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Expectativa é de 
que Mogi receba 
o medicamento 
contra a Covid-19 
para primeira fase 
de vacinação voltada 
ao público entre
80 e 84 anos

COBERTURA DA ZONA RURAL

  Prefeitura cobra definição do ‘Internet para Todos’. Cidades, página 4

As cidades que integram o Con-
sórcio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Condemat) 
devem receber hoje um lote da va-
cina Astrazeneca, com 9.910 doses, 
para a continuidade da vacinação 
de idosos, incluindo a faixa etária 
de 80 a 84 anos. Os municípios, 
porém, ainda aguardam os imuni-
zantes para utilização como segun-
da dose de trabalhadores da Saúde.  
Cidades, página 6

O governo do Estado decretou 
ontem toque de restrição entre 23h 
e 5h a partir de amanhã para redu-
zir a circulação de pessoas no Alto 
Tietê e em todo o Estado. A medi-
da deverá ser mantida até o dia 14 
de março. Na prática, o objetivo da 
mudança é intensificar a fiscaliza-
ção noturna para evitar aglomera-
ções e festas clandestinas em um 
momento em que o Estado bate 
recordes de internações em razão 
do coronavírus. Cidades, página 3

Plano São Paulo

TOQUE DE 
RESTRIÇÃO 
PROÍBE 
AÇÕES DAS 
23H ÀS 5H

ÚLTIMA RODADA

Paulistas entram 
hoje em campo, 
mas título fica 
entre Flamengo e 
Inter. p12

Alto Tietê vai receber 9.910 doses da AstraZeneca para imunizar idosos e aguarda remessa para reforço dos profissionais da Saúde

D
iv

u
lg

a
çã

o

D
iv

u
lg

a
çã

o

Lote de vacina chega
hoje para imunizar

 idosos acima de 80 anos
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FINANÇAS
O secretário municipal de Finan-
ças, Ricardo Abílio, participa hoje, 
às 10 horas, na Câmara Municipal, 
da audiência pública realizada pela 
Comissão de Finanças e Orçamento 
do Legislativo sobre o cumprimento 
das metas fiscais do terceiro qua-
drimestre (setembro a dezembro) de 
2020. A população poderá acompa-
nhar a prestação de contas pela TV 
Câmara, no canal 60.2 UHF, com re-
transmissão pelo site do Legislativo 
municipal (www.cmmc.sp.gov.br).

CTPM, E AS REFORMAS?
Vereadores de Mogi voltaram a co-
brar, por meio de moção, as neces-
sárias reformas das quatro estações 
ferroviárias - Jundiapeba, Mogi das 
Cruzes, Estudantes e Braz Cubas. O 
pedido foi feito pela bancada do PSD 
na Câmara, formada pelo presiden-
te da Casa, Otto Rezende, e os ve-
readores Edson Santos e Bigêmeos. 

AINDA NA PROMESSA
As três primeiras estações citadas 
fazem parte de um pacote de con-
cessão da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM). O 
edital já foi publicado e, no mês que 

vem, deve ser definida a empresa 
que irá realizar as obras. Já a es-
tação Braz Cubas será reformada 
em outro momento. Quando? Ain-
da “a definir”. Os vereadores tam-
bém cobraram da CPTM o estudo de 
viabilidade de implantação de uma 
nova estação de trem até o distrito 
de Cezar de Souza. 

SAÚDE
Os três parlamentares do PSD apre-
sentaram uma moção pedindo ao 
governo do Estado o estudo de uma 
versão regionalizada da Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Cross), com foco na rede pú-
blica no Alto Tietê. O sistema permi-
tiria mais agilidade no encaminha-
mento de exames e internações de 
pacientes da região.

ACESSO A UNIVERSIDADES
Já a vereadora Malu Fernandes (SDD) 
apresentou uma indicação ao Exe-
cutivo sobre a viabilidade de implan-
tação de um cursinho preparatório 
para o vestibular e Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) público e 
gratuito. O objetivo é aumentar as 
chances de ingresso de alunos de 
escolas públicas nas universidades.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lockdown efetivo

O 
maior problema para o aumen-
to de casos da Covid-19 é, sem 
dúvida, a pouca colaboração da 
população que, por sua vez, sofre 

influência da falta de campanhas mais rígidas 
por parte dos governos. Outro obstáculo é a 
falha fiscalização, que não dá conta de fazer 
o serviço da maneira ideal.

A decisão do toque de recolher entre 23 e 
5 horas é, no mínimo, estranha, pois trata-
-se de um horário em que a mobilidade já é 
naturalmente reduzida. Talvez seja possível 
evitar algumas aglomerações, mas a medi-
da realmente trará resultados? O período da 
restrição imposto ontem no Estado de São 
Paulo vai interferir em atividades que ofere-
cem grande risco? Se o lockdown ocorres-
se, por exemplo, a partir das 19 horas, fa-
ria mais sentido, pois nesse período há um 
maior fluxo de pessoas que desrespeitam as 
medidas restritivas.

Se temos que efetivar um toque de reco-
lher, que seja bem feito. Pela característica 
da Covid-19, é preciso aceitar que bares e 
restaurantes apresentem alto risco, pois são 
onde o distanciamento é pouco respeitado 

e há aglomeração e vozes em alto volume. 
Um prato cheio para a contaminação. Te-
mos o maior número de internados no Es-
tado de São Paulo desde o início da pande-
mia do coronavírus – 6 mil pessoas – o que 
aponta que as medidas de proteção ainda 
não foram implementadas com sucesso. Se 
já não bastasse o mau comportamento hu-
mano diante da situação, vemos estratégias 
como a abertura das escolas. Representan-
tes do Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) 
no Alto Tietê vêm alertando para a falta de 
estrutura, além das primeiras contaminações 
já confirmadas.

O pensamento da Apeoesp é tão básico 
quanto lógico: o retorno das aulas aumenta a 
mobilidade de pessoas nas ruas e transporte, 
tudo que não é recomendável neste momen-
to. É como um teatro da higiene. Disponi-
bilizar álcool em gel e aferição da tempera-
tura não bastam. É necessário um ambiente 
propício, com distanciamento e ventilação.

Esperamos pelo fim da pandemia, mas com 
tantas falhas no planejamento do Estado e 
falta de colaboração das pessoas está difícil.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

O deputado está em pal-
pos de aranha. Depois do dis-
curso que fez não há como 
voltar atrás. Certamente quer 
contentar sua base de apoio  
político no Rio de Janeiro, 
seu domicílio eleitoral. Está 
evidente que provocou um 
choque entre dois poderes 
da república e, geralmente, 
isso não tras boas coisas. Afi-
nal, diz o parlamentar, há a 
garantia de liberdade de ex-
pressão, palavras, opiniões 
e votos. Este é um princípio 
mundialmente consagrado 
nas democracias ocidentais e 
um dos documentos que me-
lhor espelha isso é a primeira 
emenda da Constituição dos 
Estados Unidos. Nota-se, re-
digida no final do século 18. 
No Brasil essa garantia vem 
sendo estabelecida desde a 
primeira constituição da re-

A gota d’água

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

pública em 1891. É verdade 
que nos períodos ditatoriais, 
como no Estado Novo, de Ge-
túlio Vargas, nenhuma garan-
tia democrática funcionava. 

A gota d´água é o discurso 
do deputado. Provavelmente 
se não houvesse uma ação  do 
poder Executivo teria passa-
do desapercebido. Mas, de-
cepcionado com os rumos 
que o Brasil tomava, partiu 
para a oposição. Participa de 
protestos e passeatas no Rio 
de Janeiro, denuncia torturas 
de presos políticos nos quar-
téis do exército em Mina Ge-
rais. Julga que é o momento 
de usar a tribuna da câmara 
para mostrar ao país o que 
se passa. A oportunidade é 
a semana que antecede a co-
memoração do Dia 7 de Se-
tembro, dia da independência 
nacional. Incita a população a 

boicotar os desfiles militares, 
e culmina pedindo às garotas 
que, nos bailes, não dancem 
com os cadetes do exército! 
O ministro da Justiça, Gama 
e Silva faz um pedido à Câ-
mara para processar Márcio 
Moreira Alves. O plenário 
nega. Chega-se ao auge do 
confronto. O chefe do Exe-
cutivo, Costa e Silva, assina 
mais um ato institucional. O 
de número 5, redigido pelo 
ministro. O AI5 começa a va-
ler a partir da publicação. É o 
fechamento radical do regi-
me e a implantação de uma 
ditadura. Políticos são cassa-
dos, funcionários demitidos, 
órgãos de comunicação cen-
surados. Márcio parte para o 
exílio  para escapar da prisão  
que não seria decretada por 
nenhum membro do Supre-
mo Tribunal Federal. 

