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Comércio terá mais restrições 
a partir desta segunda-feira

Restaurantes poderão funcionar até as 20 horas, com ocupação máxima de 40%; bares deverão ficar fechados
A partir de segunda-feira, Mogi 

das Cruzes e região retornam para 
a fase laranja do Plano São Paulo, 
conforme reclassificação realizada 
ontem pelo Estado. Além disso, teve 
início ontem o toque de restrições, 
que limita a circulação de pessoas 
das 23 às 5 horas. O recrudescimen-
to das medidas tem como base a alta 
de internações em todo o Estado. 
Com a mudança, ocorre a redução 
do horário de funcionamento de co-
mércios e serviços para oito horas 
diárias, com teto de atendimento 
até 20 horas e 40% da capacidade. 
Bares não podem ter atendimento 
presencial. Cidades, página 6

Semae

Bairros têm 
melhorias no 
abastecimento
Cidades, página 4

As cinco principais cidades do 
Alto Tietê informaram ontem que 
pretendem continuar e, em al-
guns casos, retomar a campanha 
de vacinação contra a Covid-19. A 
retomada acontece devido à che-
gada de nova remessa de vacinas 
Oxford/AstraZeneca, encaminha-
das pelo Ministério da Saúde aos 
municípios. Segundo a Secretaria 
de Saúde de Mogi das Cruzes, a 
cidade recebeu 3.470 doses para 
a continuidade da vacinação de 
idosos, com o objetivo de com-
plementar a faixa etária de 85 a 89 
anos e iniciar o trabalho de imuni-
zação do público de 80 a 84 anos. 
Cidades, página 4

AstraZeneca

NOVO LOTE 
REFORÇA OS 
ESTOQUES

Mogi recebeu 3.470 doses da AstraZeneca para continuar imunização de idosos entre 85 e 89 anos

Divulgação

EM CASA

  Mogi Basquete é surpreendido pelo 
Fortaleza e perde por 94 a 84. Esportes, página 9
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Segurança

Transporte coletivo passará
a ter controle informatizado

Proposta é monitorar o volume de passageiros e evitar 
superlotação em linhas concorridas. Cidades, página 5

M
a

ri
a

n
a

 A
ci

o
li

/A
rq

u
iv

o

Cidades, página 3

PAULISTÃO

Vencedor
leva prêmio 
de R$ 5 mi. p9

Ensino Fundamental

Alunos devem entregar prova 
impressa até dia 5 de março

Nos finais de semana, como era 
de se esperar, os moradores do Alto 
Tietê se mantêm mais em suas resi-
dências do que em quaisquer dias 
úteis. O domingo é o dia da sema-
na quando as pessoas registram 
os maiores índices de isolamento 
social. Os dados divulgados dia-
riamente pelo Sistema de Monito-
ramento Inteligente de São Paulo 
(Simi), porém, são inferiores ao ín-
dice pretendido pelo governo, de 
60%. Cidades, página 5

Finais de semana

TAXA DE 
ISOLAMENTO 
É BAIXA
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ONDE DÓI
O prefeito Caio Cunha (Pode) resol-
veu atacar onde mais dói na popu-
lação para evitar aglomerações: no 
bolso. Em live realizada na noite de 
quinta-feira, o alcaide comentou que, 
além do reforço na fiscalização con-
tra aglomerações e reuniões clan-
destinas, enviou à Câmara de Mogi 
um projeto de Lei com regras mais 
duras contra empresários que per-
mitem reuniões de todo o tipo. 

ESCALADA 
Atualmente, a multa mais pesa-
da que o município pode emitir por 
violar o Plano São Paulo é de R$ 1,8 
mil, o equivalente a 10 Unidades Fis-
cais do Município (UFM). Segundo a 
nova proposta do PL 012/21, o valor 
vai para 20 UFMs (R$3,2 mil) na pri-
meira reincidência, e vai para R$ 7,5 
mil na segunda reincidência, além 
da cassação do alvará de funciona-
mento e lacração de portas. Caso 
o infrator não se dê por vencido, a 
multa chega 100 UFM’s ou R$ 18,5 
mil, além de bloqueio físico da en-
trada do estabelecimento. 

