentaram esses 
argumentos, mas o distrito 
federal e tribunais de apela-
ção decidiram em favor da 
promotoria, não encontrando 
ev__idências de que Vance, 
um democrata, foi motivado 
por objetivos partidários ou 
que buscou materiais além do 
escopo de uma investigação 
financeira complexa

Na sequência, Trump pe-
diu à Suprema Corte que 
suspendesse a execução da 
intimação enquanto ele ape-
lava dessas conclusões legais. 
A decisão de segunda-feira 
negou esse pedido. (E.C.)

Pelo menos três foguetes 
atingiram a Zona Verde de 
Bagdá, no Iraque ontem sem 
causar nenhuma morte, disse 
o Exército iraquiano em um 
comunicado. Dois oficiais de 
segurança iraquianos disseram 
que o alvo da ofensiva era a 
embaixada americana no país. 

A nota dos militares informou 
que não houve vítimas apenas 
pequenos danos materiais.

A Zona Verde abriga em-
baixadas estrangeiras e é a 
sede do governo do Iraque.

O ataque foi o terceiro 
contra a presença americana 
no Iraque em uma semana. 
Um empreiteiro da coalizão 
liderado pelos EUA foi morto 
e outros civis ficaram feridos 
em um ataque com foguete 
fora do aeroporto internacional 
de Irbil na terça-feira passada.

No sábado, foguetes feriram 
funcionários que trabalhavam 
para uma empresa de defesa 
dos EUA na base aérea de 
Balad, na província de Sala-
haddin. (E.C.)

Iraque confirma 
ataque à 
embaixada dos 
Estados Unidos

Foguetes

Em sete meses o 
país registrava 300 
mil óbitos. E cinco 
semanas depois 400 
mil mortes por Covid
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Em ‘treino’ para Copa do
Brasil, Palmeiras só empata

O Palmeiras entrou em 
campo mais uma vez em 
2021, ontem à noite - são 
16 jogos nos 53 dias do 
ano, uma média de pouco 
mais de uma disputa oficial 
a cada três dias. Desta vez, 
o alviverde ficou no empate 
por 1 a 1 com o Atlético-GO 
no Allianz Parque, em São 
Paulo, partida válida pela 
37ª rodada do Brasileiro e foi 
marcada por dois belos gols 
e baixa competitividade na 
primeira etapa e pela falta de 
criatividade na construção das 
jogadas no segundo tempo.

Com campanhas dentro das 
expectativas, os dois times 
fizeram uma partida que mais 
parecia um jogo-treino. O 
Palmeiras, de olho nas finais 
da Copa do Brasil contra o 
Grêmio, que começam no 
próximo domingo, entrou 
em campo com a maioria 
dos jogadores considera-
dos titulares pelo técnico 
português Abel Ferreira, 

Brasileirão 1

que, suspenso, não ficou no 
banco de reservas - o time 
foi comandado pelo auxiliar 
Vitor Castanheira. A única 
mudança foi a escalação do 
lateral-direito Mayke impro-
visado na direita do ataque.

Aos 21 minutos, em uma 
espirrada da defesa goiana, 
o lateral-esquerdo uruguaio 
Matías Viña dominou um 
chutão, partiu para o centro 

do campo e, de fora da área, 
com o pé direito, bateu firme 
para o gol - a bola entrou no 
ângulo, sem chances para o 
goleiro Mauricio Kozlinski.

Aos 40, Rony teve a chance 
de marcar de cabeça, mas 
mandou por cima do gol. Dois 
minutos depois, o castigo. Em 
uma troca de passes desde 
a sua área, o Atlético-GO 
encontrou espaço livre para 
tramar boa jogada até a bola 
sobrar para Matheus Vargas, 
que apareceu com espaço 
de sobra na entrada da área, 
recebeu a bola, ajeitou e 
bateu no ângulo esquerdo 
de Weverton.

No segundo tempo, o 
Palmeiras voltou com Bre-
no Lopes, que não poderá 
jogar a decisão da Copa do 
Brasil, no lugar de Mayke. 
Com menos de 20 minutos 
e com poucas chances de 
gol, Castanheira mandou 
Gustavo Scarpa e Lucas Lima 
ao campo. O Atlético-GO 
levou algum perigo, mas o 
placar não foi alterado.