Heródoto Barbeiro é apresentador do 

Jornal Record News

 editor@jornaldat.com.br
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Apeoesp aponta 8 casos de Covid nas escolas
A subsede do Sindicato 

dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp) de Mogi 
das Cruzes contabiliza oito 
casos confirmados do novo 
coronavírus (Covid-19) na 
região. Entre funcionários, 
alunos e professores, o total 
de casos suspeitos já alcança 
28 pessoas. Os professores 
continuam em greve sanitária 
contra o retorno das aulas 
presenciais e lamentam 
a decisão do governo do 
Estado em manter as es-
colas abertas mesmo com 
o recorde de internações 
registrado nesta semana.

O levantamento realizado 
pela Apeoesp em parceria 
com o Sindicato dos Fun-
cionários e Servidores da 
Educação de São Paulo 

Alerta

Vânia diz que docentes têm medo de perder emprego

Mogi News/Arquivo

Governo de SP decreta toque de
restrição e abrange Alto Tietê

Medida de endurecimento fecha as atividades não essenciais entre 23h e 5h de amanhã até o dia 14 de março

ESTADO APERTA O CINTO

O governo do Estado 
decretou ontem toque de res-
trição entre 23h e 5h a partir 
de amanhã para reduzir a 
circulação de pessoas no Alto 
Tietê e em todo o Estado. A 
medida deverá ser mantida 
até o dia 14 de março. Na 
prática, o objetivo da mudança 
é intensificar a fiscalização 
noturna para evitar aglome-
rações e festas clandestinas 
em um momento em que 
o Estado bate recordes de 
internações em razão do 
coronavírus (Covid-19).

“Nós não estamos decre-
tando um lockdown nem 
toque de recolher, trata-se 
de um toque de restrições”, 
explicou o governador João 
Doria (PSDB), na tarde de 
ontem, durante a entrevista 
coletiva em que divulgou as 
mudanças. De acordo com o 
chefe do Estado, a diferença 
entre um termo e outro 
consiste na aplicabilidade 
das regras. No lockdown 
ou toque de recolher, o 
funcionamento de nenhum 
estabelecimento, nem mesmo 
os essenciais, é permitido, o 
transporte público e privado 
também são vetados sob 
essas condições.

Já no toque de restri-
ção, alguns serviços como 

supermercados, farmácias, 
postos de gasolina, dentre 
outros, continuarão fun-
cionando. Os trabalhado-
res que, em razão de sua 
profissão, forem flagrados 
circulando dentro do horário 
de restrições também não 
serão penalizados, desde 
que justifiquem o motivo 
do deslocamento. O foco da 
alteração extraordinária é o 
combate das aglomerações e 
festas clandestinas, segundo 
o governo paulista.

A mudança, inédita dentro 
do Plano São Paulo, vem 
na mesma semana em que 
o Estado marcou recordes 
de internações de pacien-
tes contaminados. Só na 
segunda-feira passada foram 
1.667 novas internações, o 
registro mais alto desde o 
início da pandemia.

Na prática, o toque de 
restrição mudará pouca coi-
sa uma vez que as atuais 
restrições do Plano SP já 
impedem o funcionamento 

de estabelecimentos consi-
derados não essenciais após 
às 22 horas. Essa também 
não é a primeira vez que 
o governo do Estado tenta 
endurecer os protocolos de 
segurança durante o período 
noturno.

Ainda em janeiro deste ano, 
durante algumas semanas, 
a estratégia de combate ao 
vírus aplicou uma transição 
diária de fases. Durante o 
dia algumas regiões se en-
contravam na fase laranja do 

Luiz Kurpel*

Proposta visa reduzir aglomeração de pessoas e evitar festas durante a madrugada

Divulgação/PMMC

O Alto Tietê continua 
na fase amarela do plano 
São Paulo, mas as medidas 
de restrição anunciadas 
ontem devem contribuir 
para o combate a aglo-
merações, pancadões e 
festas clandestinas, que 
costumam acontecer du-
rante a madrugada.

O governo estadual tam-
bém definiu que as Vigilân-
cias Sanitárias municipal e 
estadual, a Polícia Militar e 
o Procon serão os respon-
sáveis pela fiscalização. Em 
Mogi, o Departamento de 
Fiscalização de Posturas e 
a Guarda Municipal tam-
bém atuarão no cumpri-
mento das determinações. 
A Prefeitura vai seguir 
as regras estabelecidas 
pelo Estado com base 

Município diz que vai 
aumentar fiscalização

nas recomendações do 
Comitê de Contingência e 
Combate ao Coronavírus.

Nos últimos finais de 
semana, as equipes mo-
gianas já vêm realizando 
operações conjuntas de 
fiscalização para combater 
aglomerações e o desrespeito 
às normas de restrição 
sanitária. Entre as ações, 
estão o acompanhamento 
sobre o funcionamento 
de bares, restaurantes, 
tabacarias e adegas, o 
combate a festas clan-
destinas e aos chamados 
pancadões. Denúncias 
podem ser feitas pelos 
telefones 190, da Polícia 
Militar, e 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), que 
funciona 24 horas por dia.

(Afuse) indica que até on-
tem os casos confirmados 
de infecção nas escolas da 
região  já atingiram oito 
pessoas. Os três casos mais 
recentes foram registrados 
na escola Professora Vânia 
Aparecida Cassará, no dis-
trito de Jundiapeba, onde 
um dos casos é de uma 
aluna e os outros dois de 
funcionários do colégio.

Ao todo, 19 escolas em 
Mogi, Biritiba Mirim e Sale-
sópolis já informaram casos 
suspeitos para a subsede do 
sindicato, que cobre as três 
cidades. De acordo com a 
Apeoesp de Mogi, professores 
não concursados estariam 
sendo coagidos a continuar 
dando aulas sob ameaça de 
encerramento dos contra-
tos, o que explicaria a não 

adesão de parte da categoria 
que continua nas escolas. 

“Até mesmo professores do 
grupo de risco e com outras 
comorbidades estão dando 
aulas presencias com medo 
de perderem o emprego”, 
relatou a coordenadora 
da subsede, Vânia Pereira 
da Silva.

Para a representante do 
sindicato em Mogi, a recente 
decisão do governador João 
Doria (PSDB) em decre-
tar maiores restrições na 

madrugada, mas ignorar 
a urgência de fechamento 
das escolas, é uma afronta 
a toda comunidade escolar.

“Essa medida paliativa não 
resolverá os problemas. O 
governo do Estado não tem 
a coragem para enfrentar a 
pandemia de verdade e só 
mantém as escolas abertas 
por pressão empresarial”, 
contestou Vânia. “O Estado 
já reconhece a necessidade 
de maiores restrições devi-
do ao recorde de casos e o 
surgimento de uma nova 
cepa do vírus, mas, ainda 
assim, reluta em aplicar 
restrições de verdadeiro 
impacto no período diur-
no, que é quando a maior 
parte da população circula 
e as escolas estão abertas”, 
completou a dirigente. (L.K.)

Plano SP e pela noite eram 
automaticamente reclassifi-
cadas para a fase vermelha, 
a mais restritiva do plano.

Dessa vez, segundo o Estado, 
o diferencial será percebido 
pelo enrijecimento da fiscali-
zação focada nas aglomerações 

noturnas. Ainda na coletiva 
de imprensa, o governador 
apelou para que popula-
ção colabore denunciando 
as ocorrências envolvendo 
festas clandestinas e outras 
reuniões ilegais.

*Texto supervisionado pelo editor.

