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CHUVAS CAUSAM 
ALAGAMENTOS

Mogi continua sem
2ª dose para idosos  

acima de 90 anos
Além deste público, profissionais da Saúde também receberiam a dose de reforço

neste final de semana, mas ainda não há data para a entrega de uma nova remessa

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Mogi das Cruzes informou ontem 
que ainda não recebeu lotes da vaci-
na Coronavac/Butantan necessários 
para a aplicação da segunda dose nas 
pessoas imunizadas nos dias 6 e 7 
de fevereiro contra a Covid-19, no 
Pró-Hiper. Por esse motivo, não há 
definição de datas para a realização 
de uma nova edição do drive-thru. 
Cidades, página 6

NO SUFOCO

Flamengo é 
bicampeão 
brasileiro. p8

Mogi das Cruzes registrou ontem à 
tarde pontos de acúmulo de água em 
diversas áreas do município devido 
ao grande volume de chuva. Foram 
dois períodos de precipitação intensa, 
a primeira por volta das 14 horas e a 
segunda, às 16 horas, quando também 
ocorreu a queda de granizo. A região 
próxima ao Clube de Campo foi uma 
das mais atingidas. Cidades, página 5

CHUVAS CAUSAM 
ALAGAMENTOS

Divulgação

Finanças

Com pandemia, Mogi perde
R$ 44 milhões em arrecadação
Prejuízo foi apresentado ontem durante audiência 
pública da Comissão de Orçamento. Cidades, página 5

Diego Barbieri/CMMC

Trânsito

Prefeitura definiu locais, mas não a data; equipamentos
estão desativados há seis meses. Cidades, página 4

Mariana Acioli/Arquivo

Após retomar nesta semana as 
cirurgias eletivas para casos de or-
topedia, a Santa Casa de Mogi das 
Cruzes anunciou que também está 
planejando o retorno de cirurgias 
com agendamento prévio para casos 
de neurologia. Cidades, página 5

Santa Casa

CIRURGIAS 
VOLTARÃO NA 
NEUROLOGIARadares fixos retornam em 

pontos estratégicos da cidade
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GRUPO FERA
Na primeira edição da ação social 
Amassa Gato, realizado pelo Gru-
po Fera, no final de semana pas-
sado, foram doados ração, sachês, 
além da adoção de um dos felinos. 
“A interação entre os visitantes e 
os pets foi uma demonstração de 
como a convivência entre animais 
e homens é importante”, informou 
o Grupo Fera.

‘VOZES DOCENTES’
Diferentemente do que foi publicado 
na edição de ontem - “Projeto Vozes 
Docentes conta com 400 professo-
res de Mogi” -, na página 5,  a coor-
denadora do Núcleo de Mogi das 
Cruzes do “Conectando Saberes” 
é Monica Felismino, que também 
atua como professora. A senhora 
Roseli Conceição Andres Rodrigues 
que,  erroneamente recebeu o cré-
dito de coordenadora na publicação 
de ontem, integra a equipe. Agra-
decemos a leitora Denise Matheus 
pela correção.

MUTIRÃO EM BRAZ CUBAS
A região do Oropó, em Braz Cubas, 
será atendida amanhça pela ope-
ração Cata-Tranqueira, que per-

correrá os bairros Jardim Layr I, II 
e III, Jardim Aeroporto I, II e III, Jar-
dim Santos Dumont I, II e III, bem 
como o Conjunto Santo Ângelo e o 
Conjunto Residencial Bom Pastor. 
Os moradores desses locais devem 
deixar móveis e objetos que dese-
jam descartar na frente de suas ca-
sas na noite de hoje ou antes das 7 
horas de amanhã. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo tele-
fone 4798-5706.

SEGURANÇA
O Centro de Segurança Integra-
da (CSI), em Guararema, recebeu 
ontem a visita do prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha (Pode), in-
teressado em conhecer a estrutu-
ra e estratégias adotadas no local. 
Acompanhado de seu secretário de 
Segurança, André Ikari, o chefe do 
Executivo mogiano foi recebido pelo 
secretário de Segurança Pública de 
Guararema, Edson Roberto Pinto de 
Moraes, e a equipe que atua no CSI. 
O trabalho de monitoramento por 
câmeras em Guararema é referên-
cia na região. Mogi das Cruzes tam-
bém conta com esse tipo de serviço, 
com câmeras instaladas nas prin-
cipais vias do município.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Trabalho a fiscalização

C
omeça hoje o toque de recolher 
no Estado de São Paulo das 23 às 
5 horas. A medida, a princípio, va-
lerá até o dia 14 de março, com o 

objetivo de tentar conter o avanço da pan-
demia de Covid-19. De fato, chegamos a um 
recorde de internações por conta da doença 
no sistema hospitalar do Estado de São Pau-
lo, e algo deve ser feito, muito embora, não 
há garantia que teremos uma diminuição 
significativa no número de casos. É torcer 
para quem pensa assim, esteja equivocado.

Mas, e quanto à fiscalização? Como será 
feita? Ainda há muitas lacunas nesta infor-
mação. Haverá multa? Notificação? E quem 
se desloca no período noturno, se encami-
nhando ou voltando do trabalho? Como será 
a abordagem?  

A fiscalização, desde o início da pande-
mia, é falha. Compreensível, até certo pon-
to, já que não se trata de uma tarefa fácil. 
Conforme apuração do repórter do Grupo 
Mogi News, André Diniz, as cidades mais 
populosas do Alto Tietê mostraram-se fa-
voráveis à aplicação do toque de restrições, 
sendo assim, é hora de planejar ações para 

monitorar os pontos com maior incidência 
de aglomeração durante esse quase um ano 
de pandemia.

Quem circula pela região sabe que há pon-
tos críticos, inclusive nas regiões centrais e 
mais nobres das cidades. Até agora, quando 
há pequenas aglomerações em praças, inclu-
sive em Mogi das Cruzes, durante o período 
noturno, os carros da Guarda Civil Municipal 
fazem a ronda, mas ninguém é notificado e 
nem obrigado a deixar o local, mesmo sem 
o seguimento de nenhuma regra de restri-
ção, como uso de máscara e distanciamento 
social. Como será a atuação partir de agora? 
Sem dúvida, haja trabalho para a fiscalização 
daqui para frente. 

É preciso lembrar que no ano passado, 
guardas foram brutalmente atacados no Par-
que Botyra, próximo ao prédio da Prefeitura 
de Mogi. Casos como este devem ser lem-
brados agora, em momento de se pensar em 
estratégias de atuação no setor da Segurança 
Pública. Quem ignora as regras do combate 
à pandemia também poderá ter coragem de 
gerar enfrentamento com os guardas. Uma 
multidão inconsciente é capaz de tudo.  

O desenvolvimento motor 
é o processo de mudança no 
comportamento, relacionado 
com a idade, tanto na pos-
tura quanto no movimento 
da criança. É um processo 
de alterações complexas e 
interligadas das quais parti-
cipam todos os aspectos de 
crescimento e maturação 
dos aparelhos e sistemas do 
organismo. 

É importante realizar um 
acompanhamento do desen-
volvimento motor da criança, 
principalmente nos primei-
ros anos de vida, de forma 
que seja possível realizar o 
diagnóstico de doenças mo-
toras em estágios iniciais. Um 
bom desenvolvimento motor 
repercute na vida futura da 
criança, nos aspectos sociais, 
intelectuais e culturais. O De-
senvolvimento Motor é um 

Saúde Funcional
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Felipe Da Guarda

componente do desenvolvi-
mento geral do ser humano. 
que, com o processo de en-
velhecimento, esse desempe-
nho se deteriora na velhice.