Estadão Conteúdo

BOTAFOGO 1 
SÃO PAULO 0

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Kevin, 
Marcelo Benevenuto, David Sousa e Hugo; 
Luiz Otávio (Barrandeguy), Kayque (Mateus 
Baby) , Warley (Davi Araújo), Bruno Nazario 
(Cesinha) e Ênio; Rafael Navarro (Mateus 
Nascimento). Técnico: Lúcio Flávio.
SÃO PAULO - Tiago Volpi; Juanfran (Igor 
Vinícius), Arboleda, Bruno Alves (Hernanes) 
e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes 
(Rojas) e Gabriel Sara (Galeano); Luciano 
e Toró (Léo). Técnico: Marcos Vizolli 
(interino).
GOL - Matheus Baby, aos 12 minutos do 
segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Rafael Navarro, 
Luiz Otávio, Igor Gomes, Bruno Alves, 
Pablo, Marcos Vizolli, Rafael Navarro, 
Hernanes e Léo.
CARTÃO VERMELHO - Reinaldo.
ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

PALMEIRAS 1 
ATLÉTICO-GO 1

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, 
Luan, Gustavo Gomes e Viña; Felipe Melo 
(Zé Rafael), Patrick de Paula (Lucas Lima), 
Mayke (Breno Lopes), Raphael Veiga 
(Gustavo Scarpa) e Rony; Luiz Adriano 
(Wesley). Técnico: Vitor Castanheira 
(interino).
ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Dudu, 
João Vitor, Oliveira e Nicolas; William 
Maranhão, Marlon Freitas, Matheus 
Vargas (Danilo Gomes), Janderson (Gilvan) 
e Wellington Rato (Arnaldo); Zé Roberto 
(Roberson). Técnico: Marcelo Cabo.
GOLS - Viña, aos 21, e Matheus Vargas, aos 
42 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Matheus Vargas, 
Luan e Matías Viña.
ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo 
(SP).

Torneio coloca Clube de Campo 
como referência internacional

Abertura oficial do evento contou com a participação de patrocinadores, imprensa e atletas em um café da manhã

TÊNIS

O Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC) 
deu início ontem ao ITF S200 
Mogi das Cruzes – WEG – 
Grupo CDT Energia Solar, 
etapa que abre nesse ano o 
circuito de tênis no Brasil para 
atletas seniores de 30 a 80 
anos, masculino e feminino. 
A abertura oficial do evento, 
que se estenderá até sábado, 
contou com a presença de 
autoridades, patrocinadores, 
diretoria do clube, imprensa 
e atletas, que já estrearam 
nas quadras de saibro do 
CCMC no primeiro dia, no 
período da tarde. Em 2020, 
a Federação Internacional 
de Tênis colocou o clube 
de Mogi das Cruzes entre 
os melhores do mundo, o 
que garantiu para esta edi-
ção parcerias com grandes 
empresas.

Ao todo, 164 tenistas vão 
agitar o circuito internacional. 
De acordo com o presidente 
do Clube de Campo e orga-
nizador do evento, Pedro 
Paulo Gonçalves, Mogi se 

Presidente do Clube de Campo, Pedro Paulo Gonçalves, faz a abertura do torneio

tornou a capital do ITF S200 
por ser a primeira cidade a 
sediar um torneio de grande 
expressão na América Latina. 

“O Clube de Campo mostra, 
mais uma vez, sua força e 
capacidade de executar um 
evento tão grandioso como 
esse. Pensamos em todos os 
detalhes para recepcionar da 
melhor maneira os atletas. 
Com certeza, vamos fazer um 
torneio que ficará marcado 
na história do tênis”, afirmou 
Gonçalves.

Além do presidente do 
CCMC, a cerimônia de abertura 
contou com a presença do 
vice-presidente, Júlio César 
Maldonado, demais diretores 
da gestão 2020/2021, bem 
como a secretária municipal 
de Cultura, Kelen Chacon, 

representantes da Secre-
taria de Esporte e Lazer, e 
das marcas patrocinadoras: 
WEG & Grupo CDT (que 
apresenta o torneio), Grand 
Brasil - Jaguar/Land Rover e 
Grand Brasil - BMW, Monte 

Bravo e IMOT, que coloca-
ram serviços e profissionais 
à disposição do público 
durante o torneio.

