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Reavaliação pode decretar 
lockdown no Alto Tietê

Governo paulista deve fazer nova classificação do Plano São Paulo e intervenções mais rígidas são esperadas 
O Alto Tietê, em conjunto com 

todo o Estado de São Paulo, poderá 
entrar em lockdown diário entre 22 
e 5 horas. A mudança poderá ser 
oficializada, hoje, por meio de uma 
reavaliação extraordinária do Plano 
São Paulo. A nova reclassificação 
surge com caráter de emergência 
devido aos altos índices de conta-
minação, internação e mortes de-
correntes da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19). Ainda sem detalhes 
sobre as possíveis modificações, a 
região vive um clima de suspense 
enquanto aguarda a possibilidade 
de ser reclassificada para uma fase 
inédita no plano do governo paulista.  
Cidades, página 6

Coronavírus

Em 24 horas, 
14 mortes são 
confirmadas
Cidades, página 3

As cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e 
Ferraz de Vasconcelos, em média, 
possuem 2,77% de suas popula-
ções vacinadas contra o coronaví-
rus (Covid-19). É o que apontam 
os dados apresentados pelas se-
cretarias municipais de Saúde, o 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) e o governo do Estado de São 
Paulo. O cálculo leva em conside-
ração o número de doses aplicadas 
na primeira etapa da campanha de 
imunização contra o novo corona-
vírus e a população geral de cada 
cidade, tendo como base o censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para 2020. Na 
somatória das cinco cidades mais 
populosas da região, foram aplica-
das 39.053 doses para a primeira 
rodada. Cidades, página 3

5 mais populosas

G5 VACINA APENAS 2,77% DA POPULAÇÃO CONTRA A COVID

Números levam em conta as primeiras doses aplicadas em trabalhadores da saúde e idosos

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

Espaço ficará localizado ao lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba, no bairro Vila Zeferina

DDM É PROMETIDA 
PARA 8 DE MARÇO

Itaquá

Esta é a nova data para que a Delegacia de Defesa 
da Mulher, em Itaquá, seja inaugurada. O projeto já 
existe há algum tempo, mas sempre esbarrou na 
burocracia para ser posto em prática. Cidades, página 4

OSVALDO BIRKE/AIPMI
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 � Câmara de Suzano

O vereador de Suzano, Marcel Pereira 
da Silva (PTB), o Marcel da ONG, con-
seguiu uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 100 mil para ser utiliza-
da exclusivamente para castrações de 
animais. A verba foi destinada pelo de-
putado estadual delegado Bruno Lima 
(PSL). “Em reunião realizada em janei-
ro com o deputado estadual, informei 
algumas dificuldades que enfrentamos 
no município e ele imediatamente se 
prontificou enviar uma emenda par-
lamentar para castrações”, informou 
Marcel da ONG.

 � Câmara de Ferraz

Prometida na campanha eleitoral para 
ser um dos primeiros atos da atual ad-
ministração, a recriação do Programa 
Emergencial de Auxílio Desemprego, 
popularmente conhecido como Frente 
Municipal de Trabalho ainda não saiu 
do papel até a presente data. Por isso, 
na sessão ordinária, na segunda-fei-
ra, dia 22, ao discutir a leitura de um 
pacote contendo 247 indicações para 
o Poder Executivo, o vereador Luiz Fa-
bio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, co-
brou a implantação da medida.

 �Trânsito de Itaquá 

Desde ontem, a região central de Ita-
quá está com algumas vias alteradas, 
de caráter experimental, das 10 às 15 
horas, para que a equipe técnica ana-
lise formas de melhorar o trânsito. O 
secretário de Transporte, Rogério Ta-
rento, disse que essas mudanças fo-
ram projetadas para tornar o trânsi-
to da mais ágil, reduzir o número de 
acidentes, eliminar o tráfego pesado 
em horários de pico e deixar a cidade 
mais livre para os transportes.

 �O que muda em Itaquá

Inversão da mão de direção da rua Ita-
jubá; proibição de cruzamento sentido 
centro na rotatória Eugênio Delibera-
to, do motorista que vem da avenida 
Ítalo Adami; permissão da conversão 
à esquerda no cruzamento da avenida 
Emancipação com a Presidente Tan-
credo de Almeida Neves; permissão de 
mão dupla na rua Duque de Caxias, se 
tornando uma alternativa para quem 
quer acessar a avenida Altinópolis e 
estrada de Santa Isabel e o viaduto 
que faz a interseção da avenida Eman-
cipação com a avenida João Barbosa 
de Moraes passará a ter mão única.
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FÁBIO MIRANDA

ECONOMIA

Sem causa própria

O 
governo do Estado de São 
Paulo realiza hoje mais uma 
avaliação do Plano São Paulo 
da Retomada Econômica. Os 

anúncios, normalmente feitos às sextas-
-feiras, a cada 15 dias, serão antecipados, e 
o crescimento da proliferação da Covid-19 
e a preocupação com a ocupação de leitos 
deverão trazer más notícias aos comercian-
tes de alguns municípios paulistas, princi-
palmente no interior.

Por enquanto, nada indica que as cidades 
do Alto Tietê irão regredir da fase amarela 
para a laranja, porém, a possibilidade exis-
te. Se não logo mais, o anúncio de maiores 
restrições nos horários de funcionamento e 
capacidade dos setores econômicos na re-
gião, poderá ocorrer nas próximas semanas. 

A situação da pandemia é gravíssima, haja 
vista o tempo que o coronavírus ameaça a 
população. Os setores definidos como não 
essenciais devem manter as restrições. Não 
é momento de defender causas próprias. To-
dos têm de ter o direito de trabalhar, isso é 
evidente. Do que adianta cuidar da pande-
mia se a população ficar impedida de tra-

balhar? Não morre por conta da Covid-19, 
mas por problemas que podem ser causados 
pela depressão, como a falta de capacidade 
de sustentar a família. Mesmo assim, polí-
ticos não podem usar subterfúgios e clamar 
pela flexibilização de setores não essenciais 
por interesses pessoais.

Cuidar da saúde, todos precisam. Mas 
não é necessário academias abertas o tem-
po todo, sem restrições, como um serviço 
essencial. Há outras maneiras de praticar 
esporte, além de um ambiente fechado. 

Nos últimos dias, a capital paulista regis-
trou o maior número de pessoas internadas 
em leitos de tratamento intensivo desde o 
início da pandemia, recorde que tinha sido 
registrado anteriormente no mês de julho. 
Algumas cidades do interior, com Araraqua-
ra, beiram o colapso na saúde pelo grande 
número de internações. 

A consciência política, da população e 
a logística e planejamento bem feitos para 
a vacinação é o que irão exterminar a Co-
vid-19. Os imunizantes estão chegando nesta 
semana. Ótima notícia. Mas, políticos e po-
pulação têm que remar na mesma direção. 

Com o aval da galera, me 
aventuro na senda da polí-
tica, coalhada de factóides. 
Para começar face às prio-
ridades do país: assiste-se 
à quase falência dos órgãos 
governamentais. O sempre 
eloquente Guedes refugiou-

-se no mutismo. Só nesta 
semana descobriu o ovo de 
Colombo, passando a defen-
der a vacinação em massa. 
Tornou-se peça decorativa, e 
pelo empresariado descrito 
como “um ET no Ministério 
da Economia”.

Em matéria de ETs, o go-
verno anda cheio. Ernesto 
Araújo é um deles, no Itama-
raty. Virou ministro dos Con-
flitos Externos, sem o menor 
poder de diálogo com países 
produtores de insumos para 
as vacinas, como a China.

O ministro da Saúde se 

Anacrônico: é a vacina

ARTIGO
Raul Rodrigues

exilou na selva amazônica. 
Alvo de um inquérito auto-
rizado pelo STF, só não foi 
demitido por desempenhar 
um papel conveniente: o de 
saco de pancadas, desvian-
do, assim, golpes que seriam 
direcionados ao presidente.

Já o general Braga Neto, 
que assumiu a Casa Civil para 
ser o condutor do gabinete 
da crise e a quem caberia a 
missão de reorientar o par-
que produtivo para atender à 
demanda da pandemia, tem 
sido de uma incompetência 
homérica. Pedro Parente: que 
falta você faz! Só essa ausên-
cia explica a vergonhosa fal-
ta do oxigênio em UTIs que 
levou a morte de brasileiros 
por asfixia.

Reconheça-se uma proe-
za em Bolsonaro: a união 
entre a esquerda e a direi-

ta em torno da bandeira do 
impeachment. Governo em 
queda de popularidade, com 
o fantasma do impeachment 
a assombrá-lo, sempre fez o 
Centrão lamber o beiço. Ven-
der dificuldades para com-
prar facilidades é com ele 
mesmo. O Centrão vai que-
rer ser o bloco hegemônico 
do governo, desidratando o 
núcleo militar. Faz sentido: 
os militares aboletados no 
governo foram parceiros de 
carne e unha da estratégia 
desastrosa!