A fase dos movimentos 
rudimentares se inicia assim 
que o córtex motor se esta-
belece no controle de movi-
mentos, mesmo que alguns 
movimentos reflexivos ainda 
estejam presentes. Levantar 
a cabeça, engatinhar e segu-
rar objetos são exemplos de 
movimentos rudimentares. A 
fase seguinte, Padrões Motores 
Fundamentais, é caracteriza-
da pelo surgimento de movi-
mentos genéricos que serão 
a base para os movimentos 
especializados, por exemplo, 
os esportivos. Andar, correr, 
saltar, galopar e arremessar 
são exemplos de alguns dos 
movimentos fundamentais.

A fase dos movimentos 
especializados envolve a in-
teração de um ou mais mo-
vimentos fundamentais na 
execução de movimentos 
complexos. Por exemplo, 
saltar e arremessar trará a 
fundamentação para o com-
plexo movimento de “corta-
da” no voleibol.  A criança 
que não domina os padrões 
motores básicos apresentará 
dificuldade na especialização 
dos mesmos, isto é, terá di-
ficuldade em integrar os Pa-
drões Motores Fundamentais 
em movimentos específicos.

Contudo a classificação por 
faixa etária não deve ser vis-
ta de uma maneira rígida, na 
verdade, o desenvolvimento 
motor deve ser analisado em 
função da interação entre fa-
tores genéticos e ambientais.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes 
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Sala do Empreendedor e Polo 
Digital recebem comitiva

Representantes de quatro 
cidades do Vale do Paraíba 
visitaram anteontem estruturas 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes destinadas à inovação 
e ao estímulo ao empreende-
dorismo. Os visitantes co-
nheceram o Polo Digital, no 
distrito de Cezar de Souza, 
e a Sala do Empreendedor, 
que fica no prédio-sede da 
administração municipal. Eles 
também foram recebidos pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e pela vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler.

A comitiva foi organizada 
pelo escritório regional do 
Sebrae de Guaratinguetá e 
contou com representantes das 
prefeituras de Guaratinguetá, 
Lorena, Pindamonhangaba e 
Campos do Jordão. A visita 
também foi acompanhada 
pelas gerentes regionais do 
Sebrae Ariane Canellas (Guara-
tinguetá) e Gilvanda Figueirôa 
(Alto Tietê).

“A desburocratização, o 
apoio à inovação e aos em-
preendedores de Mogi das 

Cruzes é uma prioridade de 
nossa gestão; é uma ação muito 
importante neste momento 
de crise em que as pessoas 
precisam se reinventar. Ser 
exemplo para municípios 
de uma região tão próspera 
quanto o Vale do Paraíba é 
uma satisfação para nossa 
cidade - soluções inteligentes 
devem ser compartilhadas”, 
afirmou o prefeito Caio Cunha.

No Polo Digital, os visitantes 
conheceram a estrutura dis-
ponibilizada pela Prefeitura 
para os empreendedores e 
ouviram do secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli, 
e do responsável pelo Polo 
Digital, Rodrigo Garzi, expli-
cações sobre a importância 
do local. Na sequência, eles 
estiveram na Sala do Em-
preendedor, onde o diretor 
Luiz Carlos Pinheiro explicou 
o funcionamento do espaço 
e do trabalho desenvolvido 
pela administração municipal 
para a desburocratização da 
abertura de empresas na cidade.

“Fiquei muito impressiona-
do com a estrutura existente 
para viabilizar novas startups 
e novos empreendimentos. 
Receber aquele cidadão que 
quer empreender e dar toda 
capacitação, toda sustentação 
e condições para que ele possa 
fazer o seu negócio virar uma 
realidade”, afirmou o secre-
tário municipal de governo 
de Guaratinguetá, João Vaz.

Ele destacou ainda que o 
processo de abertura de em-
presas por Mogi das Cruzes 
deverá ser exemplo para a 
adoção de medidas na cidade 
do Vale do Paraíba. “Verificamos 
como funciona o processo 
de licenciamento, para que a 
gente possa levar para nossas 
cidades, adequarmos às nossas 
realidades e fazermos o que é 
feito aqui com muito sucesso, 
inclusive liberando a abertura 
de empresas no prazo de 24 
horas. Isso é que queremos 
para nossa cidade e Mogi 
das Cruzes está nos dando o 
caminho para que possamos 
fazer isso”, disse Vaz.

Toque de restrição começa 
hoje às 23 horas na região

A fiscalização noturna para 
conter as aglomerações em toda 
a região passa a ser exercida 
com mais rigidez a partir de 
hoje, quando os moradores 
começam a vivenciar o toque 
de restrição das 23 às 5 horas. 
A determinação do governo de 
Estado de São Paulo deve se 
encerrar apenas no próximo 
dia 14, obtendo como foco a 
diminuição de festas clandes-
tinas e quaisquer outros tipos 
de aglomerações que possam 
contribuir com a disseminação 
do coronavírus (Covid-19).

Para o governador João 
Doria (PSDB), esta é mais 
uma forma de diminuir os 
altos índices de contami-
nação da Covid-19. Doria 
explicou ontem que não está 
decretando um lockdown e 
nem mesmo um toque de 
recolher, sendo esta apenas 
uma medida mais restritiva. 
Como o próprio nome diz, 
um toque de restrições.

Ainda segundo o chefe 

Plano São Paulo

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. Por outro lado, 
no toque de restrição, alguns 
serviços como supermercados 
e farmácias continuam funcio-
nando normalmente. Quem 
for flagrados circulando dentro 

do horário de restrições pelos 
agentes de fiscalização também 
não serão penalizados, desde 
que justifiquem o motivo do 
deslocamento.

Inédita no Estado de São 
Paulo, a mudança foi decretada 
na mesma semana em que 
houve recordes de internações 
de pacientes contaminados pela 
Covid-19. Só na segunda-feira 
passada, ocorreram 1.667 
novas internações, o registro 
mais alto desde o início da 
pandemia.

Thamires Marcelino

Foto para Capa Especial de Aniversário - Movimento 

Mogi tem aumento de 50% no 
roubo de veículos em janeiro

Apesar da alta nos assaltos, os casos de homicídios e furtos tiveram queda na comparação com janeiro de 2020

ESTATÍSTICAS

Mogi das Cruzes começou 
2021 com aumento de 50% 
no roubo de veículos na 
comparação com janeiro do 
ano passado. O roubo geral 
também registrou aumento 
de 17%, outros crimes, no 
entanto, como homicídios e 
furtos, apresentaram redução. 
Os dados foram disponibili-
zados ontem pela Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP).

O primeiro mês do ano em 
Mogi foi encerrado com um 
acumulado de 21 ocorrências 
de roubo de automóveis, 
dentro do mesmo período 
do ano passado o total de 
casos foi de 14. Além disso, 
a cidade também registrou 
aumento no número de 
roubos em geral, só no mês 
passado foram 101 contra 
os 86 de janeiro de 2020.

O aumento nos índices 
chama atenção quando con-
siderado que o crescimento 
no número de casos se deu 

Delegacias também registraram mais casos de roubo em janeiro passado

mesmo em um mês em que 
a pandemia do coronanaví-
rus (Covid-19) ainda afetou 
drasticamente a circulação 
de pessoas. Por outro lado, 
Mogi registrou queda nos 
demais índices de crimina-
lidade divulgados pela SSP.

Neste ano, um único 
caso de homicídio doloso 
foi informado enquanto 
em janeiro do ano passado 
duas ocorrências haviam 
sido relatadas. Já o furto 
de veículos caiu 34%, em 
números gerais foram 47 
casos contra 71 no mesmo 
período em 2020. Por fim, 
o furto de demais objetos 
fechou em redução de 17%: 
foram 271 casos enquanto no 
ano passo o total foi de 328.

No conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê – Mogi, Itaqua-
quecetuba, Suzano, Ferraz 
de Vasconcelos e Poá - houve 
queda em todos os índices 
citados, com exceção para 
o número de assassinatos 
que teve alta de 13%. Já 

o roubo de veículos apre-
sentou o melhor resultado, 
caindo 26%; em seguida, o 
furto de veículos diminuiu 
12% o roubo e furto de 
objetos caíram 9% e 2%, 
respectivamente. 

De forma isolada, os dados 
das cidades se apresentam 

menos uniforme. Suzano, 
por exemplo, teve uma di-
minuição de 34% no roubo 
de veículos e 8% no furto 
também de veículos. Já o 
roubo geral teve leve cresci-
mento de 1% e o furto de 3%. 
Homicídios se mantiveram 
estáveis na comparação com 

os números do ano passado, 
três casos foram registrados 
em janeiro de 2021 e 2020.

O roubo de veículos tam-
bém caiu em Itaquá. No mês 
passado na cidade fechou com 
36% menos casos do que o 
registrado no ano passado 
e o roubo geral caiu cerca 

de 13%. O furto de objetos, 
porém, aumentou 26% e o 
furto de veículos se mante-
ve estável. Itaquá também 
encerrou janeiro com um 
assassinato a menos, foram 
dois casos contra três nos 
primeiros 31 dias de 2020.

Ferraz marcou o mês de 
janeiro com queda em roubos 
e furtos, -34% em roubo de 
veículos, -26% em roubos 
e furtos gerais e -19% nos 
furtos de veículos. Já o nú-
mero de homicídios saltou 
para três enquanto no mesmo 
mês em 2020 nenhum caso 
havia sido registrado.

Fechando o conjunto das 
cinco cidades, Poá ficou na 
contramão da maioria dos 
municípios do grupo, apre-
sentando aumento em roubo 
de veículos (7%), furto de 
veículos (30%) e furto geral 
(17%). O único crime que 
teve queda na cidade foi o 
roubo geral que reduziu 
9%. Homicídios não foram 
registrados em ambos anos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Mogi News/Arquivo
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Radares voltarão a funcionar 
em pontos estratégicos de Mogi

Equipamentos estão desativados há seis meses; radar móvel não será mais utilizado para autuação de motoristas

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

A Secretaria Municipal de 
Transportes anunciou ontem 
o retorno  dos radares fixos 
em Mogi das Cruzes. Os equi-
pamentos estão desativados 
há seis meses e ainda não há 
previsão para que voltem a 
operar no município. Porém, 
já foi feito um estudo que  
define os locais que passarão 
a ter fiscalização eletrônica 
de velocidade, dentro do 
novo contrato de prestação 
de serviços.

 Os pontos passaram por 
uma revisão técnica, que 
levou em conta tanto as ca-
racterísticas de cada um dos 
locais quanto as estatísticas 
de acidentes. Além disso, 
a Pasta fez uma revisão no 
contrato e, após uma extensa 
negociação com a empre-
sa responsável pelo serviço, 
conseguiu uma economia 
para os cofres municipais de 
cerca de 30% do valor.

Com a definição dos locais 
que receberão os equipamentos, 
a empresa responsável pelo 
serviço finalizará a instalação 

dos aparelhos, além de bus-
car a aferição junto a órgão 
especializado. Já a Secretaria 
Municipal de Transportes 
fará a implantação de placas 
indicativas da existência de 
radar na via. Além disso, os 
motoristas serão informados 
por faixas educativas.

“É importante que toda 
a sinalização alertando os 
motoristas sobre a existên-
cia do radar e do perigo de 
não respeitar os limites de 
velocidade seja implantada. 
De acordo com pesquisas 
internacionais, cerca de 97% 
dos acidentes com mortes são 
causados por falha humana, 
principalmente o excesso de 
velocidade. Este é um problema 
que é combatido diretamente 
pela fiscalização eletrônica”, 
explicou Cristiane Ayres.

A secretária destacou ainda 
que, por uma decisão da atual 
administração municipal, o 
radar estático, popularmente 
conhecido como “móvel”, não 
será utilizado para autuação 
de motoristas. Ele será voltado 

para ações de engenharia de 
tráfego, com contagem de 
veículos e estatísticas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está adotando uma 
série de medidas para au-
mentar a segurança nas ruas e 

avenidas da cidade e prevenir 
a ocorrência de acidentes de 
trânsito, principalmente com 
feridos ou mortos. O trabalho 
reúne ações integradas de 
sinalização, engenharia de 
tráfego, fiscalização e educação 

para o trânsito.
As ações são definidas com 

base em análises técnicas, que 
levam em conta o trabalho 
de campo dos funcionários 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e as estatísticas 

sobre acidentes de trânsito, com 
base nos números do sistema 
Infosiga, no levantamento 
de ocorrências registradas 
pela Polícia Militar (PM) e 
no atendimento do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).

“A prioridade deste trabalho 
é proporcionar mais segurança 
viária para a população e salvar 
vidas. Para isso, são utilizados 
vários parâmetros estatísticos, 
além do sistema Infosiga, o 
que permite uma visão mais 
ampla sobre os pontos de 
maior registro de acidentes 
e as características dessas 
ocorrências. Junto a isso, é 
possível identificar locais 
com maior potencial para 
a ocorrência de acidentes”, 
afirmou a secretária municipal 
de Transportes, Cristiane Ayres

A educação para o trânsito 
é outra diretriz do trabalho 
para segurança viária. Entre 
as ações está a parceria com 
o programa Laço Amarelo, 
do Observatório Nacional 
de Segurança Viária. 

Chuvas intensas deixam 
várias regiões alagadas

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes registrou 
ontem à tarde pontos de 
acúmulo de água em diversas 
áreas do município devido 
ao grande volume de chuva. 
Foram dois períodos de pre-
cipitação intensa, a primeira 
por volta das 14 horas e a 
segunda, às 16 horas. Nesta, 
a Prefeitura notificou também 
a ocorrência de granizo.

Foram registrados pontos 
de alagamentos em Cezar de 
Souza, Mogilar, Vila Nova 
Mogilar, Vila Natal, região 
central, Parque Monte Líbano, 
Socorro, Vila Oliveira, Braz 
Cubas e Jundiapeba. Em todos 
os pontos, após a precipitação, 
houve o escoamento da água 
pelo sistema de drenagem. 

Nas praças da Bandeira e 
Francisca de Campos Mello 
Freire as sirenes de alerta 
foram acionadas. “O trânsito 
de veículos também foi inter-
rompido devido ao alagamento 
e, após a turbulência, com o 

Caiu até granizo

escoamento da água a pas-
sagem de veículos voltou ao 
normal”, apontou a Prefeitura.

O mesmo aconteceu na 
avenida Yoshiteru Onishi, 
onde o córrego Lavapés chegou 
a transbordar. Além disso, 
por volta das 16 horas, foi 
registrada a queda de uma 
árvore na avenida Francisco 
Rodrigues Filho, próximo ao 
Parque Centenário.

A pista sentido bairro-centro 
chegou a ser interditada por 

conta da ocorrência. Equipes 
das secretarias do Verde e 
Meio Ambiente e de Ser-
viços Urbanos trabalharam 
para a retirada da árvore e 
liberação da via. Também 
foram registradas quedas de 
árvores na estrada do Nagao 
e no Jardim Universo. Outros 
pontos, como no Clube de 
Campo de Mogi, na área do 
Mogi Shopping e no retorno 
da praça do Habibs, também 
ficaram alagados.