MOTORISTAS DE APLICATIVO 
O prefeito também falou sobre as 

necessidades dos motoristas por 
aplicativo, um dos ramos que teve 
expansão durante a pandemia do 
coronavírus. Caio Cunha pretende 
discutir com o Legislativo munici-
pal um projeto de lei voltado à ca-
tegoria, abordando alguns aspectos 
como pontos de parada, dentro da 
estratégia do Executivo para os pri-
meiros cem dias de governo.

CONECTANDO SABERES
Sobre a nota de correção a respeito 
do projeto Vozes Docentes, divulga-
da ontem, neste espaço, o Núcleo da 
rede Conectando Saberes de Mogi 
das Cruzes esclarece que a “Co-
nectando Saberes”é uma rede na-
cional de professor para professor, 
com apoio da Fundação Lemann e 
núcleos em todo o Brasil. A coorde-
nação acontece de forma coletiva e, 
em Mogi das Cruzes, são três coor-
denadores: os professores Gilberto 
Henrique da Silva Junior e Mônica 
Felismino, que representou os pro-
fessores da cidade na matéria divul-
gada quarta-feira passada no Mogi 
News sobre o projeto, e a diretora 
de escola Roseli Conceição Andres 
Rodrigues, que atualmente integra 
a equipe da Secretaria de Educação.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pior momento

S
oa como uma errata ao toque de res-
trição, que entrou em vigor ontem, 
o fato do governo do Estado de São 
Paulo regredir a capital e outras três 

regiões, incluindo o Alto Tietê, para a fase 
laranja do Plano São Paulo de retomada eco-
nômica. Agora, o funcionamento dos esta-
belecimentos está restrito ao recebimento de 
40% da capacidade de público, bares estão 
proibidos de receber clientes e restaurantes 
poderão funcionar até às 20 horas, a partir 
desta segunda-feira.   

Quase um ano depois da primeira infec-
ção e primeiro caso da Covid-19 na região, 
confirmado em 24 de março de 2020, em 
Suzano, a pandemia vive seu pior momento. 
Hospitais particulares e de renome na capital 
paulista estão com lotação máxima de Lei-
tos Covid, como o Albert Einstein e o Sírio 
Libanês. Nos hospitais públicos, a situação 
também já foi melhor. 

Não há margem para erro nem para falta 
de coragem por parte das autoridades neste 
momento, principalmente pela descoberta 
da nova cepa do coronavírus e o alerta do 
maior número de mortes em um só dia – 

1582 mortes, na quinta-feira passada. 
Ontem foi o primeiro dia efetivo do toque 

de restrição, imposto pelo governo do Estado. 
Válido, a princípio, até o dia 14 de março, 
fica proibido, entre 23 e 5 horas, que pessoas 
promovam aglomerações, especialmente as 
de maior porte, com mais de 100 pessoas, 
sob pena de multa. Mas, esses eventos já 
eram proibidos antes do decreto e, mesmo 
assim, vão continuar ocorrendo, talvez não 
nas regiões mais centralizadas. Alguma me-
dida rígida tinha de ser tomada em relação 
às atividades diurnas. E isso foi feito, com a 
fase laranja e suas restrições. 

De acordo com o Simi, que mede o isola-
mento social diário da população, conforme 
publicado na edição de hoje, são nos dias de 
semana que o índice mais cai, ou seja, por 
conta das necessidades primordiais das pes-
soas, além do funcionamento dos bares, res-
taurantes e demais atividades pós-expediente. 

Teoricamente, a fase laranja será mais efe-
tiva do que o toque de restrição. Seja como 
for, façamos nossa parte e esperemos pela 
queda no número de mortes.

Lei ora lei! Caso houvesse 
honestidade não seria neces-
sário a aprovação de tantas. 
Há milhares no Brasil. Al-
gumas inúteis! Por exemplo, 
alguém já foi punido porque 
atravessou fora da faixa de 
pedestre? A Deusa da Jus-
tiça, Themis, está chorando 
por ver tantas leis e nada se 
resolve, porque fazem leis e 
as alteram a cada dia crian-
do “válvulas de escape” e, 
com isso, surgem meios le-
gais para livrar bandidos e 
criminosos de condenações. 