Bolsonaro não está morto. 
A margem de manobra tem-se 
estreitado, mas ainda é con-
fortável. Quem tem à mão 
a Caneta, tem condições de 
sair das cordas. Resta só se 
entender com o recado das 
pesquisas: é a vacina, intem-
porâneo (anacrônico)!  

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário. 

 raulrodr@uol.com.br

CHARGE
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Região confirma 14 óbitos
Nas últimas 24 horas o 

Alto Tietê confirmou a morte 
de 14 pessoas causadas pelo 
coronavírus (Covid-19). Os 
óbitos ocorreram em Ita-
quaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Isabel e 
Suzano. Segundo os dados 
liberados no final da tarde 
de ontem, Mogi foi a cidade 
que confirmou uma maior 

Coronavírus

quantidade de mortos, no 
total foram cinco pessoas 
entre 45 e 82 anos que não 
resistiram às investidas da 
doença, em Suzano quatro 
falecimentos foram registra-
dos, os moradores tinham 
entre 47 e 91 anos, por sua 
vez, em Itaquá duas pessoas 
morreram, elas tinham 90 
e 41 anos; em Poá também 

dois moradores perderam 
a batalha contra o vírus, 
eles tinham 64 e 76 anos. 
Santa Isabel confirmou o 
falecimento de uma pessoa. 

Em toda a região, desde 
o final de março do ano 
passado, 2.231 moradores 
faleceram em decorrência 
da Covid-19.

Condemat faz debate 
online sobre resíduos

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
participou na manhã de on-
tem do webinar “Consórcios 
intermunicipais para gestão 
e gerenciamento de resíduos 
sólidos: Governança, projetos 
estruturantes e boas práti-
cas”, realizado pelo Comitê 
de Integração de Resíduos 
Sólidos (Cirs) da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima).

O evento foi aberto pelo 
secretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido, que falou sobre a 
importância da governança 
regional e soluções consor-
ciadas acerca de temas como 
aterro sanitário, coleta seletiva, 
logística reversa e educação 
ambiental.

O secretário executivo do 
Condemat, Adriano Leite 
destacou os trabalhos de 
integração dos municípios 
consorciados e a parceria com 
a Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente e autarquias. 

Meio ambiente

“A atuação em bloco regional 
nos permite vivenciar diferentes 
experiências e buscar cada vez 
mais soluções regionalizadas 
e, sem dúvida, isso tem dado 
muito resultado e evidenciado 
a questão técnica da gestão e 
gerenciamento de resíduos 
sólidos”, destacou.

O evento virtual também 
contou com a presença do 
coordenador executivo do 
Cirs, José Valverde Filho; o 
presidente da Desenvolve SP, 
Nelson de Souza; o presidente 
da Rede Nacional de Consórcios 
Públicos, Victor Borges, entre 
outros convidados.

A destinação de resíduos é uma 
das prioridades do Condemat 
que há algum tempo estuda 
tecnologias e modelos que se 
encaixem no tripé ambiental. 
Em 2017 o consórcio promo-
veu o 1º Fórum de Resíduos 
Sólidos do Alto Tietê e deu 
um importante passo para 
viabilizar a gestão regional, 
ao assinar um protocolo de 
cooperação técnica com o 
governo do Estado. Com 

avanços na coleta seletiva, 
capacitações e renovação da 
parceria estadual, o Condemat 
chegou a 2020 como uma 
região estratégica dentro do 
Plano de Resíduos Sólidos da 
Grande São Paulo, em fase de 
construção e abrangência dos 
40 municípios da Bacia.

O consórcio tem em an-
damento dois projetos apro-
vados no Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro). 
O primeiro é destinado aos 
estudos de alternativas para 
a compensação financeira 
aos municípios produtores 
de água e com restrições de 
uso e ocupação do solo em 
decorrência da Lei Estadual 
de Proteção aos Mananciais. 
A Fundação Estudo de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) foi 
contratada pelo Condemat e 
está na etapa final do projeto. 
O segundo tem como objeto 
estudar a disponibilidade 
hídrica subterrânea nas áreas 
agrícolas. Juntos, os projetos 
somam aproximadamente  
R$ 2,5 milhões.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.231
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Apenas 2,77% da população  
do G5 recebe a primeira dose

Porcentagem leva em conta as primeiras doses contra Covid-19 nos habitantes das 5 cidades mais populosas

VACINAÇÃO

As cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba 
e Ferraz de Vasconcelos, em 
média, possuem 2,77% de suas 
populações vacinadas contra 
o coronavírus (Covid-19). 
É o que apontam os dados 
apresentados pelas Secretarias 
Municipais de Saúde, o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e o governo do 
Estado de São Paulo.

O cálculo leva em consi-
deração o número de doses 
aplicadas na primeira etapa 
da campanha de imunização 
contra o novo coronavírus 
e a população geral de cada 
cidade, tendo como base o 
censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) para 2020. Na soma-
tória das cinco cidades mais 
populosas da região, foram 
aplicadas 39.053 doses para a 
primeira rodada, abrangendo 
profissionais da saúde na 
linha de frente do combate 

à pandemia, idosos interna-
dos em casas de repouso e 
asilos, indígenas e homens 
e mulheres nas faixas etárias 
de 85 a 89 anos e com mais 
de 90 anos.

A cidade que aplicou o 
maior número de vacinas na 
primeira etapa foi Mogi das 
Cruzes, com 15.300 doses, 
sendo destas aproximadamente 
11,8 mil para trabalhadores 
da saúde, 3,4 mil para idosos 
e sete de povos indígenas. 
Para uma população de 450 
mil habitantes, a média é 
de 3,39%.

Suzano, a terceira maior 
cidade em território do Alto 
Tietê em população (300.559), 
registrou 3,06% de seus mo-
radores imunizados, com um 
total de 9.211 pessoas que 
receberam a primeira dose.

A cidade com a maior 
proporção habitacional de 
imunizados é Poá, com 
3,49% de moradores com 
pelo menos uma das doses 
da vacina. Até o fechamento 
desta reportagem, o município 

havia aplicado 4.142 doses 
em seus moradores, de um 
total de 118 mil habitantes. 
Ferraz de Vasconcelos, por 
sua vez, possui 2,47% de 
moradores imunizados, com 
4.867 doses de um total de 
196 mil habitantes.

Já a cidade com a menor 
porcentagem de sua população 
coberta é Itaquaquecetuba, 
que vacinou 5.533 pessoas 
de um total de 375.011 habi-
tantes, representando 1,47% 
de cobertura vacinal.

No total, as cinco maiores 

cidades do Alto Tietê possuem 
no momento 11.634 casos 
ativos, que é o número de 
pacientes com exame positivo 
desde o início da pandemia 
e que não receberam alta ou 
faleceram.

Questionadas, as secretarias 

de Saúde do G5 do Alto Tietê 
informaram que aguardam 
o envio de novos lotes de 
vacina do governo do Estado 
para até o final desta semana. 
Em alguns municípios, como 
ocorre nas cidades de Suzano 
e Poá, a vacinação foi suspensa 
para novos públicos.

Novo lote
Segundo o governo do Es-

tado, divulgado em entrevista 
coletiva na tarde de ontem, 
está previsto para o final desta 
semana a entrega mais 3,9 
milhões de doses da vacina 
CoronaVac, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório 
Sinovac, ao Ministério da 
Saúde para o Programa Na-
cional de Imunização (PNI). 
No portal “VacinaJá”, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
aponta que já foram aplicadas 
2,1 milhões de unidades da 
vacina, sendo que 1,6 milhão 
está na primeira dose, e as 
demais para a aplicação de 
reforço. 

André Diniz

Poucos mais de 39 doses foram aplicadas nas 5 cidades mais populosas da região

Irineu Junior/Secop Suzano
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Inauguração da DDM de 
Itaquá será em 8 de março

Polícia Civil realizou vistoria na semana passada para averiguar a estrutura do prédio

SEGURANÇA

A Secretaria da Mulher 
de Itaquaquecetuba, por 
meio da secretária Hadla 
Issa, recebeu a Polícia Civil 
para a realização das últi-
mas vistorias e acertos de 
detalhes para a inauguração 
da Delegacia da Defesa da 
Mulher (DDM), em Itaquá. 
O encontro aconteceu na 
última semana e contou 
ainda, com a presença do 
prefeito Eduardo Boigues (PP) 
e a primeira-dama Mileide 
Queroz, além de Elvis Cris-
tiano da Silva, investigador 
de polícia chefe da Delegacia 
Seccional de Polícia de Mogi 
das Cruzes e Roselaine da 
Silva Francisco, escrivã de 
polícia chefe também da 
Seccional. A inauguração 
está prevista para o dia 8 de 
março. A DDM será instalada 
na avenida Vereador João 
Barbosa de Moraes, 448, 
Vila Zeferina

A data tem grande signifi-
cado, pois é mundialmente 
conhecida como o Dia In-
ternacional da Mulher, que 

marca a luta por melhores 
condições de trabalho e 
igualdade. Atualmente, quem 
faz o acolhimento das vítimas 
de violência doméstica é a 
Secretaria da Mulher, que 
as recebe e realiza a triagem, 

orientando-as. Quando o caso 
requer registro de Boletim 
de Ocorrência, as mesmas 
são encaminhadas para a 
delegacia.