Thamires Marcelino

Ruas próximas ao Clube de Campo foram atingidas

Divulgação

Saiba mais

Controlador eletrônico de velocidade tipo fixo

Endereço de instalação / Fiscalização nº Sentido Km/h

Av. Henrique Peres 190 C/B 40

Rua Dr. Deodato Wertheimer 2299 C/B 40

Rua Dr. Deodato Wertheimer 2362 B/C 40

Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes 650 C/B 40

Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes 655 B/C 40

Av. Francisco Ferreira Lopes 4410 C/B 60

Av. Shozo Sakai 1081 B/C e C/B 40

Av. Francisco Rodrigues Filho Km 60.8 B/C e C/B 60

Av. Pref. Francisco R. Nogueira 5470 C/B 50

Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro 1155 B/C 60

Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro + 10 300 C/B 60

Av. Eng. Miguel Gemma + 250 m 2360 B/C e C/B 50

Guarda Municipal recebe 
15 rádios comunicadores

A Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes recebeu, 
na tarde de ontem, 15 no-
vos rádios comunicadores 
para utilização no trabalho 
da corporação. A entrega 
aconteceu no prédio da 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, com a participação do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e da deputada federal Kátia 
Sastre (PL), autora da emenda 
parlamentar, no valor de  
R$ 100 mil, destinada à 
compra dos equipamentos.

O prefeito destacou que os 
novos rádios comunicadores 
melhorarão as condições de 
trabalho dos guardas muni-
cipais em Mogi das Cruzes. 

“A comunicação de qualidade 
é muito importante para o 
trabalho da corporação e que 
o atendimento à população 
seja feito com eficiência e 
rapidez”, afirmou.

Já a deputada federal 
lembrou que a integração 
do trabalho de todas as 
forças de segurança para 
o bem-estar da população. 

Emenda parlamentar

“Estes comunicadores é um 
investimento que irá ajudar 
o trabalho da Guarda Muni-
cipal de Mogi das Cruzes e 
eu venho da Polícia Militar. 
Todos somos segurança pú-
blica e a população só tem a 
ganhar com esta integração 
de trabalho”, disse.

A vice-prefeita Priscila 

Yamagami Kähler (Pode), os 
vereadores Vitor Emori (PL) 
e Mauro Mitsuro Yokoyama 
(PL), o secretário municipal 
de Segurança, André Ikari, 
o coordenador da Guarda 
Municipal, Lenivaldo Castro, 
e representantes da corpo-
ração também estiveram na 
entrega.

Emenda parlamentar destinada foi de R$ 100 mil

PMMC/Divulgação
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Santa Casa inicia preparativos
para retomar outras cirurgias

Após o retorno das intervenções na área de ortopedia, próximo enfoque do hospital são os casos da neurologia

PROCEDIMENTOS ELETIVOS

Após retomar nesta sema-
na as cirurgias eletivas para 
casos de ortopedia, a Santa 
Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes anunciou que 
também está planejando o 
retorno de cirurgias com 
agendamento prévio para 
casos de neurologia.

O anúncio da retomada 
das cirurgias consideradas 
não-essenciais foi feito no 
início da semana passada, 
com o foco primeiramente 
nas chamadas retiradas de 
sínteses (como pinos, placas 
e outros objetos utilizados 
em cirurgias ortopédicas para 
realinhamento e reconstru-
ção de ossos e articulações). 
Na época, foi estimado pelo 
hospital que mais de 900 
pessoas aguardavam na fila por 
intervenções desta natureza.

Segundo a Santa Casa, 
estão sendo primeiramen-
te realizadas as cirurgias 
consideradas de urgência, 
enquanto as demais continuam 

aguardando liberação mediante 
o contexto da pandemia. Os 
pacientes que estão na fila 
para as cirurgias são do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
ainda não há previsão de 
data para a retomada dos 
procedimentos nas unidades 
hospitalares do município, 
bem como no Hospital das 
Clínicas Luzia de Pinho Melo, 
de responsabilidade do Estado.

Questionada, a Pasta muni-
cipal informou que casos de 
cirurgias eletivas estão sendo 
encaminhados à Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross). 

“É importante esclarecer que 
a Secretaria Municipal de 
Saúde faz o encaminhamento 

para a avaliação com médico 
cirurgião na especialidade 
necessária. A partir daí, cabe 
ao profissional decidir ou não 
pelo procedimento cirúrgico. 
Portanto, a fila de espera por 
cirurgias eletivas não fica 

com a Secretaria Municipal 
de Saúde”, explicou, por 
meio de nota.

Os procedimentos eletivos, 
que são considerados como 
intervenções não-urgentes, 
seguem paradas na rede pública 

de saúde. A determinação 
veio do governo do Estado 
em março do ano passado, 
com o início das medidas 
de combate à pandemia da 
Covid-19, sendo que houve 
a possibilidade de retorno 

das cirurgias no segundo 
semestre de 2020 - que foi, 
mais uma vez, suspensa no 
final de novembro com o 
início da segunda onda de 
contaminações da doença.

Leitos
Atualmente, a região Me-

tropolitana São Paulo conta 
com uma taxa de ocupação de 
70% para leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
voltados exclusivamente para 
o tratamento de Covid-19 e 
de 56% para leitos de enfer-
maria. A média do Estado é 
de 69,7% das vagas para UTI 
e de 50,2% para enfermaria, 
de acordo com o portal do 
governo estadual.

 Em Mogi, a taxa de ocu-
pação registrada no início da 
tarde de ontem era de 75,7% 
para leitos de UTI Covid, 
segundo demonstrativo na 
página da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes na internet. Já os 
leitos de enfermaria estavam 
em 68,4% da capacidade 
total do município.

André Diniz

Retorno das intervenções eletivas na Santa Casa ocorreu no início desta semana

Emanuel Aquilera

Somente na área 
ortopédica, fila de 
espera de casos 
não-essenciais 
chega a 900 pessoas

Pandemia provoca queda de 
arrecadação no município

A crise econômica mundial 
provocada pela pandemia de 
Covid-19, que afetou direta-
mente os municípios, provo-
cou uma queda de cerca de  
R$ 44 milhões na receita 
tributária de Mogi das Cruzes 
em 2020, na comparação entre 
o previsto no orçamento e o 
que de fato foi arrecadado. 

O balanço foi apresentado 
na manhã de ontem na Câ-
mara, em audiência pública 
da Comissão de Finanças e 
Orçamento do Legislativo sobre 
a arrecadação e as despesas 
do município no ano passado.

O secretário municipal de 
Finanças, Ricardo Abílio, e 
os diretores das autarquias 
Marcelo Vendramini do Ser-
viço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae) e Pedro Ivo  
do Instituto de Previdência 
Municipal (Iprem), apresen-
taram os respectivos balanços 
financeiros.

Entre os impostos mu-
nicipais, a receita estimada 
do IPTU era de R$ 191,8 
milhões, mas a Prefeitura 

Balanço

arrecadou R$ 181,2 milhões. 
Uma diferença superior a  
R$ 10 milhões. Em ISS, de 
R$ 146,6 milhões previstos, 
o município obteve R$ 140 
milhões: R$ 6,6 milhões abaixo.

Já as receitas de Dívida 
Ativa, que são os débitos de 
anos anteriores que, por lei, 
o município tem de cobrar 
dos contribuintes em atraso, 
a diferença entre o previsto  
R$ 55,6 milhões e o arrecadado 
R$ 41,7, foi de R$ 13,9 mi-
lhões. Em relação aos recursos 
estaduais, com transferência 
para o município, o maior im-
pacto foi no ICMS: em vez dos 
R$ 278 milhões estimados no 
orçamento, foram transferidos 
R$ 266 milhões, o que dá quase  
R$ 12 milhões a menos.