Região que inclui 
Mogi, Salesópolis e 
Biritiba monitora
19 unidades com 
casos suspeitos
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Programa Internet para 
Todos segue indefinido

Prefeitura de Mogi cobrou do governo federal uma posição sobre o andamento do projeto

DEMOCRATIZAÇÃO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes cobrou do governo 
federal o andamento do pro-
grama Internet para Todos 
nesta semana. Proposto em 
2018 e firmado por meio 
de um termo de adesão 
apresentado ao município, 
o projeto jamais saiu do 
papel. Se fosse colocado 
em prática, o programa 
beneficiaria milhares de 
mogianos com conexão 
em banda larga a preços 
reduzidos em vários pontos 
da cidade, com destaque 
para a área rural que ainda 
sofre com instabilidades e 
falta de sinal para o acesso.

Com o objetivo de demo-
cratizar o acesso à internet e 
fomentar a inclusão social, 
o programa Internet para 
Todos, do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, 
beneficiaria, em Mogi, os 
moradores dos bairros 
de Biritiba Ussu, Chácara 

Guanabara, Jardim Nove de 
Julho, Jardim Piatã, Parque 
São Martinho e Quatinga.

No entanto, quase três 
anos após o início das tra-
tativas entre a Prefeitura e 
o governo federal, o projeto 

ainda não foi colocado em 
prática e a população dos 
locais escolhidos continua 
enfrentando falta de cone-
xão ou sofre com prestação 
inadequada de serviços de 
acesso à internet.

Com a descontinuidade 
do programa e fim dos des-
dobramentos do projeto em 
Mogi, a Prefeitura acionou 
o ministério responsável 
pelo tema para retomar o 
planejamento. “Esta semana, 

a atual gestão entrou em 
contato com o governo 
federal e aguarda retorno 
com novas instruções para 
dar andamento no projeto”, 
detalhou o Executivo Mu-
nicipal por meio de nota.

Para participar do pro-
grama, Mogi teve de assinar, 
em 2018, um termo que 
definia as obrigações do 
município, como a garantia 
de infraestrutura básica 
para a instalação dos equi-
pamentos de conexão. O 
governo federal entraria 
com o esforço de ampliar o 
sinal de internet por meio 
do Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC), lançado 
em maio de 2017.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Produtores das zonas agrícolas seriam os principais beneficiados pelo programa

Divulgação

Uma parceria entre as se-
cretarias municipais de Desen-
volvimento Econômico e de 
Assistência Social, por meio do 
programa Acessuas Trabalho/
Conduz, está oferecendo a 
jovens atendidos nos serviços 
de acolhimento institucional 
do município oportunidades 
de conhecimento, que poderão 
se reverter em oportunidade 
para inserção no mercado de 
trabalho. Na última semana, 
um grupo de jovens de 16 e 17 
anos visitou o Polo Digital de 
Mogi das Cruzes, no distrito 
de Cezar de Souza.

Durante a visita, os jovens 
receberam informações sobre 
empreendedorismo, conhe-
ceram o funcionamento da 
unidade e tiveram noções de 
como funcionam as startups 
e sua importância no atual 
cenário econômico. Eles tam-
bém passaram por um rápido 
treinamento sobre o novo 
portal Emprega Mogi Digital, 
que permite o cadastramento 
do currículo online e a possi-
bilidade de se candidatarem 
às vagas de emprego abertas 

Jovens da região recebem 

orientação no Polo Digital

Mercado de trabalho

no município. 
“O objetivo é oferecer mais 

conhecimento, o que se traduz 
em maiores oportunidades de 
encaminhamento profissional 
e inserção no mercado de tra-
balho”, explicou o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

O secretário lembrou ainda 
que o estímulo à empregabi-
lidade é um dos pilares do 
Plano de Recuperação Eco-
nômica, com ações voltadas 
ao incentivo das atividades 
que gerem acesso da popu-
lação ao mercado de trabalho, 
emprego e renda. O trabalho 
com os jovens atendidos pelo 
programa Acessuas Trabalho/
Conduz continuará com uma 
nova visita ao Polo Digital. 
Eles usarão a sala multimídia 
para a gravação de um vídeo 
currículo, que pode ser facil-
mente compartilhado, com 
suas apresentações pessoais. 
Também será oferecida uma 
segunda parte do treinamento 
de empregabilidade, com dicas 
para entrevistas e comporta-
mento empreendedor. 

Proposta é facilitar 
o acesso à internet 
aos moradores das 
áreas rurais com 
cobertura limitada

A lei que obriga a Certi-
ficação de Inspeção Predial 
nas edificações públicas e 
privadas de Mogi das Cruzes, 
entra hoje em vigor. O proje-
to, de autoria do presidente 
da Câmara, Otto Rezende 
(PSD), visa gerar estabilidade 
e segurança nas edificações 
públicas e privadas, residenciais 
e comerciais, de prestação de 
serviços, industriais, culturais, 
esportivas e institucionais.

De acordo com a lei, a 
inspeção deve ser feita anual-
mente para prédios com mais 
de 50 anos; a cada dois anos 
para edificações de 41 a 50 
anos; a cada três anos para 
edificações de 31 a 40 anos 
e a cada cinco anos para 
edificações de 15 a 30 anos.

Estão incluídas as edificações 
residenciais com mais de três 
pavimentos, estabelecimentos 
comerciais, industriais, educa-
cionais, recreativos, religiosos 
e de uso misto. Com isso, o 
proprietário ficará obrigado 
a contratar um profissional 
qualificado para confeccionar 
laudo técnico de Certificação 
de Inspeção Predial, no qual 
constará as condições de 
estabilidade, segurança e 
salubridade do prédio.

Lei que obriga 
inspeção predial 
passa a vigorar 
a partir de hoje

Mais segurança

O vereador mogiano Pedro 
Komura (PSDB), durante 
o pequeno expediente rea-
lizado na sessão de ontem, 
comentou a preocupação da 
população com a cobertura 
policial provida pelo 4º DP, 
localizado no distrito de 
Jundiapeba. Em sua fala, o 
vereador informou que, em 
visita de trabalho no distrito, 
ouviu de moradores a preo-
cupação sobre o número de 
investigadores disponíveis no 
local, e que isto poderia trazer 
uma sensação de insegurança 
para a comunidade.

Komura pediu que o pre-
sidente Otto Rezende (PSD), 
formalizasse um convite 
para o delegado seccional 
de Mogi das Cruzes, Jair 
Barbosa Ortiz, para uma 
conversa com os vereadores. 

“Desta forma ele pode conhe-
cer pessoalmente os novos 
membros desta legislatura 
e, ao mesmo tempo, ter 
uma conversa mais direta 
sobre como a Polícia Civil 
e a Câmara podem trabalhar 
juntos”, explicou.

Komura pede encontro com Seccional
Legislativo

novo centro esportivo e par-
que infantil no Jardim Nove 
de Julho e a implantação de 
um centro de treinamento de 
artes marciais em Jundiapeba.

Tribuna
O espaço ocupado pelos 

membros da Câmara de 
Mogi na sessão de ontem 
tratou também de temas de 
interesse regional e nacio-
nal. Malu Fernandes (SDD) 
falou sobre a tramitação de 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) que tramita 
em Brasília que pode retirar 
o piso de investimentos 
na Saúde e Educação dos 
orçamentos; Inês Paz (Psol) 
discursou sobre a situação 
do Jardim Piatã, na região 
conhecida como Divisa, no 
limite entre Mogi, Suzano e 
Itaquaquecetuba.

Já o presidente Otto Rezende 
ressaltou a importância do 
decreto de toque de recolher, 
aumentando as restrições do 
governo do Estado a partir 
de amanhã até o dia 14 de 
março, com o objetivo de 
reduzir o número de novas 
internações por Covid-19. 

públicos no município em 
virtude da pandemia do novo 
coronavírus, e o projeto de 
Decreto Legislativo que cria 
a Frente Parlamentar Centro 
Mais Vivo.

Dentre os temas abordados 
nas 24 indicações enviadas 
pela Câmara, estiveram em 
destaque o pedido de zela-
doria urbana em uma faixa 
de aproximadamente 300 
metros em uma rua no Jar-
dim Planalto, a instalação de 
iluminação pública em uma 
passagem entre ruas na Vila 
Brasileira, a instalação de um 

A Delegacia Dr. Tadeu de 
Freitas Oliveira teve como 
destinação no ano passado 
uma emenda parlamentar 
de R$ 100 mil do vereador 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, para reforma dos 
sistemas hidráulico e elétrico 
e do telhado.