Para o prefeito Eduardo 
Boigues, a Delegacia da Defesa 

da Mulher é uma grande 
conquista para a cidade: 

“A Delegacia da Mulher vai 
dar coragem e suporte para 
as mulheres denunciarem 
as agressões, sem contar 
que a recepção por outra 

mulher encoraja e diminui 
o sentimento de vergonha”, 
pontuou Boigues.

Atualmente, a Secretaria 
da Mulher atende três casos 
por dia, em média, mas a 
expectativa é de que este 
número suba consideravel-
mente para cem inquéritos 
por mês, quando a delega-
cia estiver funcionando. O 
atendimento será feito pela 
delegada Luciana Amat.

“Muitas mulheres ainda 
não têm informação sobre os 
direitos em relação à violência 
doméstica, mas a Delegacia 
da Defesa da Mulher vai con-
tribuir muito na diminuição 
de casos”, relatou a secretária 
da Mulher, Hadla Issa.

Muitas mulheres ainda 
sofrem diversos tipos de 
violência como física, moral, 
patrimonial e sexual. Para 
denúncias, o cidadão pode 
ligar no 181, que não será 
identificado, 153, que é 
contato da Guarda Civil 
Municipal (GCM) ou 190 
para a Polícia Militar.

Imóvel já está pronto para receber a Delegacia de Defesa da Mulher de Itaquá

Osvaldo Birke/AIPMI

A equipe gestora da 
Apae de Itaquaquecetuba 
foi recebida pelo prefeito 
Eduardo Boigues (PP), em 
seu gabinete, na tarde de 
anteontem. A reunião teve 
como objetivo renovar o 
contrato com a Associação. 
O contrato no valor de 
R$1.253.890,68, é uma 
parceria da Secretaria de 
Educação e atenderá 293 
alunos com deficiência.

Entre os projetos atendidos 
pela Apae, está o de estimu-
lação precoce para alunos 
com deficiência intelectual, 
associada a outras patolo-
gias, que atendem crianças 
matriculadas nas creches 
municipal e do ensino fun-
damental. Os atendimentos 
são individualizados.

O prefeito Eduardo Boigues 
destacou ao longo da reunião 
que a Apae desenvolve um 
trabalho muito importante 
para a cidade e vai ajudar 
em tudo o que for possível: 

“A gente conhece o trabalho 
sério que a Apae desenvolve  
e vamos sim, fazer tudo o 
que pudermos para que 
ela atenda cada vez mais 
aqueles que precisam deste 
trabalho”, enfatizou Boigues.

Itaquá renova 
contrato com a 
Apae no valor 
de R$ 1 milhão

Atendimento

Suzano apresenta doação 
de terreno para o Estado

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), se reuniu 
ontem com o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, para avançar nas 
tratativas sobre a implantação 
da alça de saída no Trecho-Leste 
do Rodoanel Mário Covas 
(SP-21). Na oportunidade, o 
chefe do Executivo entregou 
um projeto com termo de 
intenção de doação da área 
na avenida Major Pinheiro 
Fróes (SP-66) que poderá 
abrigar a construção. 

No encontro, que também 
contou com as presenças do 
deputado estadual André do 
Prado (PL) e do deputado 
federal Marcio Alvino (PL), 
foram debatidos aspectos 
importantes do projeto téc-
nico entregue em mãos ao 
representante do governo 
do Estado, prevendo a inten-
ção de doação por parte dos 
proprietários do espaço onde 
seria erguida a futura alça.

A iniciativa busca uma 
solução para a obra, com um 

Futura saída do Rodoanel

custo estimado em cerca de  
R$ 25 milhões, o que re-
presenta menos da metade 
do valor original. A ideia é 
implantar a estrutura em 
uma área estratégica, no li-
mite de Suzano com Poá, 
beneficiando ainda Mogi das 
Cruzes e Ferraz de Vasconcelos. 

“Reforçamos a necessidade de 
uma alça que seja funcional à 
região. A estratégia apresenta 
uma proposta rápida e viável, 
por meio de um projeto de 
baixo custo e efetivo ao Alto 
Tietê. Aguardamos agora um 

parecer por parte do Estado. 
Seguimos juntos em busca de 
mais desenvolvimento para os 
municípios”, disse Ashiuchi.

De acordo com o chefe 
do Executivo suzanense, a 
expectativa é de que um novo 
encontro seja agendado com 
os demais prefeitos e prefeitas, 
além dos deputados envolvi-
dos. “Somamos força para o 
crescimento, não apenas de 
Suzano, mas de toda a região. 
Nosso objetivo é fazer com 
que o Alto Tietê possa avançar 
cada vez mais”, finalizou.

Encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes

Paulo Pavione/Secop Suzano

A Prefeitura de Guararema 
começou a planejar ações 
humanizadas para amparar 
pessoas em situação de rua 
e vulnerabilidade social. Em 
reunião com as Secretarias 
de Assistência Social, Ha-
bitação e Cidadania, Saúde, 
Segurança Pública e Assuntos 
Jurídicos, realizada anteontem, 
o prefeito José Luiz Eroles 
Freire (PL), o Zé, discutiu 
soluções para auxiliar este 
público e ouviu propostas 
dos secretários para oferecer 
tratamento humanizado às 
pessoas em situação de rua 
que desejarem ajuda.

Segundo o prefeito, a ideia 
é que técnicos realizem um 
mapeamento para entender 
a situação desses moradores. 
Além de ter o controle sobre a 
quantidade de pessoas nesta 
condição em Guararema, o 
intuito é oferecer tratamento 
especializado e assertivo 
na recuperação de pessoas 
com dependências, como, 
por exemplo, em bebidas 
alcoólicas.

“Precisamos oferecer 

Medidas são discutidas 
na cidade de Guararema

Pessoas em situação de rua

oportunidades para as pes-
soas em situação de rua que 
desejarem receber algum tipo 
de ajuda, seja no tratamento 
de dependências ou com 
possibilidade de emprego. 
Uma cidade como Guararema, 
que visa o desenvolvimento, 
não pode fechar os olhos 
para essa população e suas 
complexidades. Trata-se de 
um problema público que 
afeta todas as cidades do 
país e que demanda políticas 
públicas transversais bem 
desenhadas e executadas”, 
pontuou Zé.

Atualmente, Guararema 
registra por volta de 15 pes-
soas em situação de rua. A 
Secretaria de Assistência Social 
realiza o acompanhamento 
desses moradores, por meio 
de trabalhos conjuntos com 
a equipe da Saúde Mental. O 
objetivo consiste em oferecer 
tratamento adequado, quando 
necessário, além de interação 
com as famílias para fortale-
cimento dos vínculos e busca 
de soluções junto à rede de 
serviços socioassistênciais.

Uma ação da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Ferraz 
de Vasconcelos prendeu duas 
pessoas que vendiam lotes 
em um terreno pertencente 
ao município, no Jardim 
Ipanema.

Os lotes de 5x25 metros 
quadrados eram oferecidos 
por R$ 25 mil e o compra-
dor poderia dar de entrada 
e parcelar em até 80 vezes.

Segundo o comandante 
da GCM, Cleverson Ramos, 
os vendedores estavam exer-
cendo a função de corretor de 
imóveis irregularmente. “A 
nossa operação foi organizada 
após denúncias de vítimas e, 
chegando ao local, detivemos 
dois indivíduos”, disse Ramos.

Segundo depoimento das 
vítimas, valores entre R$ 2 a R$ 
5 mil eram pagos de entrada 
para compra do terreno

A Polícia Civil instaurou 
inquérito de estelionato, venda 
irregular de lote e formação 
de quadrilha.

GCM prende 
corretores que 
vendiam terreno 
do município 

Ferraz
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UTI do Hospital Municipal está 
com 80% de ocupação de leitos

Em outras unidades de saúde da região, a ocupação de leitos destinados ao tratamento do coronavírus segue alta

PACIENTES COVID

Os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes seguem com 
uma média de ocupação 
de 80% por pacientes em 
tratamento contra o corona-
vírus (Covid-19). Na manhã 
de anteontem, a Secretaria 
Municipal de Saúde infor-
mou que a ocupação havia 
chegado nos 80%, quando 
na quarta-feira passada o 
número chegou a 81%.

Ao todo, são 54 leitos 
municipais de UTI, dos quais 
43 estavam ocupados e 11 
livres, resultando na taxa de 
80%. Já nos 52 leitos de UTI 
do Hospital Luzia de Pinho 
Melo, de responsabilidade 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, a ocupação era de 
55%, com 24 internações.

Em Suzano, a Secretaria 
de Saúde dispõe de 32 
leitos destinados a pessoas 
diagnosticadas com o novo 
coronavírus na cidade. Deste 

total, 12 estão em unidades 
sob gestão pública, sendo 
11 da ala semi-intensiva 
no Pronto-Socorro (PS) 
Municipal e um da UTI na 
Santa Casa de Misericórdia, 
dedicado a gestantes infec-
tadas com a doença.