Saúde
O município manteve a 

tendência de investir em saúde 
mais que o índice exigido pela 
Constituição Federal para os 
municípios, que é 15% da 
receita de impostos. De um 
total de R$ 874,960 milhões 

arrecadados, a Prefeitura des-
tinou R$ 220,508 milhões 
para serviços de saúde, o que 
dá 25,2%, acima do mínimo 
constitucional.

No período analisado, as 
despesas com o funcionalismo 
ficaram em 34,44% da Receita 
Corrente Líquida, bem abaixo 
dos limites estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal: limite de alerta (48,6%), 
limite prudencial (51,3%) e 
máximo (54%).

Autarquias
O Semae também regis-

trou queda de receita. De  
R$ 185 milhões estimados para 
2020, a autarquia arrecadou  
R$ 177,8 milhões, 4% a menos. 
A receita também ficou abaixo 
da de 2019. 

Já o Instituto de Previdên-
cia de R$ 170,5 milhões, o 
resultado foi de R$ 122,9 
milhões, devido à posterga-
ção da contribuição patronal, 
pelo período de oito meses. O 
pagamento, pelo município, 
começou a ser feito em janeiro 

Prefeitura organiza dados
sobre plano de vacinação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes confirmou ontem 
que já foi notificada pela 
Vara da Fazenda Pública 
do município a respeito do 
pedido de informações sobre 
o plano de imunização contra 
a Covid-19. Os questiona-
mentos decorrem de dúvidas 
sobre o número de doses 
recebidas e aplicadas, bem 
como as faixas etárias que 
as receberam.

O levantamento de infor-
mações ocorre no período em 
que algumas das estratégias 
adotadas pela administração 
passam a ficar comprometidas 
com a redução dos estoques 
das vacinas.

Ao longo da semana, o 
Mogi News apurou que o 
trabalho de imunização na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Alto do Ipiranga 
interrompeu o atendimento 
de profissionais da Saúde com 
mais de 25 anos. Paralelamen-
te, a Prefeitura divulgou nas 
redes sociais que a campanha 
de vacinação por drive-thru, 

Pedido da Justiça

programada para este final de 
semana, foi suspensa pela falta 
de novos lotes - a vacinação 
seria a segunda dose para os 
idosos que participaram do 
mutirão nos dias 6 e 7 de 
fevereiro no Pró-Hiper.

No que se refere às informa-
ções do plano de vacinação à 
Justiça, a Procuradoria-Geral 
do Município informou que 
a Prefeitura já foi notificada 
e que enviará as respostas 
dentro do prazo legal. “É 
importante ressaltar que os 
prazos são contados a partir 
do momento em que a Pre-
feitura é notificada. Neste 
caso, as informações serão 
encaminhadas até o dia 10 
de março”, esclareceu.

A Prefeitura orienta que 
até a chegada de novas do-
ses, a imunização continua 
apenas para idosos acima 
de 85 anos que ainda não 
foram vacinados, além de 
profissionais da linha de 
frente que não receberam 
a segunda dose nos locais 
onde atuam. “O prefeito 

Caio Cunha encaminhou 
na quarta-feira um ofício ao 
governo do Estado, pedindo 
a liberação das segundas 
doses da vacina contra a 
Covid-19 para aplicação nos 
idosos com mais de 90 anos 
e trabalhadores de saúde 
imunizados no drive-thru. 
Tão logo o município receba 
as doses necessárias, as datas 
e informações sobre a imu-
nização serão divulgadas”, 
explicou a administração.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, o município aplicou até 
o final de anteontem 18.589 
doses da vacina. No total, 
15,3 mil pessoas receberam 
a primeira dose das vacinas 
CoronaVac e AstraZeneca, 
entre trabalhadores da Saúde 
(11.863), idosos internados 
em casas de repouso e muní-
cipes com mais de 85 anos 
(3.516) e indígenas (7). As 
outras 3.203 unidades do 
agente imunizante foram 
destinadas para a segunda 
dose dos trabalhadores da 
linha de frente. (A.D.)
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Sem CoronaVac, Mogi não terá 
vacinação neste fim de semana

Estado ainda não enviou os novos lotes para 2ª aplicação em idosos com mais de 90 anos e profissionais da saúde 

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
informou ontem que ainda 
não recebeu lotes da vacina 
CoronaVac, do Instituto 
Butantan, necessários para 
a aplicação da segunda dose 
nas pessoas imunizadas nos 
dias 6 e 7 de fevereiro, no Pró-

-Hiper, contra o coronavírus 
(Covid-19). Por esse motivo, 
ainda não há definição de 
datas para a realização de 
uma nova edição drive-thru. 
Neste final de semana, não 
haverá a ação. 

Anteontem, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) encaminhou 
ofício ao governo do Estado 
solicitando a liberação das 
segundas doses de vacina 
contra a Covid-19 para apli-
cação nos idosos com 90 anos 
ou mais e trabalhadores de 
saúde. Todos os municípios 
do Alto Tietê ainda aguardam 
os imunizantes para utilização 
como segunda dose

Embora os idosos com 90 
anos ou mais e trabalhado-
res da saúde vacinados nos 

dias 6 e 7 tenham saído do 
Pró-Hiper com previsão 
de aplicação da segunda 
dose nos dias 27 e 28 de 
fevereiro, o prazo pode se 
estender sem prejuízo à 
eficácia da primeira dose. “O 
importante é que a segunda 
dose seja feita e, tão logo o 
município receba as doses 
necessárias, vamos divulgar 
amplamente novas estratégias 
para a aplicação”, explicou 
o secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel. 

Ontem, Mogi das Cruzes, 
e demais municípios da 
região do Alto Tietê, rece-
beram um novo lote vacina 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
pela biofarmacêutica Astra-
Zeneca, para a continuidade 
da vacinação de idosos. Para 
o município são 3.470 doses 
que complementam a popu-
lação estimada para idosos 
de 84 a 89 anos e inicia a 
imunização do público com 
80 a 84 anos (com 78% das 

doses necessárias para a 
população estimada). 

A imunização para as novas 
faixas etárias de idosos será 
iniciada na semana que vem, 
com uma estratégia especial 
para otimização das doses. 
Os próximos grupos serão 

divulgados de acordo com 
a chegada de novos lotes 
dos imunizantes na cidade.

Em Suzano, a Secretaria 
Municipal de Saúde reinicia 
na próxima terça-feira a va-
cinação. A ação, programada 
para ocorrer na Arena Suzano, 

localizada na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 , no 
Jardim Imperador, das 9 às 
17 horas, dará continuidade 
ao andamento da campanha 
voltada aos idosos, de 80 a 
89 anos. Desta vez, o muni-
cípio trabalha com o novo 

lote recebido ontem, com 
1.820 doses da AstraZeneca.

Por sua vez, Poá recebeu 
750 novas doses da vacina 
contra o novo coronavírus. 
O lote será utilizado para 
a retomada da aplicação 
da 1ª dose em idosos com 
idade a partir de 78 anos, 
na segunda-feira, no Reino 
da Garotada. 

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a vacinação iniciará hoje, a 
partir das 8 horas, sendo 
distribuídas 162 senhas por 
dia, divididas em 62 para 
idosos em carros e 100 para 
os demais.

Mortes
O Alto Tietê registrou 11 

mortes, ontem, por coronavírus. 
Itaquaquecetuba informou 
quatro óbitos, enquanto Poá 
registrou três. Arujá, Ferraz, 
Mogi das Cruzes e Suzano 
confirmaram uma morte 
cada, destacou o Consorcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios dos Alto Tietê 
(Condemat).