A Deusa Themis tem os 
olhos vendados para ser im-
parcial, ela deseja na verdade, 
sondar o seu coração para 
sentir se ele é honesto. A es-
pada que utiliza na sua mão 
direita é para desembainhá-la 
quando necessário para fazer 
justiça e somente e guarda-

Bom caráter não precisa de leis

ARTIGO
Olavo Câmara

-la de volta na bainha com 
honras. A balança vem do 
Antigo Egito e num dos pra-
tos foi colocado o coração de 
Osíris e no outro a pluma da 
Deusa Maat.  Acontece que 
o coração de Osíris era tão 
leve quanto a pluma. Ora, se 
o coração de gente honesta 
for tão leve quanto a pluma 
(pena) de Maat (Maat quer 
dizer verdade) estará salvo. 

A Deusa está pisando com 
o pé esquerdo (lado do cora-
ção) sobre a Lex (lei), signi-
ficando que quando houver 
choque entre a lei e a justi-
ça, deve prevalecer a justiça. 

O honesto age sempre cor-
retamente independente de 
haver ou não lei. Aliás, faz 
tudo certo independente de 
fiscalização. O probo é aquele 
que procura fazer tudo cer-
to dentro das leis, mas não 

é honesto. Age corretamente 
porque tem medo da punição. 
Vale dizer, o seu caráter não 
é de honestidade e quando 
puder vai burlar as leis ou 
criar subterfúgios. 

Para o honesto a lei não 
serve para nada, daí a frase “lei 
ora a lei”. As pessoas somente 
evoluem em duas condições: 

“dor ou amor”. Quando um 
povo tem todos os recursos 
e nunca sofreu com guerras, 
se acomoda. Aqueles que so-
freram muito se dedicam ao 
amor ao próximo. A elevação 
do grau de consciência de 
cada ser humano depende 
também das suas vidas pas-
sadas. Quando se aprende 
a amar cresce o amor para 
toda a humanidade 

Olavo Arruda Câmara é advogado, 

professor, mestre e doutor em Direito 

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Estudantes têm até dia 5 
para fazer prova impressa

Os alunos do Ensino Fun-
damental das escolas muni-
cipais de Mogi das Cruzes 
que ainda não conseguiram 
realizar a avaliação online 
têm até o dia 5 de março 
para responder ao ques-
tionário impresso. O prazo 
para resolver as questões 
avaliativas de forma remota 
se encerrou na sexta-feira da 
semana passada e, portanto, 
agora podem ser efetuadas 
apenas presencialmente.

“Para quem ainda não fez 
a prova, as escolas estão 
entrando em contato com 
os pais e responsáveis para 
agendar data e horário da 
avaliação, respeitando o pro-
tocolo sanitário”, assegurou 
a Secretaria Municipal de 
Educação. Desde a segunda-

-feira anterior, as equipes 
gestoras começaram a digitar 
no sistema os resultados das 
avaliações de alunos que 
fizeram a prova impressa.

Ainda de acordo com a 

Educação

Secretaria de Educação, a fase 
online da avaliação atingiu 
80% dos alunos esperados 
para responderem as provas, 
uma média de 27 mil. Con-
forme publicado na semana 
anterior pelo Mogi News, em 
menos de dois dias, cerca de 
11 mil estudantes efetuaram 
a avaliação por meio da 
plataforma Simulados.

“O principal objetivo é 
identificar, no contexto da 
pandemia do coronavírus, as 
aprendizagens construídas 

no ensino remoto em 2020, 
quando o modelo foi neces-
sário para a continuidade das 
aulas”, explicou a Prefeitura. 