Além disso, também há 
um convênio da Prefeitura 
de Suzano com o Hospital 
Santa Maria, da rede parti-
cular, que garante dez leitos 
de enfermaria e outros dez 
de UTI. Ontem, a taxa de 
ocupação era de 34,37%, 
ou seja, 11 leitos estavam 
sendo utilizados. Quatro 
pacientes estavam interna-
dos na enfermaria, quatro 
na ala semi-intensiva e três 

na UTI.
Até o último domingo, a 

taxa era de 25%, ou seja, 
oito leitos estavam sendo 

utilizados: dois pacientes 
na ala semi-intensiva (PS), 
dois na enfermaria (Hospital 
Santa Maria) e quatro na 

UTI (Hospital Santa Maria).
Em Ferraz de Vasconce-

los, no Hospital Regional 
Doutor Osiris Florindo 

Coelho, 24 dos 26 leitos de 
UTI estavam ocupados até a 
manhã de ontem, segundo 
informações da Secretaria 
Estadual da Saúde.

Já o Hospital Municipal 
Doutor Guido Guida, em 
Poá, não possui leitos de 
UTI cadastrados. A unidade 
atua com cinco leitos de 
estabilização com respirador 
e monitor cardíaco, até o 
momento de transferên-
cia para um hospital de 
referência do Central de 
Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross). 
Dois deles estavam ocupa-
dos anteontem pela manhã.

Considerando que não 
há hospitais municipais em 
Itaquaquecetuba, há uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas e um 
Centro de Saúde 24 horas 
com três leitos ocupados por 
pacientes com Covid-19. De 
responsabilidade estadual, 
o Hospital Santa Marcelina 
esteve ontem com seus dois 
leitos de UTI ocupados

Thamires Marcelino

De todos os 54 leitos municipais Covid, 53 estavam ocupados na data de ontem

Mogi News/Arquivo

Em Suzano, a 
Secretaria de 
Saúde dispõe de 32 
leitos destinados 
a pessoas 
diagnosticadas com 
o novo coronavírus

Secretaria de Saúde apresenta 
balanço de atividades de 2020

O secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel, apre-
sentou ontem no auditório da 
Câmara Municipal, o balanço 
das principais atividades e 
atendimentos de saúde rea-
lizados no terceiro e último 
quadrimestre de 2020. A 
prestação de contas da Saúde 
foi comandada pelo vereador 
José Francimário Vieira de 
Macedo (PL), o Farofa, que 
preside a Comissão de Saúde, 
Zoonoses e Bem-estar Animal.

Na audiência, o secretário 
apresentou dados referentes 
a gastos, investimentos, con-
trole de doenças, números 
de procedimentos clínicos 
e cirúrgicos, protocolo e en-
fretamento à Covid-19. 

Nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro, 
por exemplo, as unidades de 
saúde promoveram 480.861 
atendimentos de atenção 
primária, entre consultas 
com médicos e dentistas, 
consultas e visitas do Progra-
ma Saúde da Família. Ainda 
na atenção primária, foram 

Terceiro quadrimestre

430.427 exames coletados 
no último quadrimestre do 
ano passado.

“O período entre setembro e 
dezembro de 2020 foi marcado 
pela retomada dos atendi-
mentos depois de um longo 
período de isolamento por 
conta da pandemia”, explicou 
a diretora do Departamento 
de Rede Básica, Tatiana Mello.

Na atenção especializada, 
foram ofertadas 48.025 con-
sultas e exames entre os meses 
de setembro e dezembro, das 
quais 30.674 disponibilizadas 

pela Prefeitura e 17.351 pelo 
Estado. Entre as internações 
hospitalares, foram 3.492 na 
Santa Casa e 599 no Hospital 
Municipal (clínica médica – 
exclusivo Covid-19). 

As unidades de Pronto Aten-
dimento realizaram 178.955 
procedimentos no quarto 
quadrimestre do ano passado, 
sendo 12.322 de Covid-19. E 
aplicação de 64.488 doses de 
vacinações de rotina. Especi-
ficamente sobre a Covid-19, 
foram registrados cinco surtos 
no período na cidade.

Prestação de contas foi comandada pelo vereador Farofa

Divulgação/PMMC

Apeoesp aguarda respostas
sobre registros de Covid-19

Os professores contrários 
ao retorno das aulas pre-
senciais na rede estadual de 
ensino de Mogi das Cruzes 
e região continuam sem os 
esclarecimentos solicitados 
à Secretaria de Estado da 
Educação. Em greve sanitária, 
os educadores pedem mais 
transparência na divulgação 
dos casos de coronavírus que 
surgiram recentemente nas 
escolas da região.

Segundo informações da 
vereadora mogiana e conse-
lheira estadual licenciada do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp), Inês 
Paz (Psol), as respostas da 
Secretaria Estadual de Edu-
cação aos e-mails da Apeoesp 
foram genéricas.

“A resposta é igual a todos 
ofícios. Dizem que estão 
cumprindo os protocolos, que 
supervisores estão visitando 
escolas e que os professores 
contaminados estão bem e 

Nas escolas do Estado

já retornaram ao trabalho”, 
contou Inês. Ela revelou ainda 
que a resposta dos e-mails 
enviados desde o início de 
fevereiro ocorreu somente 
após a pressão ao Estado.

Na sexta-feira passada, os 
professores parados realiza-
ram um protesto contra as 
aulas presenciais e exigiram 
mais clareza na divulgação 
dos casos de Covid-19 que 
têm surgido nas escolas. A 
carreata foi realizada nas 
ruas centrais, terminando 

em frente à Diretoria de 
Ensino mogiana.

Ainda no movimento da 
semana passada, a coordena-
dora da subsede da Apeoesp 
de Mogi, Vania Pereira da 
Silva, também protestou 
contra a tentativa do Estado 
de maquiar o real número de 
casos nas escolas. Conforme 
publicado pelo Mogi News, os 
números, segundo a dirigente, 
precisam ser divulgados já 
que esta é uma questão de 
utilidade pública.

Professores realizaram protesto na semana passada

Divulgação

Thamires Marcelino
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Reavaliação poderá decretar 
lockdown em todo Alto Tietê

Nova reclassificação da Grande São Paulo poderá ser revelada logo mais pelo governo do Estado de São Paulo

PLANO SÃO PAULO

O Alto Tietê, em conjunto 
com todo o Estado de São 
Paulo, poderá entrar em 
lockdown diário entre as 
22 e 5 horas. A mudança 
poderá ser oficializada, hoje, 
por meio de uma reavaliação 
extraordinária do Plano 
São Paulo. A nova reclas-
sificação surge com caráter 
de emergência devido aos 
altos índices de contami-
nação, internação e mortes 
decorrentes da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Ainda sem detalhes sobre 
as possíveis modificações, 
a região vive um clima de 
suspense enquanto aguarda 
a possibilidade de ser re-
classificada para uma fase 
inédita no plano do gover-
no paulista de combate ao 
vírus. Desta vez, conforme 
defendido em uma reunião 
do Centro de Contingência 
realizada ontem, poderá 
recair sobre todo o Estado 
o confinamento máximo, 

popularmente conhecido 
pela expressão em inglês 
lockdown.

Os novos protocolos deve-
rão ser aplicado entre às 22 
e 5 horas, de modo similar 

ao que já foi praticado há 
algumas semanas, quando 
durante o dia, algumas re-
giões se encontravam na fase 
laranja do Plano SP e pela 
noite eram automaticamente 

reclassificadas para a fase 
vermelha, a mais restritiva 
do plano.

No entanto, o lockdown 
deverá ser ainda mais severo 
do que a fase vermelha, uma 

amostra de como as novas 
medidas deverão funcionar 
por aqui já pôde ser observado 
em Araraquara, município do 
interior paulista que, desde 
a segunda-feira, deu inicio 
ao confinamento máximo 
para reduzir a circulação da 
população de forma drástica 
e mitigar a disseminação da 
variante do vírus durante 
uma ocupação que alcança 
100% de leitos. Cidadãos 
flagrados nas ruas, exceto 
para trabalhar ou para aten-
dimento médico e compra 
de medicamentos, foram 

multados. Até mesmo su-
permercados tiveram que 
fechar as portas e funcionar 
apenas por delivery. 

Ocupação
No Alto Tietê, os índices 

de ocupação dos leitos se 
aproximam do informado 
pelo município do interior 
que foi bloqueado. No sistema 
de saúde de Mogi das Cruzes, 
responsável pelo atendimento 
de várias cidades vizinhas, 
a média de ocupações dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Municipal já alcança os 80%.