Edição para um novo drive-thru está sem data para ocorrer em Mogi das Cruzes

Divulgação/PMMC

As prefeituras que governam 
o grupo das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê, 
o G5, mostraram-se favorá-
veis à aplicação do toque 
de restrições pelo governo 
do Estado com validade a 
partir de hoje. 

A medida, que limita des-
locamentos desnecessários 
e aglomerações entre 23 e 5 
horas foi apresentada pelo 
Comitê de Contingência e 
Combate ao Coronavírus 
como uma medida para evi-
tar a contínua escalada do 
número de internações e 
de novos casos. Segundo as 
autoridades, se não houver 
qualquer tipo de medida 
para controlar a circulação 
do coronavírus (Covid-19), 
o sistema de saúde do Estado 
pode entrar em colapso nos 
próximos 22 dias.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes divulgou em nota que 
seguirá às regras estabelecidas 
pelo Estado, com base nas 
recomendações do Comitê 
de Contingência e Combate 
ao Coronavírus. “Nos últimos 

Prefeituras aderem à fiscalização 
Toque de Restrições 

Questionada, a Prefeitura 
de Itaquaquecetuba informou 
que a fiscalização já é realizada 
pelos agentes de Posturas 
e da Vigilância Sanitária, e 
que realiza operações para 
coibir pancadões e o som alto. 

“Há um mapeamento destes 
pontos, onde há concentração 
das ações. No mês de janeiro, 
foram realizadas seis operações 
aos finais de semana, que é 
o período em que ocorrem 
os pancadões. Nos demais 
dias, realizamos patrulhas 
ostensivas”, informou.

A Prefeitura de Poá res-
pondeu à reportagem que 
o departamento de Fiscali-
zação, em conjunto com a 
GCM local e a Polícia Militar, 
sempre atende aos decretos 
municipais e estaduais, com 
monitoramento diário. “A 
fiscalização tem o controle dos 
principais pontos geradores 
de aglomeração e mantém o 
combate no monitoramento 
e na ação direta. Em janeiro, 
foram realizadas operações em 
todos os finais de semana com 
mais de R$ 15 mil em multas 
aplicadas e seis interdições”, 
concluiu em nota.

pelo governo paulista e que 
adotará o toque de restrições. 

“Todo o efetivo da Guarda 
Civil Municipal (GCM) está 
empenhado neste trabalho, 
assim como os 17 servidores 
do setor de Fiscalização de 
Posturas, que só no mês de 
janeiro vistoriaram e notifi-
caram 66 estabelecimentos 
comerciais da cidade em 
razão de aglomerações e 
descumprimento de medidas 
de combate à pandemia”, 
explicou. 

finais de semana, a Guarda 
Municipal, o Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
a Polícia Militar e o Departa-
mento de Vigilância Sanitária 
já vem realizando operações 
sobre o funcionamento de 
bares, restaurantes, tabacarias 
e adegas, o combate a festas 
clandestinas e pancadões”, 
informou.

A Prefeitura de Suzano, 
por sua vez, informou que a 
cidade segue em consonância 
com as medidas definidas 

GCMs terão papel fundamental nas fiscalizações

Guilherme Berti/PMMC
André Diniz 

O secretário municipal de 
Assuntos Jurídicos e Habitação 
de Mogi das Cruzes, Sylvio 
Alkimin, se reuniu nesta se-
mana com representantes da 
Associação de Moradores da 
Vila Nova União para tratar 
da regularização fundiária. 
A fase 1 do processo já está 
concluída, porém, para que 
todos os títulos possam ser 
entregues, algumas famílias 
precisam apresentar a docu-
mentação necessária junto à 
Habitação.

Em muitos casos, tratam-se 
de informações básicas, como 
RG e CPF. Neste sentido, o 
secretário solicitou apoio da 
Associação de Bairro, para que 
mobilize e estimule aqueles 
que ainda não apresentaram os 
devidos documentos. São 49 
famílias nesta situação, dentro 
de um total de 167 unidades 
já regularizadas. “Pedimos a 
colaboração dessas famílias 
que ainda não apresentaram 
os documentos, pois isso 
compromete de forma integral 
o processo”, disse o secretário.

A Associação, que é presidida 

Moradores precisam 
apresentar documentos

Vila Nova União

por Rosa Cuba, se comprometeu 
a ingressar com um pedido 
na Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, para que todas as 
informações referentes ao 
andamento da regularização 
e também à necessidade da 
apresentação de documentação 
por parte das famílias sejam 
formalizadas. A regularização 
foi possível após anos de dis-
puta judicial com os antigos 
proprietários no núcleo. 

A Prefeitura conseguiu concluir 
em 2019 a desapropriação da 
área, mediante o pagamento 
do acordo celebrado com os 
proprietários, no valor de 
mais de R$ 2 milhões, que 
afastou em definitivo qualquer 
risco de despejo às mais de 
mil famílias.

A fase 2 está em andamento. 
No momento, a Coordenadoria 
de Habitação está desenvol-
vendo o projeto, elaborando 
os memoriais descritivos dos 
lotes, equalizando questões 
ambientais e também realizando 
tratativas com a companhia 
detentora da linha de alta 
tensão que corta o bairro.
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Conselho Europeu diz que novas cepas são desafio e pede restrições rígidas

O Conselho Europeu destacou em comunicado ontem que as novas cepas da Covid-19 representam um desafio, 
e pede que sejam mantidas restrições rígidas para conter o vírus, enquanto também se ampliam os esforços 
para acelerar a oferta de vacinas na União Europeia. “Por ora, viagens não essenciais devem ser evitadas”, 
diz o órgão da UE, complementando que o fluxo de bens e serviços dentro do mercado comum “precisa ser 
garantido”. O comunicado aponta que é “urgente” acelerar a autorização, produção e distribuição de vacinas.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
confirmou que a votação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) Emergencial, 
formulada para destravar o 
auxílio emergencial, foi adiada 
para a próxima quarta-feira. 
Até lá os senadores devem 
discutir o conteúdo da pro-
posta, que deve ser desidratada. 
Pacheco quer aprovar o texto 
em dois turnos no mesmo dia. 
É o “tempo mais curto” para 
permitir a votação, afirmou 
em coletiva de imprensa no 
Senado.

De acordo com o presidente 
do Senado, houve “grande 

Votação da PEC do 
auxílio ocorrerá quarta

Congresso

reação” contra o fim de gastos 
mínimos com saúde e educação 
proposto no parecer do sena-
dor Marcio Bittar (MDB-AC). 
Esse ponto deve ser rejeitado. 
O acionamento de gatilhos 
para contenção de gastos 
também é alvo de polêmica. 
Para Pacheco, outros pontos 
além da desoneração não 
enfrentam “tanta polêmica”.

“O que eu ouvi foi uma reação 
muito grande à questão da 
desvinculação dos mínimos 
de educação e de saúde, mas 
há aspectos remanescentes 
do senador Marcio Bittar que 
não houve tanta polêmica”, 
afirmou. (E.C.)

Lira tenta justificar
‘PEC da Impunidade’

Presidente da Câmara refutou o batismo que deram para PEC e defendeu 
que o Congresso erra quando não se posiciona e não esclarece os fatos

PARLAMENTO

 O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), tentou 
justificar, na manhã de ontem, 
em entrevista coletiva, as dis-
cussões na Casa no âmbito da 
chamada “PEC da Impunidade” 
ou “PEC da Blindagem”. Lira 
refuta o batismo que deram 
para a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) e de-
fendeu que o Congresso erra 
quando não se posiciona e não 
esclarece os fatos, disse ainda 
que as discussões estão sendo 
feitas com foco no artigo 53 
da Constituição.

Para os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ao 
contrário do que prega Lira, 
a matéria amplia os limites 
da imunidade parlamentar e 
dificulta a prisão de deputados 
e senadores.