Nos trabalhos da sessão de 
ontem, foram enviados para 
as comissões permanentes o 
projeto de lei 14/2021, de 
autoria do vereador Maurinho 
do Despachante (PSDB), que 
define a suspensão dos prazos 
para validação de concursos 

André Diniz

Komura defendeu mais segurança aos moradores

Mogi News/Arquivo
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Artistas contemplados pela 
LAB comandam atrações

Os artistas contemplados 
com recursos da Lei Aldir Blanc 
seguem promovendo eventos 
e apresentações, possibilitados 
pela ferramenta de fomento. 
Nesta e na próxima semana, 
o público poderá conferir 
atrações de dança, capoeira, 
cultura popular, artesanato, 
música e também cinema. 
Os eventos são divulgados 
por meio das redes sociais da 
Secretaria de Cultura de Mogi 
das Cruzes com a hashtag 
#LabMogi.

A primeira atração foi uma 
aula de ballet infantil gratuita, 
promovida ontem pela Juliete 
Dance Academy.  A próxima 
atração será da Escola de Artes 
(AJPS) que promoverá três 
eventos via Lei Aldir Blanc 
nesta semana, todos com 
transmissão online, por meio 
das páginas do grupo no Fa-
cebook e Youtube. O primeiro 
foi uma live de estudo rítmico 
para violão, com Kevin Lucas 
promovida ontem. Hoje, às 
20 horas, será a vez da live de 
Lucas do Espírito Santo, sobre 

Lei Aldir Blanc

técnicas de estudo voltadas 
para a variedade percussiva 
dos ritmos. Já amanhã, às 20 
horas, acontecerá a estreia do 
show Varal de Canções, do 
Grupo Charanga. 

Mulheres com mais de 18 
anos poderão participar  ama-
nhã  da oficina de artesanato 
em feltro, promovida pelo 
Ateliê Eli.Arte Restauração. 
O material é incluso, são dez 
vagas disponíveis para cada 
oficina e o telefone para os 
interessados é o 4725-4398.

Mais uma atração são as 
vivências online do grupo 
Jabuticaqui repletos de música 
e dança, transmitidos pela 
página no Facebook www.
facebook.com/Jabuticaqui, 
que está marcado para o 
próximo sábado, às 15 horas.

Há também outras duas 
apresentações musicais agen-
dadas para sábado, no Espaço 
Cultural Frederico Lawitschka. 
Subirão ao palco o Duo Si-
queira Lima e também Gilson 
Antunes. Ambas as atrações 
serão às 20 horas, com entrada 

franca. O telefone para mais 
informações é o 99897-9188. 
O espaço tem outras duas 
apresentações agendadas, 
para os dias 24 de abril e 29 
de maio.

No dia 06 de março, será 
a vez da produtora Raciocio-
nando Filmes estrear o fan 
filme “Doug na Vida Adulta”. 
Trata-se de um live-action em 
média-metragem baseado no 
clássico desenho animado. A 
transmissão será feita pelo 
canal Raciocinerd no Youtube.  

A Lei Aldir Blanc (14.017, 
de 29 de junho de 2020) 
foi criada com o intuito de 
garantir auxílio emergencial 
para trabalhadores da cultura 
e manutenção dos espaços 
culturais durante o período de 
pandemia da Covid-19. Mogi 
das Cruzes foi contemplada 
com recursos federais no valor 
de R$ 2.747.383,60. O mu-
nicípio abriu nove editais de 
premiação, que contemplaram 
744 propostas, beneficiando 
diretamente 701 profissionais 
da cultura.

Projeto Vozes Docentes conta 
com 404 professores de Mogi

Iniciativa busca melhorar diálogo entre os educadores e as secretarias municipais de Educação de todo o Brasil

ENSINO

Os professores da rede 
municipal de ensino de Mogi 
das Cruzes participaram até 
anteontem de uma pesquisa 
online do projeto Vozes 
Docentes, uma iniciativa 
nacional da rede Conectando 
Saberes, apoiada pela Fundação 
Lemann. O objetivo inicial 
era ouvir 88 profissionais, 
mas com o engajamento 
da Secretaria Municipal de 
Educação 404 professores 
da rede municipal respon-
deram ao formulário, uma 
das maiores participações de 
todo o país. O objetivo da 
ação é fortalecer o diálogo 
entre docentes e as secretarias 
de Educação municipais 
para que juntos consigam 
construir soluções para os 
desafios educacionais da 
atualidade. 

O formulário online foi 
construído de forma cola-
borativa por professores de 
todo o Brasil. Ao todo 9.965 
profissionais responderam à 
pesquisa. “O apoio da equipe 
de liderança da Secretaria 

Municipal de Educação e 
dos diretores da rede muni-
cipal foi fundamental para 
superarmos a meta proposta 
pela Conectando Saberes”, 
observou a coordenadora do 
núcleo de Mogi das Cruzes da 

Conectando Saberes, Roseli 
Conceição Andrés Rodrigues, 
que integra a equipe da Pasta.

A rede municipal de en-
sino de Mogi das Cruzes 
possui 1.264 professores. 

“Sinto-me feliz em participar 

desse importante processo, 
já que ouvir o professor e 
colocar em prática suas su-
gestões é uma forma ímpar 
de reconhecer e valorizar a 
força docente, além de ser 
a única forma de construir 

uma educação de qualidade”, 
avalia a professora da Dr. 
Isidoro Boucault, Monica 
Felismino, que integra a 
rede Conectando Saberes. A 
participação dos 404 docentes 
na pesquisa representa 32% 
do grupo, o que coloca a 
cidade entre os destaques 
nacionais de participação 
na pesquisa.

Os professores respon-
deram questões sobre a 
formulação de políticas 
educacionais municipais 
do Brasil e compartilharam 
suas experiências em algumas 
temáticas, como formação 
de professores, educação na 
pandemia, clima escolar e 

saúde mental. “Desde que 
iniciamos a gestão temos 
mantido este processo de 
escuta ativa com professores, 
diretores e todos os colabora-
dores da Secretaria. Unindo 
nossas forças e capacidades 
vamos mudar o Brasil a partir 
de Mogi”, disse o secretário 
adjunto de Educação, Caio 
Callegari.

A secretária de Educação, 
Rose Tonete, destacou a 
importância deste espaço de 
participação dos docentes. “Este 
é mais um espaço de diálogo 
importante para ouvirmos 
os anseios e angústias dos 
nossos professores da rede 
municipal. Com base nas 
respostas, vamos construir 
juntos uma educação de 
excelência com equidade 
para os mogianos”, observou. 
As respostas serão analisadas 
por uma equipe de assessoria, 
bem como por professores 
do Brasil inteiro e posterior-
mente serão apresentados 
à Secretaria Municipal de 
Educação.

O desafio dessa aproximação é construir soluções para os desafios educacionais

Agência Brasil

Fádua Sleiman é reconduzida 
ao cargo de diretora do CMEC

O presidente da Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo (Fa-
cesp), Alfredo Cotait Neto, 
foi reeleito durante assem-
bleia realizada anteontem. 
Na ocasião, a presidente da 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), Fádua 
Sleiman também retornou 
automaticamente ao cargo de 
vice-presidente do Conselho da 
Mulher Empreendedora e da 
Cultura (CMEC), comandado 
por Ana Cláudia Badra Cotait.

Com a eleição por aclamação, 
o ex-presidente da ACMC, o 
deputado federal Marco Ber-
taiolli (PSD), foi reconduzido 
ao cargo de vice-presidente 
da Facesp para o biênio de 
2021/2023.

A assembleia definiu ainda, 
os vice-presidentes das Regiões 
Administrativas (RAs), bem 
como os nomes dos vice-

-presidentes executivos e do 
novo Conselho Consultor. 
Para a RA 03 Alto Tietê, o 
escolhido foi ex-presidente 
da Associação Comercial e 

Associação comercial

Industrial de Poá (ACIPoá), 
Francisco Eudo Quintino. 
Atualmente, ele ocupa o cargo 
de primeiro diretor financeiro.