No conjunto, os números 
são ainda mais preocupantes. 
Desde o início da pande-
mia no Estado, São Paulo 
registrou nessa semana o 
maior número de pessoas 
em UTI com Covid-19. Só 
na segunda-feira passada 
foram 1.667 novas interna-
ções no Estado, um recorde 
que confirma a potência da 
segunda onda da pandemia.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Primeira vez que os comércio fechou as portas por causa da Covid foi em março

Mogi News/Arquivo

Emprega Mogi abre 
novas inscrições 

O programa Emprega 
Mogi Digital está com 410 
vagas de emprego abertas 
para todos os níveis de 
escolaridade. Segundo a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
o setor de serviços, como as 
empresas de telemarketing 
e os profissionais liberais, é 
o que tem o maior núme-
ro de estabelecimentos e, 
consequentemente, os que 
mais contratam. 

As oportunidades estão 
disponíveis por meio do 
site http://empregamo-
gidigital.pmmc.com.br/
meu_curriculo/#/.

O teleatendimento é uma 
das funções que impulsionam 
o setor e, além disso, foi re-
gistrada alta na procura por 
profissionais da construção 
civil neste início do ano. O 
programa vem mantendo um 
bom fluxo de atendimento 
e diversidade de vagas para 
os candidatos de Mogi.

410 vagas

“O trabalho é focado em 
aprimorar o sistema e investir 
mais na captação de vagas, 
entendendo que o programa 
é uma importante ferramenta 
de empregabilidade, acessível 
tanto para empresa quanto 
para a população em geral”, 
explicou a Prefeitura.

Ainda segundo as infor-
mações do Executivo, a 
movimentação de vagas está 
de acordo com o esperado. 
Para ampliar a possibilidade 
de acesso e a efetividade do 
programa, em breve, deverão 
ser anunciadas ações para 
o programa Emprega Mogi 
por meio da Prefeitura.

Em média, por semana 
são ofertadas em torno de 
350 vagas para cadastro 
feito direto pelo interes-
sado. O tempo que cada 
vaga fica aberta depende 
do empregador e do nível 
técnico exigido. O tempo 
mínimo para contratação, 
até o momento, foi de dois 
dias para uma empresa da 
área da construção civil.

Thamires Marcelino

Ampliação do horário da venda de 
bebidas alcoólicas não altera rotina

Desde segunda-feira, as 
novas regras para vendas 
de bebidas alcoólicas em 
restaurantes de cidades que 
estão na fase 3 amarela do 
Plano São Paulo de reto-
mada das atividades estão 
agradando aos empresários 
e donos de restaurantes 
de Mogi das Cruzes. Além 
disso, a flexibilização para 
venda não mudou a rotina 
de fiscalização realizada pela 
Prefeitura.

A determinação, divulgada 
na tarde da última sexta-feira 
pela secretária de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
Patrícia Ellen, estabelece 
que os restaurantes que 
poderão funcionar até 22 
horas poderão vender be-
bidas alcoólicas até o final 
de seu expediente, sendo 
que antes deveriam parar 
a venda às 20 horas.

Todas as demais regras 
para funcionamento seguem 
valendo como ocupação 

Fiscalização

máxima de 40%, apenas 
clientes sentados em até seis 
pessoas por mesa, aferição 
de temperatura na entrada 
e disponibilidade de álcool 
em gel.

A Prefeitura de Mogi, por 
meio de sua Secretaria Muni-
cipal de Segurança, informou 
que a mudança nas regras 
não trouxe alterações nas 
rotinas de trabalho do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas, sendo que os 

agentes apenas se adaptaram 
aos horários permitidos pelo 
Plano São Paulo.

Durante o mês de janei-
ro, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informa que 
realizou 140 notificações 
e 31 autuações referentes 
ao desrespeito aos decretos 
de combate à pandemia do 
novo coronavírus, sendo 
principalmente às violações 
do Plano São Paulo com a 
abertura de estabelecimentos 

André Diniz

Regra começou a valer na segunda-feira passada

Mogi News/Arquivo

Ainda sem detalhes 
sobre as possíveis 
modificações, a 
região vive um clima 
de suspense

fora das regras e horários. 
“Os números são maiores 
que os registrados em meses 
anteriores, uma vez que 
durante o mês de janeiro, 
houve determinações que 
deixaram mais restritas as 
normas para o funciona-
mento de estabelecimentos 
comerciais, principalmente 
durante à noite e finais de 
semana”, explicou a Admi-
nistração municipal.

Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
os ajustes realizados são 
positivos, podendo trazer 
alívio para o setor. “A ACMC 
tem acompanhado de perto 
a situação, buscando saídas e 
soluções para este momento 

,sempre com foco na segurança 
tanto dos clientes quanto dos 
colaboradores. É importante 
ressaltar que as medidas 
de distanciamento social 
e higiene devem continuar 
sendo priorizadas para que 
possamos superar o quanto 
antes esta situação”, concluiu 
em nota. 
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Anvisa concede registro definitivo à vacina da Pfizer contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ontem que aprovou o registro definitivo da vacina da Pfizer/Biontech 
contra a Covid-19. É o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa no país - a Coronavac e a de Oxford, por enquanto, só 
possuem aval para uso emergencial. A informação foi dada pelo presidente da agência, Antonio Barra Torres, em nota. O imunizante, 
no entanto, ainda não foi adquirido pelo governo brasileiro, que não concorda com exigências do laboratório. O Ministério da Saúde 
inclusive recorreu ao Palácio do Planalto pedindo ajuda para resolver o impasse e conseguir destravar a compra do imunizante.

Agentes da Polícia Federal 
foram ao Centro de Trata-
mento de Animais do Ibama, 
em Seropédica, na Baixada 
Fluminense, para apurar a 
informação de que centenas 
de animais silvestres morreram 
no local nos últimos meses.

O local abriga bichos sil-
vestres em recuperação de 
ferimentos e doenças, que 
depois de tratados e curados 
são devolvidos à natureza.

Segundo informações da 
TV Globo, 600 animais teriam 
morrido por falta de cuida-
dos adequados nos últimos 
quatro meses. O motivo seria 
o fim do contrato com uma 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
cobrou do Ministério da 
Economia a implantação do 
auxílio emergencial o mais 
rápido possível. Governo e 
Congresso discutem abrir 
um crédito extraordinário 
para pagamento do benefício 
após aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) Emergencial no Senado, 
antes da votação na Câmara.

“Esse protocolo de de-
monstração de responsabi-
lidade fiscal é o papel que 
o Senado tem que cumprir 
e nesse ínterim nós vamos 
discutir com o Ministério da 

Polícia Federal investiga 

morte de 600 animais

Pacheco cobra implantação 

do auxílio emergencial

Ibama ‘O mais rápido possível’

empresa terceirizada que 
prestava serviços no local.

Ao Estadão, a Polícia Federal 
confirmou que esteve no local 
anteontem. A corporação 
informou que funcionários 
que ainda trabalham no local 
foram “convidados a com-
parecer à PF para prestar 
informações”.

O Ibama não confirmou, 
nem desmentiu as mortes 
dos animais ou eventuais 
problemas na gestão. Em 
nota, o Instituto informou 
apenas que equipes já foram 
acionadas e farão a apuração 
e adoção das medidas neces-
sárias”. (E.C.)

Economia o momento, que 
precisa ser o mais rapidamente 
possível, de implantação 
desse auxílio emergencial”, 
afirmou Pacheco

Outra discussão nos bas-
tidores é fatiar a PEC na 
Câmara após aprovação no 
Senado e promulgar primeiro 
o dispositivo que autoriza a 
nova rodada do auxílio.

A decisão deixaria para 
depois a aprovação das demais 
medidas da PEC, como os 
gatilhos para contenção de 
despesas, pelos deputados 
federais. O Ministério da 
Economia resiste à ideia e age 
para barrar a pressão. (E.C.)

Fiocruz confirma 
chegada de vacinas

Lote com dois milhões de imunizantes prontos da Oxford/AstraZeneca 
importadas da Índia chegaram ontem nos laboratórios do Rio de Janeiro

CORONAVÍRUS

O lote com dois milhões 
de vacinas prontas da Oxford/
AstraZeneca importadas da 
Índia chegaram nos labora-
tórios da Fiocruz, no Rio de 
Janeiro, no início da tarde de 
ontem e seria liberado para 
o Ministério da Saúde na 
madrugada de hoje.

As vacinas passaram por 
conferência de temperatura 
e integridade da carga, ao 
longo do dia de ontem. Elas 
receberam etiquetas com 
informações em português e 
teriam amostras encaminhadas 
para análise de protocolo e 
liberação pelo Instituto Nacio-
nal de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS/Fiocruz).

O imunizante chegou em 
São Paulo no início da manhã 
de ontem. Depois de passar 
pelos trâmites alfandegários, 
foi enviado ao Rio de Janeiro 
em um voo solidário da Latam.

STF
O Supremo Tribunal Federal 

formou maioria ontem para 
permitir a compra de vacinas 
contra a Covid-19 por Estados 

e municípios caso as doses 
ofertadas pelo Ministério da 
Saúde sejam insuficientes para 
atender a população local. O 
julgamento foi realizado no 
plenário virtual e já contava 
com seis votos para validar 
liminar do ministro Ricardo 
Lewandowski, que deu aval 
para a compra em dezembro 
do ano passado.