Na defesa da matéria, Lira 
negou que o texto represente 
um salvo-conduto para depu-
tados e senadores cometerem 
crimes. “Vamos regulamentar 
o artigo que fala em imuni-
dade parlamentar quanto à 
sua voz e o seu voto. Essa 

inviolabilidade tem que ser 
mantida”, afirmou Lira. “Não 
vejo onde o Legislativo esteja 
ofendendo ou agredindo outro 
poder”, completou.

Segundo o presidente da 
Casa, a intenção dos deputa-
dos é preencher um “vácuo 
jurídico” ao deixar claro em 
quais situações um parlamentar 
pode ou não ser preso. A “PEC 

da Blindagem” foi construída 
por determinação de Lira como 
reação à prisão do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ). 

“Temos que ter um regra-
mento para o que o Supremo 
não tenha que recorrer à Lei 
de Segurança Nacional”, disse 
Lira. Segundo ele, excessos 
cometidos por parlamentares, 
como no caso de Silveira, 

continuarão a ser punidos. 
Silveira está preso após xingar 
ministros e fazer apologia

A PEC teve sua admissibi-
lidade aprovada na noite de 
ontem, pelo placar de 304 
votos a favor, 154 contra e 
duas abstenções. Segundo 
Lira, o texto ainda deve passar 
por discussões entre os líderes 
da Casa antes de ir a votação. 

Arthur Lira disse que PEC não é salvo-conduto para parlamentares cometerem crimes

Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Estadão Conteúdo

O secretário municipal da 
Saúde de São Paulo, Edson 
Aparecido, declarou ontem 
que foi autorizado pelo pre-
feito, Bruno Covas (PSDB), 
a iniciar as negociações de 
compra de vacinas contra a 
Covid-19 com laboratórios. 
Nesta semana, uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) já havia aberto essa 
possibilidade, medida que 
também foi aprovada por 
unanimidade pelos verea-
dores paulistanos.

Segundo ele, o foco estará 
nos imunizantes que não 
estão atualmente em aplica-
ção pelo Plano Nacional de 
Imunização, desde que sejam 
autorizados pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O único imunizante 
que teve registro aprovado e 
que, por enquanto, não está 
na campanha é o da Pfizer.

Prefeitura vai negociar 

vacina com laboratórios

São Paulo

“Obviamente, nós precisa-
mos aguardar a aprovação e 
a liberação de novas vacinas 
e laboratórios que estão em 
análise pela Anvisa. Com 
essas duas autorizações (do 
STF e da Câmara) e com a 
ampliação da possibilidade 
de novos laboratórios, de 
novas vacinas, a secretaria 
municipal já foi autorizada 
pelo prefeito de iniciarmos, 
então, negociações com esses 
laboratórios que eventualmente 
tiverem as suas vacinas apro-
vadas pela Anvisa”, afirmou 
Aparecido em coletiva sobre 
a ampliação da campanha 
de vacinação na cidade para 
idosos de 80 a 84 anos.

Na quarta-feira passada a 
Câmara de São Paulo aprovou 
uma emenda que permite 
que a Prefeitura compre 
vacinas, independentemente 
do plano federal. (E.C.)

Medida foi aprovada pelo STJ e pelos vereadores 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

inclui
mundo
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Timão segura empate e frustra Inter
O Internacional desperdi-

çou a sua maior chance de 
encerrar o jejum de títulos 
do Campeonato Brasileiro 
ontem à noite, no estádio 
Beira-Rio, em Porto Alegre. 
O time gaúcho precisava 
vencer o Corinthians e torcer 
para que o Flamengo não 
vencesse o São Paulo.

O resultado do Morumbi, 
com a vitória do São Paulo 
sobre o time carioca por 2 
a 1, ajudou muito, mas, em 
Porto Alegre, o anfitrião 
fez um péssimo primeiro 
tempo, foi para o abafa na 
segunda etapa, viu o goleiro 
Cássio reviver suas melhores 
jornadas e não saiu do 0 a 0.

Um dos grandes destaques 
do Inter na campanha do 
Brasileirão foi o meia Patrick. 
Após a partida, o jogador 
mostrou toda a sua tristeza. 

“A gente podia ter conquista-
do essa vitória. Era o nosso 
dever de casa... Só dependia 
da gente. Lutamos, tentamos 
de todas as formas, tivemos 
gols anulados. É impossível 
não sentir essa dor, a mesma 
do torcedor. Mais uma vez 

Em Porto Alegre

a gente não consegue esse 
objetivo”, lamentou o jogador.

Em campo, no primeiro 
tempo, nem parecia que o 
Internacional estava brigando 
pelo título. Sem intensidade, 
a equipe abusava da ligação 
direta entre defesa e ataque.

Após duas chances desper-
diçadas pelo Inter, o lance 
capital da primeira etapa 
surgiu aos 30 minutos. Em 
uma boa jogada pela esquerda, 
Moisés cruzou rasteiro para 
trás, dentro da área. Ramiro 
deu um carrinho para cortar 
a bola, apoiou a mão no chão 

e a bola bateu em seu braço. 
O árbitro Wilton Pereira de 
Sampaio assinalou a pena-
lidade. Porém, após quatro 
minutos de paralisação, o 
VAR sugeriu a revisão do 
lance e o pênalti foi anulado.

O Inter voltou disposto 
na segunda etapa. Aos qua-
tro minutos, Heitor cruzou 
na área e Edenílson testou 
firme, mas Cássio fez uma 
espetacular defesa. No rebote 
Yuri Alberto mandou a bola 
na trave.

O time gaúcho apressou o 
jogo. Aos 18, Caio recebeu 

Flamengo perde para o São Paulo,
mas conquista o bicampeonato

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Tricolor, equipe carioca leva o título após o empate do Internacional

BRASILEIRÃO

Uma derrota indolor con-
firmou ao Flamengo, ontem 
à noite, o segundo título 
brasileiro consecutivo. O time 
não fez sua parte e perdeu 
para o São Paulo por 2 a 1, no 
Morumbi, pela última rodada. 
No entanto, o empate sem 
gols do Internacional diante 
do Corinthians, no Beira-Rio, 
confirmou a equipe carioca 
como campeã com a mínima 
vantagem, de apenas um 
ponto. O resultado também 
ajuda a equipe paulista, que 
garantiu vaga direta na fase de 
grupos da Copa Libertadores.

O Flamengo dependia 
só de uma vitória para ser 
campeão. Porém, abusou 
da condição de líder e pre-
cisou torcer para o Inter não 
ganhar. Para a torcida, foi 
uma enorme angústia ter de 
esperar o fim do Brasileirão 
ligado em duas partidas 
ao mesmo tempo. Para os 
jogadores, qualquer sufoco 
acabou sendo compensado 

pela certeza de que não há 
derrota capaz de se comparar 
à alegria de ser campeão.

O Campeonato Brasileiro 
de tantas trocas de liderança 
obviamente não teria uma 
rodada final previsível. A 
noite de definição só teve 
dentro do esperado a pos-
tura do Flamengo. A equipe 
carioca teve mais posse de 
bola e procurou acuar o São 

Paulo no Morumbi. Nos 25 
primeiros minutos, foram três 
finalizações de uma partida 
quase toda disputada no 
campo de defesa são-paulino.

No último lance do pri-
meiro tempo, Éverton Ribeiro 

cometeu uma falta em Tchê 
Tchê dentro da meia-lua. 
O São Paulo tinha nos pés 
a primeira chance de uma 
finalização perigosa. Luciano 
surpreendeu, cobrou no canto 
do goleiro e abriu o placar. O 

gol valia muito para a equipe 
paulista, pois com a vitória 
parcial do Fluminense sobre 
o Fortaleza, a vaga na fase 
de grupos da Libertadores 
estava escapando.