Durante discurso de posse, 
Cotait ressaltou que o atual pe-
ríodo de pandemia de Covid-19 
tem sido desafiador, mas que a 
entidade continuará buscando 
soluções para enfrentá-lo. O 
presidente eleito destacou 
ainda, que a Facesp seguirá 
com o trabalho de promoção ao 
empreendedorismo feminino, 

apoiando a criação de novos 
conselhos da mulher.

Fádua parabenizou a nova 
diretoria e afirmou que a 
Facesp, bem como todas as 
associações comerciais, estão 
vivendo um momento único. 

“A pandemia colocou muitos 
desafios. A união entre as 
entidades e as cidades é fun-
damental e vamos continuar 
trabalhando em conjunto, 
sempre buscando parcerias, 
projetos e saídas”, acrescentou.

Bertaiolli foi reconduzido à vice-presidência da Facesp

Divulgação

O formulário online 
foi construído de 
forma colaborativa 
por professores de 
todo o Brasil
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Caio Cunha envia ofício ao 
Estado pedindo mais doses

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) encaminhou ontem 
um ofício ao governo do 
Estado solicitando a libera-
ção das segundas doses de 
vacina contra o coronavírrus 
(Covid-19) para aplicação 
nos idosos com 90 anos 
ou mais e trabalhadores 
de saúde imunizados no 
drive-trhu. 

Até ontem, Mogi das Cruzes 
ainda não havia recebido do 
governo paulista a previsão 
de entrega dos lotes das 
vacinas necessários para a 
aplicação da segunda dose 
nas pessoas atendidas no 
drive-thru, realizado nos 
dias 6 e 7 de fevereiro, no 
Pró-Hiper.

Tão logo o município 
receba as doses necessá-
rias, as datas e informações 
sobre a imunização serão 
amplamente divulgadas à 
população. 

Balanço
Mogi das Cruzes aplicou, 

até ontem, 18.589 doses 

Segunda aplicação

contra a Covid-19. Deste 
total, foram 15.386 primeiras 
doses (11.863 trabalhado-
res da saúde, 3.516 idosos 
(institucionalizados com 
mais de 60 anos e público 
em geral com 85 anos ou 
mais), 7 indígenas; e 3.203 
segundas doses para traba-
lhadores da linha de frente 

no combate à pandemia. 
Até que cheguem novas 

doses, a imunização con-
tinua apenas para idosos 
com 85 anos ou mais que 
ainda não tomaram o imu-
nizante e para profissionais 
da linha de frente que estão 
recebendo a segunda dose 
onde trabalham.

Vacinação drive-thru ocorreu no Pró-Hiper de Mogi

Divulgação

Novo lote da AstraZeneca para 
idosos chega hoje ao Alto Tietê

Quase dez mil dose serão enviadas às dez cidades da região para serem aplicadas a moradores de 85 e 89 anos

IMUNIZANTES

Os municípios que integram 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) devem 
receber hoje um novo lote de 
AstraZeneca para a continui-
dade da vacinação de idosos. 
Os municípios, porém, ainda 
aguardam os imunizantes para 
utilização como segunda dose 
de trabalhadores da saúde.  

Em comunicado enviado 
ontem, o Grupo de Vigilân-
cia Epidemiológica (GVE) 
informou aos municípios que 
existe a possibilidade de que 
as vacinas de segunda dose 
para o grupo sejam entregues 
no final de semana, porém, 
no mesmo comunicado eles 
enfatizam que isso não está 
certo ainda.

No total, os municípios do 
Alto Tietê receberão 9.910 doses 
destinadas à complementação 
da vacinação de idosos entre 
85 a 89 e novas doses para 
imunização de idosos de 80 
a 84 anos. 

Para a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, 

Adriana Martins a ausência da 
segunda dose para os traba-
lhadores de saúde neste lote, 
coloca os gestores municipais 
numa situação bastante delicada, 
pois inicia a vacinação de um 
novo grupo prioritário sem 
que haja disponibilidade de 
vacinas para a segunda dose 

dos trabalhadores da saúde, 
primeiro grupo prioritário 
atendido.

Até ontem, os municípios 
receberam apenas 59% do 
total de doses de CoronaVac 
enviadas para trabalhadores 
de saúde para aplicação de 
segunda dose. “Os trabalhadores 

da saúde começaram a ser 
imunizados na região a partir 
do dia 20 de janeiro e até o 
momento não recebemos a 
quantidade total de segunda 
dose para este público, o que 
coloca em risco a eficácia da 
imunização por conta do prazo 
para aplicação da segunda 

dose preconizado em até 21 
dias”, disse a coordenadora.

O Condemat oficializou o 
questionamento ao governo 
do Estado, cobrando ainda 
informações fundamentais para 
o planejamento da campanha 
nos municípios. “Desde o 
início do ano estamos co-
brando celeridade e transpa-
rência nas informações sobre 
o quantitativo de doses a ser 
disponibilizado para cada 
grupo nos municípios, o que 

facilitaria nosso planejamento, 
bem como minimizaria as 
cobranças dos munícipes 
que também buscam estas 
informações”, reforçou.

Com a nova remessa de 
AstraZeneca, a região do Con-
demat, incluindo  Guarulhos, 
contabilizará 135.040 vaci-
nas recebidas em cinco lotes 
desde o dia 20 de janeiro. Os 
municípios seguem o Plano 
Nacional de Imunização.

UBS de Mogi
A reportagem esteve na 

manhã de ontem na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Alto Ipiranga, em Mogi, para 
acompanhar o trabalho de 
imunização. No entanto, ao 
chegar no local para registrar a 
movimentação, foi informada 
pela equipe local que não havia 
mais doses disponíveis para 
profissionais de Saúde com 
mais de 25 anos. A campa-
nha de vacinação, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
estava aberta para homens e 
mulheres com mais de 85 anos.

Apesar da AstraZeneca, a remessa da CoronaVac deve chegar no fim de semana

Rodrigo Nagafuti 

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
deu início ontem às reuniões 
dos grupos de trabalho para 
definição de projetos regionais 
que serão desenvolvidos ao 
longo do ano. O Conselho 
dos Fundos Sociais abriu a 
agenda com a discussão de 
várias propostas de atuação 
integrada, sendo a principal 
delas a criação de um banco 
regional de alimentos.

A proposta prevê o apoio do 
governo do Estado e parcerias 
com a iniciativa privada e a 
população para a arrecadação 
de alimentos destinados às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. “Estamos 
vivendo um período difícil por 
conta da pandemia. Com a 
economia instável em todo o 
mundo, nos próximos meses 
os indicadores de desemprego 
e de fome inevitavelmen-
te deverão subir” destacou 
o presidente da entidade e 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

A coordenadora do Conselho 

Condemat quer criar 
banco de alimentos

Para o Alto Tietê

dos Fundos Sociais, Larissa 
Ashiuchi, explicou que a 
ideia do banco regional é 
arrecadar um volume maior 
de alimentos e possibilitar 
que todos os municípios 
tenham itens para atender 
às famílias. “A proposta é 
que, independentemente das 
arrecadações que cada cidade 
já faz, tenhamos uma ação 
em escala regional porque 
a demanda de famílias ne-
cessitadas aumentou muito”.

Na reunião também ficou 
definido que o grupo fará 
visitas a cada município, com 
o objetivo de compartilhar os 
projetos já existentes em cada 
Fundo Social e buscar novas 
experiências. O primeiro 
município a ser visitado será 
Suzano, no próximo mês.

Cestas básicas
Serão distribuídas em Biritiba 

Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá e Sale-
sópolis as 50 cestas básicas 
doadas pelo Fundo Social 
do Estado conforme decisão 
consensual do grupo.

O Alto Tietê confirmou 
nove mortes por coronavírus 
(Covid-19) nas últimas 24 
horas. Os óbitos ocorreram 
em Mogi das Cruzes, Arujá e 
Suzano. Segundo informações 
passadas pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), em parceria 
com as prefeituras, Mogi 
informou a morte de quatro 
pessoas, dois homens e duas 
mulheres que tinham entre 
48 e 75 anos, por sua vez, 
em Suzano, três homens 
perderam a batalha contra 
o vírus, eles tinham 39, 70 
e 74 anos. Arujá registrou 
a morte de duas mulheres 
com 80 e 78 anos.