O entendimento firmado 
pela Corte é de que Estados e 
municípios podem comprar 
e distribuir vacinas caso o 
Ministério da Saúde falhe 
ou seja omisso com o Plano 
Nacional de Imunização 
(PNI) ou na hipótese em 
que a cobertura planejada 
pela Pasta não seja suficiente 
contra a doença.

A decisão também per-
mite a aquisição de vacinas 
autorizadas para distribuição 
comercial por autoridades 
sanitárias dos Estados Unidos, 
Europa, China ou Japão, mas 
somente caso a Anvisa não se 
manifeste sobre a autorização 
destes imunizantes no país 
dentro do prazo de 72 horas 
previsto em lei. 

Imunizantes passaram por conferência e receberam etiquetagem em português

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

O deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) defendeu ontem que 
a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar ações e 
omissões do governo federal 
no enfrentamento à pandemia 
do coronavírus seria mais 
efetiva do que abrir um pro-
cesso de impeachment contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

Segundo o ex-presidente 
da Câmara, a eleição de Ar-
thur Lira (Progressistas-AL), 
apoiado pelo Planalto para 
comandar a Casa, mostra que 
não havia “perna política” para 
levar adiante um processo 
de impeachment do chefe 
do Executivo.

“A eleição da Câmara pro-
vou que não tínhamos perna 
política. A força do governo 
prevaleceu”, afirmou Maia 
em entrevista ao site UOL. 

Maia defende CPI da Covid 

e não impeachment

Governo Bolsonaro

Segundo ele, um impeachment, 
neste momento, geraria uma 
polarização.

“Estamos com muito pro-
blema na pandemia para fazer 
o que Bolsonaro queria. Um 
impeachment ia gerar uma 
polarização que é tudo o que 
o presidente precisa e tenta 
fazer todos os dias. Ia tirar da 
pauta a pandemia e ia colocar 
na pauta o impeachment, 
em que ele sairia vitorioso”, 
completou.

Na avaliação de Maia, todos 
os políticos deveriam concen-
trar esforços na abertura da 
CPI da Covid-19, que já teve 
requerimento protocolado no 
Senado. A medida foi assinada 
por 30 parlamentares, três 
a mais do que o mínimo 
necessário, incluindo a do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), autor do pedido. 
(E.C.)

‘Impeachment geraria uma polarização’, disse Maia

Divulgação
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Chile vacina mais de 15% 
da população contra a Covid

O bom planejamento na 
compra de imunizantes contra 
a Covid-19, colocando de 
lado o peso ideológico, e a 
estrutura centralizada fizeram 
com que o Chile garantisse 
doses suficientes para vacinar 
duas vezes sua população e 
se tornasse o único país da 
América do Sul com mais 
de 10% de seus habitantes 
vacinados até meados de 
fevereiro.

O país foi o primeiro da 
região a começar a imunização 
em massa. Em 21 dias, mais 
de 3 milhões de habitantes 
haviam recebido a vacina - ao 
menos a primeira dose -, ou 
15,6 de cada 100 chilenos rece-
beram o imunizante, segundo 
dados do Our World in Data, 
da Universidade Oxford. O 
plano é chegar a 5 milhões 
de vacinados, um quarto da 
população de 19 milhões, até 
o fim de março, e 15 milhões 
até o fim de julho.

“O país começou a trabalhar 
em maio do ano passado para 
ter vacina segura e eficaz, em 

Planejamento

quantidade adequada para 
os chilenos. O trabalho dos 
ministérios da Saúde, Relações 
Exteriores e Ciências, coman-
dados pelo presidente Sebastián 
Piñera, foi fundamental porque 
não envolveu apenas a compra 
das vacinas, mas a logística, 
organização e distribuição”, 
disse o Ministério da Saúde 
em nota enviada ao Estadão.

Com 14% da população 
vacinada, o Chile está atrás 
apenas de Israel (49%), Reino 

Unido (25%), Bahrein (16%) 
e EUA (14%). A razão para 
isso está, entre outros fatores, 
no planejamento. “O Chile 
negociou mais cedo do que 
outros países e começou a 
vacinação em um ritmo muito 
forte, com cerca de 150 mil a 
200 mil cidadãos vacinados 
por dia”, afirmou Moisés 
Marques, professor de relações 
internacionais da Fundação 
Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (Fesp). (E.C.)

País lidera corrida de imunização na  América do Sul 

CHROMORANGE / Matthias Stolt/Direitos reservados

Parlamento debate petição 
sobre negociação com Mercosul

O Parlamento Europeu 
marcou para hoje uma ses-
são com debates sobre uma 
petição que pede a suspensão 
imediata de todas as negocia-
ções relacionadas ao acordo 
comercial entre União Europeia 
e Mercosul. Assinado por 340 
organizações, o documento 
justifica o pleito com a “piora 
na situação ambiental e de 
direitos humanos no Brasil”.

O grupo acusa o governo 
brasileiro de ameaçar as “fun-
ções básicas” da democracia 
e critica a postura do Minis-
tério do Meio Ambiente em 
relação às áreas de proteção 
de povos indígenas. Segundo 
o texto, esses territórios estão 
sob constante ataque, com 
intuito de abrir caminho para 
o agronegócio por meio do 
avanço do desmatamento.

As organizações também 
pressionam a UE a proibir 
a compra de produtos que 
tenham envolvimento com 
o desflorestamento. “Em 
negação do aquecimen-
to global, departamentos 

Europa

responsáveis pelas mudanças 
climáticas foram abolidos, 
colocando em sério risco a 
implementação do Acordo 
de Paris”

No ano passado, a Co-
missão Europeia já havia 
respondido à petição com 
argumentos em defesa do 
tratado de livre comércio. Na 
ocasião, o órgão assegurou 
que o pacto, se implemen-
tado, prevê instrumentos 
de garantias ambientais e 

de direitos humanos e está 
condicionado ao cumprimen-
to do Acordo de Paris. “No 
que diz respeito a qualquer 
possível impacto do acor-
do sobre o desmatamento, 
commodities como soja e 
grãos de café, que compõem 
grande parte das importa-
ções da UE do Mercosul, 
já são livres de impostos e, 
portanto, não serão afetadas 
pelo acordo”, acrescentou 
a Comissão. (E.C.)

Petição pede suspensão imediata de acordo comercial

Agência Brasil

EUA vão receber 14,5 milhões 
de doses contra o coronavírus

Porta-voz, Jen Pisak, notou que há um aumento de 70% na distribuição da vacina, depois da posse de Joe Biden

CASA BRANCA

A porta-voz da Casa Bran-
ca, Jen Pisak, afirmou que 
os Estados americanos vão 
receber, nesta semana, 14,5 
milhões de doses de vacina 
contra a Covid-19. Durante 
entrevista coletiva, ela notou 
que há um aumento de 70% 
na distribuição de vacinas, se 
comparadas às 8,6 milhões de 
doses distribuídas quando o 
presidente Joe Biden assumiu.

Na coletiva, a funcionária 
ainda voltou a mostrar oti-
mismo sobre a tramitação do 
pacote fiscal, ao prever que ele 
deve ser aprovado na Câmara 
dos Representantes ao final 
desta semana.“O objetivo é 
ter vacinas suficientes para 
vacinar todos os 300 milhões 
de americanos até fim de 
julho”, destaca a porta-voz.

O país já superou meio 
milhão de pessoas mortas pela 
Covid-19 - 24% do total de 
vítimas são pessoas negras - e 
busca continuar encorajando 
os americanos a usar máscaras 

e a respeitar as medidas de 
distanciamentos social.

Na coletiva, houve desta-
que para a primeira reunião 
bilateral entre Estados Unidos 
e Canadá, para tratar sobre 
a recuperação econômica da 
Covid-19. Biden e Trudeau 
vão coordenar uma agenda 
conjunta sobre outros temas 
como o combate à crise cli-
mática, reforço à segurança e 
defesa e avanços nas questões 
de diversidade e inclusão. Os 
estragos da tempestade de 
neve no Texas e questões de 
imigração foram outros temas 
tratados na entrevista coletiva.

Em relação aos hackers da 
SolarWinds, Pisak afirma que 
a comunidade de inteligência 
do governo está revisando, 
no período da administração 
anterior, como o episódio 
ocorreu e a extensão dos danos 
para aplicações de sanções 
à Rússia. Um outro ponto 
abordado foi a necessidade 
de uma investigação robusta 
sobre as origens da Covid-19 
na China, já que o relatório 

da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) deixou algumas 
dúvidas para o governo dos 
Estados Unidos.

Biden acredita que o salário 
mínimo de US$ 15 por hora é 
o ideal para os americanos, de 

acordo com a porta-voz. Em 
relação à nomeação de Neera 
Tanden para o comando do 
escritório de Orçamento da 
Casa Branca, Jen Pisak afirmou 
que ela foi nomeada pelo 
presidente Joe Biden pela sua 

experiência e qualificação. A 
nomeação enfrenta oposição 
no Senado.