Entre os atletas de desta-
que nos cenários nacional e 
mundial, confirmados para 

o torneio do CCMC, estão 
Gustavo Teani e André Cury, 
tenistas que já lideraram o 
ranking mundial na catego-
ria Seniors. Ficará a cargo 
do árbitro geral do torneio, 
Felipe Muno, a condução e 

acompanhamento das partidas.
“Um torneio dessa gran-

deza, que envolve atletas 
renomados, patrocinadores 
e tantos colaboradores, pre-
cisa de toda uma estrutura e 
organização para que tudo 
ocorra como planejado. E é 
isso que o Clube de Campo 
está disponibilizando”, co-
mentou o representante da 
Federação Paulista de Tênis, 
Roberto Fadul.

Em decorrência da pandemia 
de Covid-19, a organização 
incorporou aos preparativos 
normas e protocolos de pre-
venção estabelecidos pelos 
governos federal, estadual e 
municipal, bem como pela 
FPT, CBT e ITF, para que 
o torneio no CCMC seja 
realizado de forma segura 
para todos. Respeitando os 
protocolos de prevenção, o 
torneio é limitado aos atletas, 
que poderão entrar com um 
acompanhante, e aos asso-
ciados, assim como já vem 
acontecendo, com acesso 
mediante agendamento.

Jorge Moraes

Evento reúne até 
sábado 164 tenistas, 
de 30 a 80 anos, nas 
categorias feminina 
e masculina

São Paulo perde para o 
Botafogo e anima Inter

O São Paulo continua 
realizando façanhas neste 
Brasileirão. O problema é 
que nos últimos tempos as 
façanhas são sempre nega-
tivas. Como a de ontem à 
noite, quando perdeu para o 
lanterna e rebaixado Botafogo 
por 1 a 0, no Engenhão. E 
Luciano ainda perdeu um 
pênalti. Com isso, desper-
diçou a chance de garantir a 
vaga direta na fase de grupo 
da Copa Libertadores.

Em quarto lugar, com 
63 pontos, ainda pode ser 
ultrapassado pelo Fluminense 
(61) na última rodada. Quem 
gostou foi o vice-líder Inter-
nacional, pois agora o São 
Paulo está obrigado a vencer 
o líder Flamengo na quinta-

-feira se quiser garantir a vaga 
por suas próprias forças. O 
time gaúcho precisa torcer 
por um tropeço do Fla para 
ficar com o título.

Para o São Paulo, nem o 
empate pode servir na última 
rodada se o Fluminense bater 
o Fortaleza, pois o time carioca 
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seria o quarto pelo número de 
vitórias. Aí, restaria ao time 
do Morumbi torcer para o 
Palmeiras ser campeão da 
Copa do Brasil, para herdar 
a quinta vaga direta.

O vexame do São Paulo 
pode ser medido pelos nú-
meros do Botafogo. Havia 
ganho um ponto nos últimos 
dez pontos - um empate e 
nove derrotas. Nas últimas 

23 partidas, venceu apenas 
uma (2 a 1 no também re-
baixado Coritiba, em 19 de 
dezembro passado), com 
quatro empates e 18 derrotas. 
E ontem chegou apenas a 
seu 27º ponto no Brasileirão.

Em campo, as jogadas das 
duas equipes ficaram muito 
concentradas pelo meio na 
etapa inicial, com poucas 
chances de gol. No segundo 
tempo, o Botafogo trocou 
um volante (Kaique) por um 
centroavante (o grandalhão 
Matheus Baby) e começou a 
pressionar. Faltava acertar o 
alvo. Quando acertou, fez 1 
a 0. Warley cruzou para Ma-
theus Baby, que ganhou pelo 
alto de Arboleda e cabeceou 
sem defesa para Tiago Volpi.

Aos 35, o juiz marcou 
um pênalti inexistente de 
David Sousa em Galeano - 
considerou que o zagueiro 
empurrou o atacante, o que 
não ocorreu. Luciano bateu, 
mas o goleiro Diego Loureiro 
voou no canto esquerdo e 
espalmou. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
JP fala para Cris que leu a história de Açucena, que na verdade é Mili. Cris 

inventa que Açucena é prima de consideração de Mili. JP conta que outra 

pessoa diz ter escrito a história e que gostaria de conhecer quem escreveu. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca decide ir embora e frustra Duca. Pensando em se aproximar de 

Bianca, João sugere que Dandara convide Gael e suas fi lhas para jantar. 