Com essa atualização a região 
chega a 2.240 falecimentos 
causados pelo coronavírus. 
Mogi tem acumulado 710 
confirmações de morte pela 
Covid, ao passo que Itaquá  
tem 421 registros. Suzano 
informou o falecimento de 
376 pessoas.

Em 24 horas, 
região confirma 
mais 9 mortes 
por coronavírus

Pandemia

Saiba mais
Arujá  540
Biritiba  270
Ferraz  810
Guararema 270
Itaquá  1.320
Mogi  3.470
Poá  750
Salesópolis 180
Santa Isabel 480
Suzano  1.820
Total  9.910

Fonte: Condemat



Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 7portalnews.com.br



mundo Quinta-feira, 25 de fevereiro de 20218 portalnews.com.br

Inclusão de aumento do mínimo 
depende do processo legislativo

Proposta de US$ 1,9 trilhão em estímulos à economia tramita no Congresso, mas medidas enfrentam resistência

ESTADOS UNIDOS

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem que 
a inclusão do aumento do 
salário mínimo na versão final 
do pacote fiscal apresentado 
pelo governo americano de-
penderá do processo legislativo. 
A proposta do presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, de  
US$ 1,9 trilhão em estímulos 
à economia tramita no Con-
gresso, mas algumas medidas 
enfrentam a resistência dos 
republicanos.

Durante uma coletiva de 
imprensa, Psaki ressaltou 
que o aumento do mínimo 
de US$ 7,25 para US$ 15 a 
hora está sendo discutido 
pelos parlamentares. O pacote 
deve ser votado no plenário 
da Câmara dos Representantes 
ainda esta semana.

O projeto de Biden também 
prevê a destinação de mais 
de US$ 400 bilhões para 
combater a pandemia da 
Covid-19 e US$ 1 trilhão para 
auxiliar famílias americanas.

De acordo com a porta-
-voz, o governo espera que a 
proposta de alívio econômico 
se torne lei em breve. O líder 
da maioria no Senado, Chuck 
Schumer, tem dito que espera 
enviar o pacote para sanção 

do presidente antes de 14 
de março, quando expiram 
benefícios a desempregados.

Os democratas aprovaram 
recentemente uma resolução 
orçamentária, conhecida como 

“reconciliação”, que permite 

a aprovação do pacote por 
maioria simples no Senado, 
o que dispensa o apoio da 
oposição.

O partido de Biden tem 
50 das 100 cadeiras da Casa, 
mas conta com o voto de 

desempate da vice-presidente 
Kamala Harris.

Empregos
O presidente do Federal 

Reserve, Jerome Powell, afir-
mou ontem que “há ainda 
grande folga no mercado de 
trabalho e um longo caminho 
para sua recuperação” em 

depoimento na Câmara dos 
Representantes. Questionado 
sobre sua opinião relativa à 
necessidade do plano fiscal 
de US$ 1,9 trilhão defendido 
por Biden, Powell respondeu: 

“Serão necessários investimentos 
dos setores privado e público 
para melhorar os fatores de 
produção no país EUA.”

Estadão Conteúdo

Aumento de US$ 7,25 para US$ 15 a hora está sendo discutido pelos parlamentares

A chinesa CanSino Biologics 
anunciou ontem que sua 
vacina contra a Covid-19 tem 
eficácia superior a 65% contra 
todos os casos sintomáticos 
da doença. O imunizante, 
conhecido como Ad5-nCoV, 
tem eficácia geral de 65,28% 
na prevenção de todos os 
casos 28 dias após a aplicação 
da primeira dose, explicou a 
empresa. Para casos graves 
de Covid-19, a eficácia da 
vacina é de 90,07% num 
período de 28 dias após a 
primeira dose.

A CanSino fez parceria com 
o Instituto de Biotecnologia 
de Pequim e com a Academia 
de Ciências Médicas Militares 
da China para desenvolver a 
vacina. Os dados se baseiam 
na vacinação de mais de 
40 mil voluntários e numa 
análise preliminar de testes 
em fase 3 conduzidos no 
Paquistão, México, Rússia, 
Chile e Argentina, acrescentou 
a empresa.

A CanSino, que está entre 
as principais desenvolvedoras 

Chinesa CanSino diz que vacina tem 
eficácia superior a 65% contra Covid-19

Testes

ter entre três e quatro milhões 
de doses iniciais da vacina 
da J&J para distribuição 
aos Estados.

Um relatório elaborado 
por especialistas da FDA 
confirmou ontem que a dose 
única da vacina desenvolvida 
pela farmacêutica é eficaz e 
segura contra o coronaví-
rus. Este é o primeiro passo 
para a autorização do uso 
emergencial.

O infectologista Anthony 
Fauci, que é conselheiro 
médico chefe da Casa Branca, 
afirmou no começo deste 
mês que o imunizante da 
J&J poderia estar disponível 
para a população em março

A farmacêutica informou, 
no final de janeiro, que sua 
vacina contra a Covid-19 
apresentou eficácia de 85% 
em casos graves da doença, 
na fase 3 dos testes clínicos. 
O imunizante, contudo, teve 
eficácia menor sobre variantes 
do coronavírus identificadas 
na África do Sul e no Reino 
Unido. (E.C.)

preparando para distribuir a 
vacina da Johnson & John-
son contra a Covid-19. A 
farmacêutica solicitou no 
início deste mês à Admi-
nistração de Alimentos e 
Medicamentos (FDA, na 
sigla em inglês), equiva-
lente americana à Anvisa, 
a autorização para o uso 
emergencial do imunizante.

Durante uma coletiva de 
imprensa, Zients afirmou que 
o governo americano deverá 

chinesas de vacinas contra 
a Covid-19, disse também 
que a eficácia de seu imu-
nizante atende às exigências 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e da agência 
reguladora de medicamentos 
da China. 

EUA
O coordenador da resposta 

da Casa Branca à pandemia, 
Jeff Zients, disse ontem que 
os Estados Unidos estão se 

Para casos graves a eficácia da vacina é de 90,07%

Reuters/Direiots reservados
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Fiocruz Amazônia cria teste rápido de detecção das novas variantes da Covid-19

Pesquisadores do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) desenvolveram uma nova ferramenta para 
a detecção rápida de linhagens do SARS-CoV-2 de maior importância em circulação no Brasil, por meio do exame RT-
PCR. Diante da importância de maior vigilância genética do coronavírus no país, o teste desenvolvido ajudará a controlar a 
disseminação de cepas ao contribuir para o acompanhamento das linhagens que circulam nas cidades. O ensaio foi desenhado 
para detectar uma deleção que existe em todas as variantes do vírus, como a brasileira, a da África do Sul e a do Reino Unido.

Brasileiros que receberam 
auxílio emergencial em 2020 
e tenham ganhado ainda ren-
dimentos tributáveis acima de 
R$ 22 847,76 naquele ano 
terão que devolver os valores 
recebidos do benefício por 
ele ou por seus dependentes.

De acordo com a Recei-
ta Federal, quem recebeu o 
auxílio, em qualquer valor, 
inclusive por dependentes, e 
também outros rendimentos 
em valor anual superior a 
R$ 22.847,76 é obrigado a 
apresentar a declaração do 
Imposto de Renda neste ano.

Ao preencher a declaração, 
o próprio sistema da Receita 

Contribuinte terá de
devolver auxílio

Receita Federal

Federal gerará uma mensagem 
informando que foi identificado 
na declaração rendimentos 
que ultrapassaram os limites, 
tendo, assim, que ser devolvido 
o valor do auxílio emergencial. 
Será possível gerar no próprio 
programa uma guia para o 
pagamento do valor.

IPRF 2021
A partir de hoje, os progra-

mas para preenchimento do 
declarações de Imposto de 
Renda IRPF 2021 poderão 
ser baixados, assim como 
aplicativos. O período de 
entrega da declaração será de 1º 
de março a 30 de abril. (E.C.)