Comissão Européia
A presidente da Comissão 

Europeia, Ursula von der 

Leyen, defendeu ontem a 
alocação de mais recursos 
para a Covax Facility, aliança 
global para a distribuição 
igualitária de vacinas contra a 
Covid-19. A líder participou 
do lançamento da campanha 
Um Plano de Recuperação 
para o Mundo, que tem como 
foco a imunização para o 
coronavírus. A iniciativa é 
capitaneada pela organização 
internacional Global Citizen, 
pela OMS e pela Comissão 
Europeia.“Vamos superar a 
pandemia com uma cam-
panha global de vacinação”, 
afirmou von der Leyen em 
um discurso preparado para 
o evento. 

A política alemã destacou 
que a União Europeia au-
mentou na semana passada 
a contribuição para a Co-
vax para aproximadamente  
2,2 bilhões de euros. Segundo 
ela, a Covax é um grande 
sucesso. “Mas sejamos fran-
cos, é necessário muito mais. 
Primeiro, é necessário mais 
financiamento”, declarou.

Estadão Conteúdo

Objetivo é ter vacinas suficientes para os 300 milhões de americanos até o fim julho

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Mogi encara o Cerrado e
quer manter 6ª colocação

O Mogi das Cruzes Basquete 
enfrenta hoje o Cerrado, às 
20 horas, no Ginásio Hugo 
Ramos, pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB). A data marca o 
início de uma nova sede na 
cidade, que terá outros 12 
jogos até o dia 6 de março, 
com oito times na disputa. O 
duelo terá transmissão ao vivo 
pela plataforma de streaming 
Dazn. Desde a quarta-feira 
da semana passada, o grupo 
vem treinando forte em dois 
períodos para o retorno dos 
jogos oficiais. O último treino 
técnico/tático foi realizado 
na manhã de ontem.

“O Cerrado é uma equipe 
em desenvolvimento, por 
isso, nosso treinamento ajuda 
muito na performance do jogo. 
Estamos em uma competição 
muito equilibrada. Apesar 
de estarmos em sexto, tem 
mais quatro times atrás de 
nós, esperando uma derrota 
para mudar a classificação, 
e a nossa equipe, com pos-
sibilidade de entrar no G4. 
Todos estão brigando por 

Basquete

vagas e melhorias. Cada 
vitória e evolução individual 
e coletiva vale muito para 
chegar no playoff, que é 
decisivo”, disse o técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha.

O Mogi Basquete vem de 
vitória sobre o Franca no 
dia 13 deste mês, por 87 a 
75, e se mantém na sexta 
colocação na tabela, com 
11 vitórias em 20 jogos. O 
Cerrado bateu o Brasília por 
86 a 73, no dia 11, e está 

na 12ª posição, com sete 
triunfos em 21 jogos.

A equipe não contará com 
o ala Luiz Colina, por conta 
de um corte no dedo do pé 
direito. Por outro lado, a 
novidade da partida será a 
primeira participação do jovem 
ala uruguaio Rafael Previatti 
no campeonato, que estará à 
disposição do treinador após 
ter a documentação liberada 
pela Federação Internacional 
de Basquete (Fiba).

Jogadores do Mogi realizaram atividades leves ontem

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Última rodada amanhã 
tem atrativos distintos

Ainda estão em jogo o título, quem vai para a Segundona e as vagas no G4 e na Sul-Americana

BRASILEIRÃO

Após a disputa de 370 jo-
gos, o Campeonato Brasileiro 
da temporada 2020 chega 
amanhã ao seu ápice, com 
a disputa da 38ª rodada, a 
última. Com as dez partidas 
para as 21h30, a jornada ser-
virá para definir o campeão 
nacional, além de colocar em 
disputa a última vaga na fase 
de grupos da Copa Liberta-
dores, o último lugar na Copa 
Sul-Americana e sacramentar 
o quarto rebaixamento.

Além disso, uma quinta 
vaga na fase de grupos da 
Libertadores pode ser en-
caminhada, mas depende-
rá do resultado da decisão 
da Copa do Brasil. E dos 
dez compromissos, apenas 
três terão caráter amistoso: 
Atlético-MG x Palmeiras, 
Ceará x Botafogo e Atlético-

-GO x Coritiba.
As maiores atenções estarão, 

evidentemente, concentradas 
em Flamengo e Internacional. 
O time carioca é o líder do 

Brasileirão com 71 pontos e 
será campeão caso vença o 
São Paulo no Morumbi. Mas 
ainda pode ser ultrapassado 
pelo Inter, com 69, e que 
receberá o Corinthians no 
Beira-Rio.

O duelo entre Flamengo 
e São Paulo também será 

decisivo para definir o último 
garantido na fase de grupos 
da Copa Libertadores. Após 
ser surpreendido pelo Bota-
fogo, o time paulista soma 
63 pontos, segue em quarto 
lugar e precisa da vitória para 
ficar com a quarta vaga. Se 
perder ou empatar, poderá 

ser superado pelo Flumi-
nense (61), que receberá o 
Fortaleza no Rio.

Já a sexta vaga na Sul-
-Americana distribuída pelo 
Brasileirão será uma disputa 
entre clubes do Nordeste: 
Sport (42 pontos e 12 vi-
tórias), Bahia (41 pontos e 

11 vitórias) e Fortaleza (41 
pontos e dez vitórias). Eles 
enfrentarão Athletico-PR, 
Santos e Flu, com só o trico-
lor baiano sendo mandante.

Na briga contra o rebaixa-
mento, a disputa é praticamente 
protocolar. O Fortaleza, com 
41 pontos e saldo negativo 
de oito gols, tentará evitar 
uma tragédia e confirmar a 
queda do Vasco, com 38 e 

-20 de saldo. O time carioca 
terá pela frente o Goiás.

A formação do G5 só será 
possível saber após a disputa 
da decisão da Copa do Brasil 

- o jogo de volta foi agendado 
para 7 de março. Vale lembrar 
que a CBF também distribui 
premiação no Brasileirão de 
acordo com a posição final. 
Assim, ainda que não pela 
busca de uma taça, uma vaga 
em torneio continental ou 
para evitar o rebaixamento, 
haverá ao menos uma mo-
tivação financeira para a 
maior parte dos envolvidos 
nos confrontos marcados 
para amanhã.

Estadão Conteúdo

Título pode ser definido no estádio do Morumbi com uma vitória do Flamengo

saopaulofc.net

Clube de Campo inova com 
desafio de corrida virtual

Um desafio de corrida 
virtual está movimentando 
atletas do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC). 
A competição, criada para 
incentivar a prática esportiva, 
foi dividida em três etapas, 
com três diferentes percursos, 
nas categorias individual, 
feminina e masculina. A 
primeira etapa teve início 
em 31 de janeiro e terminou 
na semana passada, com 
percursos de 5km, 8km 
e 14km. A segunda fase 
acontece de 28 de fevereiro 
a 7 de março, com percursos 
de 6km, 12km e 16km; já a 
terceira será de 28 de março 
a 7 de abril, com 7km, 14km 
e 21km.

Os atletas, após a inscrição, 
escolhem seus percursos 
e realizam o desafio em 
um local de sua preferên-
cia, podendo ser em casa, 
ao ar livre, na esteira ou 
academia. Eles devem re-
unir os comprovantes da 
realização e desempenho, 
como dados de aplicativos 

Incentivo

especializados, relógio GPS, 
fotos ou vídeos de esteiras, 
e enviar ao clube no prazo 
estipulado para cada etapa, 
via WhatsApp ou e-mail. A 
cada fase concluída o atleta 
recebe uma medalha de 
participação; completando 
as três etapas, haverá uma 
premiação pelo CCMC.

As inscrições, que podem 
ser realizadas na secretaria 
do Clube de Campo, das 7 
às 20 horas, de segunda a 

sexta-feira, ou por e-mail 
(murilo.rafael@ccmc.com.
br), seguem abertas para a 
segunda etapa até o dia 26 
de fevereiro e para a terceira 
e última até 26 de março. 
Para se inscrever é necessária 
a doação de um quilo de 
alimento não perecível.

O evento é patrocinado 
pela Romanini Sorvetes, que 
iniciou sua parceria com a 
equipe Running Team do 
Clube de Campo em 2019.

Clube de Campo tem tradição em eventos de corrida

Divulgação

Primeiro reforço do São 
Paulo para a temporada 2021, 
o atacante Bruno Rodrigues 
foi regularizado ontem e já 
tem condições de estrear. 
O jogador teve seu nome 
inscrito no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF. 
E poderá entrar em campo 
pelo Campeonato Paulista.

Vinculado à Ponte Preta, 
o jogador de 23 anos tem 
contrato de empréstimo com 
o São Paulo até o fim do ano. 
Agora estará à disposição do 
técnico argentino Hernán 
Crespo para a rodada de aber-
tura do Estadual, quando o 
time enfrentará o Botafogo de 
Ribeirão Preto, no Morumbi.