O segundo tempo foi 

ainda mais nervoso. O gol 
de empate de Bruno Hen-
rique logo no começo criou 
a falsa impressão de uma 
virada. Mas aos 13 minutos o 
goleiro Hugo errou na saída 
de bola e Pablo colocou de 
novo o São Paulo na frente. 
De novo atrás no placar, o 
Flamengo ainda se segurava 
como campeão porque no 
Beira-Rio o Inter parava no 
goleiro Cássio ou acertava 
a trave.

Nos mais de 30 minutos 
restantes até o apito final, o 
Flamengo tentou a todo custo 
o gol. Cruzamentos na área, 
finalizações perigosas e boas 
defesas de Volpi foram tão 
constantes quanto o segui-
do grito de “acabou” vindo 
dos jogadores do banco de 
reservas do São Paulo. Para 
completar todo o nervosismo, 
o Inter ainda teve um gol 
anulado por impedimento 
nos acréscimos e os jogado-
res do Flamengo tiveram de 
aguardar o fim do jogo no 
Beira-Rio.

Estadão Conteúdo

Jogadores do Flamengo comemoram o título levantando o técnico Rogério Ceni

Marcello Zambrana/Agif - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

O Mogi das Cruzes Basquete 
enfrenta hoje o Fortaleza, às 
20 horas, no Ginásio Hugo 
Ramos, na sequência do 
Novo Basquete Brasil (NBB). 
O grupo realizou ontem os 
últimos preparativos para o 
confronto, assistindo à edição 
do vídeo da vitória sobre o 
Cerrado, na quarta-feira, e 
finalizou com um trabalho 
de quadra.

“O jogo de amanhã (hoje) 
será bem diferente. O Fortaleza 
tem jogadores muito habi-
lidosos. Os três americanos 
têm um poder de decisão 
muito bom e é uma equipe 
que está brigando em cima 
pela classificação. Fizeram 
um ótimo primeiro turno 
e será um confronto direto 
para nós”, disse o técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha.

O Mogi está na 6ª co-
locação na tabela, com 12 
vitórias em 21 jogos, e a 
equipe do Nordeste está na 9ª 
colocação, com dez vitórias 
em 20 partidas. Os times se 
enfrentaram no dia 14 de 
dezembro pelo primeiro 

Mogi pega o Fortaleza em
casa, às 20h, pelo NBB

Basquete

turno. Com uma bola de três 
pontos do ala-pivô Fabricio 
Russo nos segundos finais, os 
mogianos venceram por 88 
a 85. O único desfalque do 
grupo será o ala Luiz Colina, 
por conta de um corte no 
dedão do pé direito.

Além de Mogi e Fortaleza, 
que terá transmissão ao vivo 
pela plataforma de streaming 
Dazn, também jogam hoje, 
Brasília e Caxias do Sul, às 11 
horas, Pinheiros e Unifacisa, 
às 14 horas, e Corinthians e 
Cerrado, às 17 horas.

Guerrinha prevê um jogo 
difícil contra o Fortaleza

Antonio Penedo/Mogi Basquete

SÃO PAULO 2 
FLAMENGO 1

SÃO PAULO - Volpi; Diego Costa, Arboleda 
e Bruno Alves; Igor Vinícius (Galeano), 
Welington (Gabriel Sara), Luan (Hernanes), 
Tchê Tchê e Daniel Alves; Luciano (Igor 
Gomes) e Pablo (Tréllez) Técnico: Marcos 
Vizolli.
FLAMENGO - Hugo; Isla (Matheuzinho), 
Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe 
Luís; Gerson, Diego (Gomes), Éverton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni.
GOLS - Luciano, aos 49 minutos do 
primeiro tempo. Bruno Henrique, aos 5, e 
Pablo, aos 13 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).
CARTÕES AMARELOS - Tchê Tchê, 
Arboleda, Daniel Alves, Igor Vinícius, Gabi, 
Wellington, Luciano, Éverton Ribeiro e 
Bruno Henrique.

Boas defesas de Cássio impediram a vitória do Inter

Divulgação

INTERNACIONAL      0 
CORINTHIANS        0

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; 
Heitor (Lucas Mazetti), Lucas Ribeiro, 
Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado 
(Rodrigo Lindoso), Edenílson, Praxedes 
(Thiago Galhardo), Patrick e Caio (Peglow); 
Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: 
Abel Braga
CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez 
(Marllon), Jemerson, Gil e Fábio Santos; 
Ramiro (Xavier), Cantillo (Camacho), Roni 
(Mateus Vital), Cazares e Otero (Léo Natel); 
Jô. Técnico: Vagner Mancini
ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).
CARTÕES AMARELOS - Cantillo e Fábio 
Santos.
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre (RS).

na entrada da área,e bateu 
firme, rasteiro. Cássio se 
esticou e desviou a bola, que 
ainda explodiu na trave. Nos 
descontos, Cuesta cruzou e 
Edenílson só escorou para o 
gol, mas ele estava impedido.

No último lance, após 
escanteio e um bate-rebate, 
o zagueiro Lucas Ribeiro, 
na entrada da pequena área, 
chutou por cima do gol a 
última chance de título do 
Internacional. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Açucena é anunciada vencedora do concurso literário durante a premiação. 

Na casa de Carol, Bruno (Bruno Autran) explica como era sua relação com 

Letícia, diz que namoraram, mas que se separaram e ele foi para o exterior. 

Bruno diz que só agora que voltou ao Brasil (9 anos depois) seus pais lhe 

deram uma carta que Letícia havia escrito. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Wallace acusa Cobra de querer feri-lo intencionalmente. Bete confi sca o celular 

de Sol e a prende em casa. Gael leva Duca para o hospital. Tomtom e Delma 

reclamam do mau-humor de Marcelo. Karina tenta se aproximar de Cobra, 

mas ele a evita. Bianca e Jade se desentendem, e Lucrécia apoia a fi lha. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Capítulos fi nais não divulgados.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Teodora explica que foi salva por Epaminondas e anuncia que ele irá morar 

na mansão. Bruna fi nge ser amiga de Camila. Chantageado por Jéssica, 

Felipe termina o namoro com Shirlei. Lucrécia avisa a Teodora que Fedora 

foi sequestrada. Isabel informa a Apolo que Dulce foi autorizada pelo juizado 

a passear com Bia. 

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
Harã se mostra decepcionado com Terá. Sunuabum ameaça Abrão e Dnin-

Sim. Kissare não entende o desespero de Morabi. Terá discute com Nadi. 

Danina conta aos pais que está grávida de Terá. Amat e Terá se apoiam. 

Abrão e Dnin-Sim tentam escapar.

 Não podemos 
apagar os erros 
que cometemos na 
vida, mas podemos 
transformá-los em 
aprendizado que fará 
com que o que hoje 
nos parece impossível 
se torne possível.

Não se culpe, não se 
cobre e não se puna 
demasiadamente. Isso 
só causa ansiedade 
e só atrapalha o 
seu trabalho e 
crescimento pessoal. 
Não fique obcecado 

MOMENTO
especial

Apague o impossível 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:  REGINA DOS SANTOS E JOAQUIM 

GOMES CAMPANHARI

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! 

Objetivo do dia: ser uma pessoa 
melhor. Não perfeita, apenas melhor 
que ontem!”

 cultura@jornaldat.com.br

pela perfeição.
Não há nada 

mais desafiador 
e inspirador do 
que superar os 
obstáculos que 
aparecem em nossa 
vida aprendendo a 
lidar com nossas 
imperfeições. 
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