Saúde orienta retenção 
do novo lote de vacinas

Metade da nova remessa da Coronavac deve  ser reservada para garantir 
a aplicação da segunda dose do imunizante contra o coronavírus

RECOMENDAÇÃO

O Ministério da Saúde re-
cuou ontem e voltou a orientar 
que metade do novo lote da 
Coronavac seja reservado 
para garantir a aplicação da 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19. O general Eduardo 
Pazuello disse, na sexta-feira 
passada, a prefeitos que não 
seria mais necessário reter 
vacinas, pois o fluxo de entrega 
de novos lotes permitiria repor 
estoques a tempo de completar 
a imunização.

O intervalo recomendado 
para a aplicação das doses da 
vacina feita pela farmacêutica 
chinesa Sinovac e distribuída 
no Brasil pelo Instituto Butan-
tan é de 21 dias. Prefeitos e 
governadores vinham cobrando 
que o Ministério da Saúde 
confirmasse a orientação de 
Pazuello em uma nota técnica, 
mas a Pasta manteve as reco-
mendações anteriores.

Segundo apurou o Estadão, 
a área técnica foi pega de 
surpresa pela promessa do 
general aos ministros e não 
quis validar a nova regra, pois 
há risco de que novas vacinas 

não cheguem a tempo da 
aplicação da segunda dose. 

“Tendo em vista o intervalo entre 
a D1 e D2 (2 à 4 semanas), e 
considerando que ainda não 
há um fluxo de produção 
regular da vacina, orienta-se 
que a D2 seja reservada para 
garantir que o esquema vacinal 
seja completado dentro desse 
período, evitando prejuízo 

nas ações de vacinação”, disse 
informe técnico da Pasta.

A recomendação da Saúde 
se aplica a 1,2 milhão de doses 
da Coronavac que serão distri-
buídas entre o fim deste mês 
e começo de março. Também 
serão entregues 2 milhões de 
unidades da vacina de Oxford/
AstraZeneca, importadas da 
Índia, mas não há necessidade 

de reter metade dessas doses. 
Isso porque o intervalo de 
aplicação desta vacina é mais 
longo, de até 3 meses

Em nota, a  Saúde disse que a 
chegada de novos imunizantes 
vai permitir a vacinação de 
novos grupos prioritários. A 
Pasta voltou a afirmar que 
50% da população deve ser 
vacinada até julho. 

Medida garantirá que esquema vacinal seja completado dentro do período de 21 dias

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

Integrantes do Conselho 
de Ética da Câmara discutem 
aplicar uma punição branda 
ou até mesmo livrar o depu-
tado Daniel Silveira (PSL-RJ) 
de qualquer censura após 
os ataques a ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e apologia à ditadura 
militar, embora o colegiado 
tenha instaurado ontem um 
processo que pode levar à 
sua cassação. 

Dos 21 titulares do Conselho, 
apenas três defenderam aber-
tamente a punição a Silveira. 
A maioria não quis antecipar 
como vai votar.

Silveira completa hoje, dez 
dias de prisão, determinada 
pelo ministro do STF Alexan-
dre de Moraes e confirmada 
pelos plenários da Corte e da 
Câmara. Além de abrir processo 
contra Silveira, o Conselho 
de Ética também instaurou 

Conselho de Ética discute 
pena branda a Silveira

Câmara

procedimento para analisar as 
denúncias que pesam sobre a 
deputada Flordelis (PSD-RJ), 
acusada de ser a mandante 
do assassinato do marido, o 
pastor Anderson do Carmo. 
Ela foi afastada do mandato 
anteontem por decisão da 
Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Rio.

Nos bastidores, a avaliação 
é de que o início simultâneo 
das análises das representações 
beneficia o parlamentar. Sob 
reserva, deputados argumen-
tam que as penas devem ser 
distintas porque a agressividade 
verbal de Silveira não pode 
ser comparada a um caso de 
acusação de assassinato como 
o de Flordelis.

A oposição, por sua vez, 
busca convencer colegas de 
que as duas condutas foram 
graves e passíveis de punições 
firmes. (E.C.)

Dos 21 titulares apenas três defenderam a punição

Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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SBT, 21H00

Chiquititas
Miguel espia por um buraco na parede do quarto de Ernestina. Ele percebe 

que Matilde, que fi nge ser Ernestina, escondeu um documento na escrivaninha. 

Janu vai até a praça toda arrumada para encontrar André. Ela pensa que o 

garoto irá se declarar.

GLOBO, 17H55

Malhação
René afi rma para Gael que não teve um caso com Ana. João promete a 

Bianca que tentará descobrir sobre o relacionamento entre René e Ana. 

Cobra percebe o desentendimento entre Duca e Bianca. Delma incentiva 

Marcelo a fazer aulas de yoga com Roberta. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Capítulos fi nais não divulgados.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi denunciada por Giba pelo acidente 

no autódromo. Beto conta a Tancinha que entrou com o pedido de guarda 

de Carol e seus irmãos. Guido confessa a Aparício seu arrependimento de 

ter fi cado longe dos fi lhos e avisa que fará tudo para libertar Shirlei. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ritinha enfrenta Joyce, que chama a polícia para garantir seu direito à 

guarda de Ruyzinho. Abel se recusa a acompanhar Dantas à delegacia. 

Edinalva repreende Dantas por transferir a culpa de Ruy para Ritinha. Ruy 

presta depoimento.

RECORD, 21H

Gênesis
Danina revela que Gurik não é o pai da criança. Kissare tenta se lembrar de 

algo antes do acidente. Morabi é questionado antes de deixar a cidade. Terá 

chega para a grande festa da rainha e avisa que seus fi lhos também sumiram. 

 Uma nova etapa 
em sua vida está 
nascendo! Este é 
um novo recomeçar. 
A vida tem coisas 
dessas. Recomeços! 
Novas chances de 
ser e fazer felizes 
aqueles que amamos. 
Na verdade, a 
oportunidade está 
sempre junto de você.

Acontece que nem 
sempre olhamos 
para nosso lado. 
Agora que você não 
tem como sair dessa 

MOMENTO
especial

Um recomeço em sua vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 A todos os aniversariantes do dia de hoje, muita saúde e 

luz. Feliz aniversário!

 Aprenda com as abelhas, elas 
conseguem tirar mel até das flores 
que têm espinhos.”

 cultura@jornaldat.com.br

nova fase que está 
colorindo seus dias, 
aproveite! Agarre 
essa oportunidade 
com força infinita e 
lembre que a alegria 
é o caminho para a 
conquista!
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SÃO PAULO
Tiago Volpi; 
Juanfran, 
Bruno Alves, 
Arboleda e 
Wellington; 
Luan, 
Tchê Tchê (Toró), 
Daniel Alves, 
Igor Gomes e 
Gabriel Sara; 
Luciano. 
Técnico: 
Marcos Vizzoli.

FLAMENGO
Hugo Souza; 
Isla, 
Rodrigo Caio, 
William Arão e 
Filipe Luís; 
Diego Ribas, 
Gerson, 
Éverton Ribeiro e 
Arrascaeta; 
Bruno Henrique e 
Gabriel. 
Técnico: 
Rogério Ceni.

SÃO PAULO 
FLAMENGO

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR)
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Morumbi

INTERNACIONAL 
Marcelo Lomba; 
Heitor, 
Cuesta, 
Lucas Ribeiro e 
Moisés; 
Rodrigo Dourado, 
Praxedes, 
Edenilson e 
Patrick; 
Caio Vidal e 
Yuri Alberto. 
Técnico: 
Abel Braga.