Como não foi inscrito no 
Brasileirão, Rodrigues não 
terá condições de defender 
o São Paulo na rodada final 
do campeonato. Amanhã, 
o time vai receber o líder 
Flamengo no Morumbi, às 
21h30. O São Paulo precisa da 
vitória para assegurar a vaga 
direta na fase de grupos da 
Copa Libertadores. O técnico 
interino terá o retorno de 
Daniel Alves. O meia cumpriu 
suspensão diante do Botafogo 
e volta para o duelo contra 
o Flamengo. (E.C.)

Atacante Bruno 
Rodrigues é 
inscrito no BID 
e já pode estrear

São Paulo
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SBT, 21H00

Chiquititas
As chiquititas fazem um café da manhã especial para comemorar o primeiro 

dia de direção de Carol. Todos falam como se sentem felizes com a escolha 

dela. Carol fi ca emocionada e alegre. Eduarda e Oscar vão fazer exercícios 

na praça. Maria Cecília sofre por não ter notícias de Tobias.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael avança contra René, e Dandara o expulsa de sua casa. Sol promete 

para Bete que se dedicará aos estudos. Dandara questiona René sobre seu 

relacionamento com Ana. Pedro sai com Pri, e Karina se incomoda. Marcelo 

se entristece com a impossibilidade de uma noite romântica com Delma. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Cassiano diz a Dionísio que ele será levado para a Alemanha para pagar pelos 

crimes que cometeu. Quirino pede Nicole em namoro. A notícia da prisão de 

Dionísio prejudica os negócios do Grupo Albuquerque, para desespero de 

Alberto. Taís é escolhida por Jeff para ser a modelo.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tancinha quase reconhece Guido. Shirlei se surpreende com a visita do 

padrasto de Felipe. Apolo decide dar uma chance a Tamara. Aparício descobre 

que Fedora e Leozinho fugiram. Lucrécia e Safi ra se escondem de Agilson. 

Camila conta para Aparício a verdade sobre Leozinho.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Bibi decide procurar por Rubinho, que está no hotel com Carine. Ivan pensa 
em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Érica treinam Jeiza para uma 
importante luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. Simone deixa escapar 
para Ritinha que Ruy pediu a guarda de Ruyzinho. 

RECORD, 21H

Gênesis
Morabi não consegue realizar seu plano contra Kissare. Hasabia não se 

conforma com a atitude de Nidana contra Terá e Amat. Amat fi ca aliviada 

ao desabafar com Nadi. Abrão aceita novo desafi o proposto por Dnin-Sim. 

Nadi planeja contra Amat. Dov observa Abrão e o príncipe.

 Você não precisa 
visitar todos os 
lugares mágicos do 
mundo para saber 
ou sentir como ele é 
único e maravilhoso.

Da janela do seu 
quarto também o 
seu olhar alcança 
essa mesma mágica, 
na montanha mais 
próxima da sua casa 
também poderá 
respirar ar puro.

Mas para isso 
levante o corpo, o 
olhar, saia de casa, vá 

MOMENTO
especial

Aprecie a vida 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FABIO PIANINNI, PAULA PENHA HA-

MERMULER E RAIMUNDA FIRMINA CARLOS

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 

por todo o ano. Feliz aniversário! 

Uma flor não se preocupa em 
competir com as flores do lado, ela 
apenas floresce.”

 cultura@jornaldat.com.br

até essa montanha e 
respire. Aprecie a vida 
e todo o esplendor 
do mundo que 
rodeia você, pois é 
um privilégio, esteja 
você onde estiver, e 
você tem o dever de 
usufruir dele!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/21 – AQUISIÇÃO DE GÊNE-

ROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS 

E FORNECEDORES INDIVIDUAIS PARA ALIMEN-

TAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, 

COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE); 

DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 19/03/21 às 09:00 horas.  

O edital poderá ser obtido através do site oficial 

do Município através do endereço eletrônico www.

aruja.sp.gov.br ou solicitado através do e-mail pma.

licitacoes@arujá.sp.gov.br. Informações pelo fone: 

(11) 4652-7609 – Departamento de Compras.  

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

COMUNICADO

Em cumprimento à Lei 3.049/2018, dar-se-

-á na Câmara Municipal de Arujá, no dia 25 de 

fevereiro de 2021, às 14 horas, Audiência Públi-

ca para Prestação de Contas do Terceiro 

Quadrimestre de 2020 da Secretaria Muni-

cipal de Educação, a qual será transmitida 

virtualmente através do endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/user/camaradearujaoficial 

Secretaria Municipal de Educação

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES-SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 

202.301/2020 e apensos.
OBJETO: Aquisição de diversos EPIs e equipamentos de sinalização.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/. A sessão ocorrerá às 09h00 do dia 09 de março de 2021 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro 
de 2021.MARCELO VENDRAMINI DA SILVA- Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES-SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PROCESSO Nº 

202.319/2020
OBJETO: Aquisição de anel e cone de concreto armado. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/. A sessão ocorrerá às 14h00 do dia 09 de março de 2021 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro 
de 2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES-SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 085-2/2020 - PROCESSO Nº 

202.272/2020
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de diversas peças para bomba 
da marca NETZCH. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/. A sessão ocorrerá às 09h00 do dia 11 de março de 2021, 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro 
de 2021.MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral. 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES-SEMAE
AVISO DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 002-3/2020 - PROCESSO 

Nº 201.341/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS 06 (SEIS) FILTROS DF, INCLUINDO CON-
FECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS 
DA ETA-CENTRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que analisou detalhadamente os documen-
tos apresentados para a Tomada de Preços nº 002-3/2020 e decidiu pela 
HABILITAÇÃO da empresa: COSTA & SILVA USIFERRO LTDA., para a fase se-
guinte do certame. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste Aviso, para a interposição de eventuais recursos, vistas e 
extração de cópias dos autos. Em não havendo, fica estabelecido o dia 04 de 
março de 2021, às 10h00, para a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, 
na sala de licitações do edifício - sede da Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães n° 277 – Centro Cívico. Mogi 
das Cruzes, em 23 de fevereiro de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Pre-
sidente da CMPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

COMUNICADO

Comunicamos que em cumprimento ao Art. 48 da Lei 

Complementar n 101 de 04 de maio de 2020, dar-se-á 

na Câmara Municipal de Arujá, no dia 25 de fevereiro 

de 2021, às 10h, Audiência Pública para Prestação de 

Contas do Terceiro Quadrimestre de 2020 da Secretaria 

Municipal de Finanças, a qual será transmitida virtual-

mente através do endereço eletrônico:

https://www.youtube.com/user/camaradearujaoficial

Secretaria Municipal de Finanças

CONCESSÃO DE SERVIÇO DE  
CANTINA ESCOLAR

Associação de Pais e Mestres da Etec de Ferraz de 
Vasconcelos, através da ESCOLA TÉCNICA ESTA-

DUAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, sita á Rua 
Carlos de carvalho, n° 200, Jardim São João , Ferraz 
de Vasconcelos/SP, CEP 08545-120, convida os in-

teressados a participar do convite n° 01/2021, com a 
retirada do Edital, instruções e vistoria do local , no 
período de 01/03/2021 a 05/03/2021 no horário das 
13h00 às 17h00. As propostas deverão ser entregues 
em envelopes lacrados no dia 10/03/2021, das 13h00 
às 17h00, com reunião pública para abertura das pro-

postas no dia 12/03/2021 ás 15h00.
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A Abertura oficial do torneio de tênis no Brasil para atletas seniors aconteceu 
nesta segunda-feira no Clube de Campo de Mogi das Cruzes . De acordo com 
o presidente do clube Pedro Paulo Gonçalves, Mogi das Cruzes se tornou a 
capital do ITF S200 por ser a primeira cidade a sediar um torneio de grande 
expressão na América Latina. Ao todo cerca de 164 tenistas de 30 a 80 anos,  
irão agitar este torneio que tem grandes marcas como parceiras. Entre elas 
estão  WEG e Grupo CDT que apresentam o torneio, Grand Brasil Jaguar/Land 
Rover e Grand Brasil BMW , Monte Bravo e IMOT . Nesta segunda na abertura 
além dos patrocinadores, autoridades e convidados, tivemos alguns nomes da 
imprensa que lá foram prestigiar e conferir este sublime e pujante momento 
do Clube de Campo . Registro o bem elaborado café da manhã servido a todos 
e parabenizo toda diretoria em especial ao presidente e vice do CCMC.

Mogi das Cruzes 
ITF S200 Clube de Campo 

Luis Fernandes e Pedro Paulo Gonçalves

João Bosco , Murilo Raful e José Rodrigues

Adriano Hada e Fernando Felisbino

Andrei Fascyna e Pedro Komura

Renato Macedo do Prado e 
Anderson Mendonça

Lúcia Martins, Pedro Paulo e Kelen Chacon

o
s
n
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Julio Maldonado , Roberto Fadul e Pedro Paulo Gonçalves

1

 Abra uma conta com a 1ª Instituição

Financeira Cooperativa do Brasil.

sicredi.com.br