Gael se descontrola ao ver uma foto de Ana com René no quarto de Karina, 

e Bianca desconfi a. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Manolo decide fi car em Vila dos Ventos. Lindaura sugere que os ciganos 

fi quem acampados em um terreno próximo ao sítio de Veridiana. Cassiano e 

os tenentes conseguem assumir o comando do voo sem que Dionísio perceba. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo garante que descobrirá o que aconteceu 

com ele na noite anterior ao seu casamento. Felipe afi rma a Jéssica que 

provará a inocência de Shirlei. Guido desconfi a que Vitória tenha armado 

contra Shirlei. Carmela sente medo de Adônis.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho. 

Caio e Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e Nazaré, e 

o treinador explica que não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy 

confronta Ritinha. 

RECORD, 21H

Gênesis
Kissare é socorrido. Kissare é operado. Amat sai a procura de Abrão. Gurik 

pede a mão de Danina a Sharur. Morabi se preocupa ao saber que a cirurgia 

de Kissare foi bem sucedida. Sunuabum arma um plano contra a família do rei. 

 A vida é mais 
breve que aquilo que 
pensamos. E muitas 
vezes acabamos 
perdendo tempo com 
coisas fúteis que 
apenas nos roubam 
energia, e não nos 
trazem verdadeira 
satisfação.

Aprenda a 
distinguir e 
aproveitar as grandes 
oportunidades que 
surgem dia após dia. 
Siga seu coração, 
pois ele levará você 

MOMENTO
especial

Aproveite as oportunidades 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CRISTIMA MARIA VERCELINO E DENI-

SE APARECIDA BUENO

 Parabéns! Muita paz, saúde e sucesso em sua vida.

Grata por tudo que tenho, lutando por 
tudo que sonho”

 cultura@jornaldat.com.br

ao que é realmente 
importante e, acima 
de tudo, seja muito 
feliz sempre!
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No ultimo sábado estive no Boulevard Family Club , edifício maravilhoso que fica na orla de Bertioga. 

Na oportunidade fui em restrito jantar na base de comida oriental . Noite regada a muita alegria, pois 

a querida Ana Paula Gomes comemorou idade nova. Na base do petit comitê o happening rolou 

sob carretéis. Muito espumante e outras especiarias foram servidas . Eu claro fiquei na Heineken 

0 , pois fiz um bate e volta na ocasião. Tudo perfeito já que o pequeno grupo de amigos e amigas 

da aniversariante são super alto astral. Aliás a maioria eu já conhecia e fiquei bem a vontade . Ana 

Paula é fisioterapeuta na cidade de Poá e cuidou de meu pai e também da minha mãe no centro 

de fisioterapia da Prefeitura Municipal da vizinha cidade. Nutro um carinho especial para com ela 

e claro que não poderia deixar de marcar presença. A coluna se enfeita nas fotos que garanti neste 

happening o qual faço questão de evidenciar em nossos domínios . Confiram !!!

Happening 

o
s
n

y

A aniversariante Ana Paula Gomes 
com Osny Garcez e Licélia Neris

 Benito e Laís ladeiam a aniversariante

Ana Paula e Flávia Verdugo

Eliete e LicéliaIeda e Emerson

Viviane e Daniela

Na coluna de sábado onde desfila-

mos nomes conhecidos do circuito, 

destacamos no Flash de Fernando 

Conceição o lapso de na legenda 

sair Fernanda . Com isso pedimos 

desculpas na digitação errada do 

nome . Com o evidenciado já fiz 

as correções de forma pessoal , 

Fica o registro !!!

OPS 

erça-feira

Nara Trevisan, Talita Melo, Larissa 

Barros, Ana Miraldo, Sandra Lamim 

de Souza ,Renato Macedo Prado 

, Sandra Sanchez e Fábio Alécio 

de Souza .

Quarta-feira

Talie Bortot e Natália Menezes .

ANIVERSARIANTES

DO DIA

1

 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br

No último domingo 
estive no Espaço Pietro 
Eventos na Estrada 
das Varinhas para 
prestigiar os caps do 
local e também conferir 
a realização de gostosa 
degustação de massas 
e pizzas em eventos 
para noivos articulados 
por Tatiana Werneck 
. Vários profissionais 
do setor lá estavam e 
contribuíram para o 
sucesso do encontro. 
Agradeço o carinho com 
que fui recebido . Na 
foto Ricardo e Tatiana 
Werneck .

 NO ESPAÇO PIETRO EVENTOS