CORINTHIANS 
Cássio; 
Michel, 
Jemerson, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel e
Cantillo; 
Mateus Vital, 
Cazares e Otero 
(Gabriel Pereira); 
Léo Natel. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

INTERNACIONAL 
CORINTHIANS

ÁRBITRO - SWilton Pereira Sampaio (GO)
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Beira-Rio

ATLÉTICO-MG 
Everson; 
Guga, 
Réver, 
Junior Alonso e 
Guilherme Arana; 
Allan, 
Jair e 
Hyoran; 
Savarino, 
Sasha e 
Keno. 
Técnico: 
Jorge Desio 

PALMEIRAS
Jailson; 
Mayke, 
Kuscevic, 
Alan Empereur e 
Renan; 
Danilo, 
Zé Rafael e 
Lucas Lima; 
Esteves, 
Gustavo Scarpa 
e Breno Lopes. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC)
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Mineirão

Sob pressão, São Paulo pega o
Fla para ir direto à Libertadores

Missão não será fácil pois a equipe carioca precisa de uma vitória para conquistar o bicampeonato nacional

BRASILEIRÃO

O São Paulo vai atuar sob 
pressão hoje diante do Fla-
mengo, em jogo que pode 
definir o título do Brasileirão. 
Depois de liderar a competição 
por 14 rodadas, os paulistas 
perderam o fôlego, caíram 
na tabela e necessitam de 
um resultado positivo, às 
21h30, no Morumbi, para 
evitar o vexame de não ir 
direto à fase de grupos da 
Copa Libertadores. Com 
dois pontos a mais que o 
Fluminense, a obrigação 
é de não perder a quarta 
colocação.

A vaga podia ter sido 
confirmada na rodada pas-
sada, em visita ao lanterna 
e rebaixado Botafogo. Mas 
o time foi muito mal, teve 
Reinaldo expulso no primeiro 
tempo e acabou amplamente 
dominado. A derrota por 1 a 
0 saiu barato, mas a torcida 
não perdoou o deslize.

Jogadores foram alvo de 
muitas críticas e os torcedores 

Daniel Alves cumpriu suspensão e volta ao meio-campo do São Paulo hoje à noite

são-paulinos não admitem 
posição abaixo do G4. Marcos 
Vizzoli, em seu último jogo 
no comando antes de Hernán 
Crespo assumir, promete 
buscar a vaga direta.

“Podemos estar entre os 
quatro melhores de uma 
classificação à Libertadores. 
Isso vai dar ânimo, vai dar 
um respiro maior, então 
passa a ser um outro desafio 
para esse jogo”, afirmou 
o treinador, confiante na 

dura missão diante do líder 
e candidato forte ao título.

O São Paulo defenderá 
um tabu de sete jogos sem 
derrota sob seus domínios 
diante do Flamengo. São 
quatro vitórias e três empates. 

Sabe, contudo, que uma 
igualdade não servirá caso o 
Fluminense ganhe do Forta-
leza. Vale ressaltar que ainda 
há possibilidade de o G4 se 
tornar G5 caso o Palmeiras 
ganhe a Copa do Brasil.

A tarefa do São Paulo, que 
não quer saber de torcer para 
um arquirrival, está ainda 
mais dura pelo fato de Vizzoli 
não ter o lateral-esquerdo 
Reinaldo, suspenso após 
expulsão no Engenhão, e 

também ter perdido o reserva 
Léo, que recebeu o terceiro 
cartão amarelo.

O jovem Wellington, de 20 
anos, já vem treinando com os 
profissionais faz algum tempo 
e pode fazer seu segundo 
jogo no time de cima. “O 
Wellington é um atleta que 
esteve na transição da base 
para o profissional, atleta de 
seleção brasileira Sub-20, que 
vem sendo bem observado”, 
afirmou Vizzoli, acostumado 
a lidar com jovens.

Apesar dos elogios, o técni-
co não cravou sua escalação. 
Tchê Tchê pode jogar impro-
visado no setor, com Daniel 
Alves voltando ao meio após 
cumprir suspensão. Depois 
de perder um pênalti nos 
minutos finais no Engenhão, 
o atacante Luciano espera se 
redimir diante do Flamengo 
não apenas para levar o time 
à vaga direta na Libertadores, 
como também tentar se isolar 
na artilharia. Ele soma os 
mesmos 17 gols de Marinho, 
Thiago Galhardo e Claudinho.

Estadão Conteúdo
Divulgação/São Paulo

Sem mais ambições no 
Brasileirão, o Corinthians 
vai apenas cumprir tabela 
hoje, às 21h30, no Beira-Rio. 
Contra o Internacional, que 
poderá se sagrar campeão 
nesta última rodada, o time 
paulista poderá contar com 
jovens apostas em campo, 
já visando a renovação do 
elenco para a temporada 2021.

Com 50 pontos na tabela, 
o time comandado por Vagner 
Mancini ocupa o décimo lugar 
e não tem mais chances de 
buscar uma vaga na próxima 
edição da Copa Libertadores. 
Conquistou um lugar na Copa 
Sul-Americana. O risco de 
rebaixamento foi encerrado 
logo quando Mancini emplacou 
uma boa sequência de jogos, 
entre novembro e dezembro.

Já pensando na sequência 
do ano, que contará com 
a abertura do Paulistão no 
fim de semana, o treinador 
aproveitou a semana para 
planejar a próxima tempo-
rada. Nos últimos dias, ele 
observou diversos jogadores 
da base durante os treinos. 
Dois deles foram relacionados 
e viajaram para Porto Alegre: 

Timão deve ter garotos contra o Inter
No Beira-Rio

Confiante numa reviravolta 
pela briga do título brasileiro 
que não conquista desde 
1979, o Inter vai para cima do 
Corinthians. Além de ganhar 
dos paulistas, o time gaúcho 
necessita de uma derrapada do 
líder Flamengo, no Morumbi, 
contra o São Paulo.

Dois pontos separam Inter 
e Flamengo nesta rodada de-
cisiva. Como tem vantagem 
no saldo de gols, os gaúchos 
sabem que fazer o dever de 
casa é dar um passo imenso 
para a primeira conquista na 
era dos pontos corridos. (E.C.)

predominar. O lateral Fag-
ner é desfalque certo e o 
atacante Gustavo Mosquito 
é dúvida. O primeiro sofreu 
um estiramento no músculo 
adutor da coxa direita e nem 
treinou ontem. Já Gustavo 
levou uma pancada no joelho 
direito e tem poucas chances 
de atuar hoje. Michel será o 
substituto de Fagner.

Pelo lado do Internacional, 
o autor do ditado é desco-
nhecido, mas sempre que 
há uma dificuldade para os 
gaúchos, eles se apegam ao 

“não está morto quem peleia”. 

o meia Matheus Araújo e o 
atacante Cauê, ambos de 
18 anos.

Os dois possuem passagem 
pela seleção brasileira de base 
e fazem parte da estratégia da 
nova diretoria. Sem dinheiro 
em caixa, apostam nos joga-
dores formados pelo clube. 
Além da dupla, os jogadores 
Mandaca (volante), Vitinho 
(meias), Antony, Felipe e 
Rodrigo Varanda (atacan-
tes) treinaram com o grupo 
principal na terça e ontem.

Em campo, porém, os 
mais experientes devem 

Mancini experimentou jogadores da base em treino

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Palmeiras encerra a par-
ticipação no Campeonato 
Brasileiro hoje, diante do 
Atlético-MG, mais preocu-
pado com o desempenho 
do que propriamente com 
o resultado. A equipe deve 
escalar os reservas na partida 
que começa às 21h30, no 
Mineirão, atenta para me-
lhorar o rendimento recente. 
Às vésperas da decisão da 
Copa do Brasil, a equipe tem 
acumulado resultados ruins 
nas últimas semanas.

Desde a vitória na final 
da Copa Libertadores, em 
30 de janeiro, o Palmeiras 
disputou sete partidas e ven-
ceu somente uma, contra o 
Fortaleza. O time acumula 
agora três jogos sem vencer. 
Apesar de as atuações ruins 
terem o desgaste e o excesso 
de jogos como responsáveis, 
o elenco tem se cobrado para 
melhorar e conseguir um 
resultado convincente antes 
de encarar o Grêmio.

“Todos os jogos são impor-
tantes. Temos de terminar 
muito bem o Brasileirão. O 

Palmeiras usa reservas 
diante do Atlético-MG

No Mineirão

jogo ainda serve para a gente 
se preparar para a final de 
domingo”, disse o zagueiro 
chileno Kuscevic. A tendência 
é Abel Ferreira escalar uma 
formação bastante modificada, 
até para preservar os titulares 
para a decisão.

Em termos de classificação, 
o jogo só vale ao Palmeiras 
disputar justamente com 
o outro finalista da Copa 
do Brasil, o Grêmio, se vai 
terminar em sétimo ou em 
sexto lugar. (E.C.)