Segundo a Prefeitura, as 
avaliações são de Língua 
Portuguesa e Matemática, 
contendo: dez questões de 
cada componente para os 
estudantes de 1º e 2º anos; 
dez questões de cada compo-
nente para os estudantes de 
3º ao 5º anos e 15 questões 
de cada componente para os 
estudantes de 6º ao 9º anos

Thamires Marcelino

Escolas entrarão em contato para realizar avaliação

Divulgação

Semae avança com melhorias 
no abastecimento em bairros

Foi concluída a instalação de mais três sensores de pressão e vazão no sistema da Vila Suíssa, em Cezar de Souza

ÁGUA

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) con-
cluiu a instalação de mais três 
sensores de pressão e vazão 
na rede de abastecimento de 
água da Vila Suíssa, em Cezar 
de Souza. As intervenções 
integram o pacote de obras de 
setorização (divisão de uma 
grande área de abastecimento 
em sistemas menores para 
melhor distribuição e ma-
nutenção) que estão sendo 
executadas pela autarquia 
na região leste da cidade para 
agilizar reparos e diminuir 
perdas. O investimento é de 
R$ 6,7 milhões.

“A instalação desses sensores 
tem o objetivo de controlar a 
operação do sistema de abas-
tecimento de água, garantindo 
o bom funcionamento da 
distribuição e evitando vaza-
mentos”, afirmou Wagner de 
Carvalho Moraes, da Divisão 
de Distribuição de Água do 
Semae.

“Esta é uma entre outras 
ações que a autarquia vem 
adotando para aplicar recursos 

tecnológicos de monitoramento, 
que inclui o controle dos níveis 
de diversos reservatórios e a 
supervisão do funcionamento 
das estações de bombeamento”, 
completou.

O setor de abastecimento 
leste é toda região atendida 
pela Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Socorro. 
Os bairros abrangidos vão 
de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapety, ao longo da 
margem direita do rio Tietê.

As obras atualmente estão 
concentradas em Cezar de 
Souza, onde já foram instala-
dos mais de dez sensores de 
vazão e pressão que possuem 
transmissão de dados online.

“Esses sensores geram alertas 
quando algum comportamento 
anormal ocorre, indicando o 
surgimento de vazamentos ou 
parada em sistemas de bom-
beamento. Assim, as equipes 
do Semae podem se deslocar 
até o local”, disse o técnico.

Além disso, a autarquia está 
instalando diversas válvulas ao 
longo do sistema de distribuição, 
com o objetivo de isolar áreas 
menores, caso seja necessário 
parar o abastecimento para a 
realização de manutenções.

“Os resultados dessas ações 
já estão sendo percebidos, 
por meio da diminuição da 
incidência de vazamentos, 
diminuição no consumo de 
energia elétrica e redução de 
perdas”, detalhou Wagner.

Durante o processo de 
instalação desses equipa-
mentos, pode ser necessário 
fechar alguns registros, com 
interrupções pontuais do 
fornecimento de água por 
poucas horas, em bairros ou 

trechos específicos. “A duração 
aproximada é de cerca de 
duas horas. Sendo assim, os 
imóveis que possuem caixa 
d’água não sentem o efeito 
da interrupção”, assegurou.

O Semae orienta a instala-
ção de uma caixa d’água com 
reserva de 200 litros diários 
por pessoa. Assim, uma família 
com cinco membros deve ter 
em casa um reservatório de 
mil litros, no mínimo. Isso 
garante o abastecimento da 
residência durante manutenções 
de rotina na rede mesmo com 
o sistema público suspenso.

“Ressaltamos a importância 
do uso racional da água du-
rante todo o ano, em especial 
no período de verão, quando 
o consumo se eleva, mas 
tem de ser sustentado pelas 
mesmas estruturas existentes. 
Os consumidores também 
podem colaborar ao denun-
ciar ações de vândalos que, 
vez ou outra, depredam as 
estações de bombeamento, 
prejudicando a prestação de 
serviço”, concluiu o técnico.

Intervenções integram as obras de setorização; investimento é de R$ 6,7 milhões

Divulgação /PMMC

Quatro novos reservatórios 
foram instalados em Mogi

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) de 
Mogi das Cruzes trabalha 
com a implantação de novos 
sistemas de abastecimento e 
setorização. Recentemente 
foram instalados quatro reser-
vatórios novos: dois na Vila 
Oroxó, um em Jundiapeba 
e outro na Vila Pomar. 

O menor deles tem capa-
cidade para dois milhões de 
litros de água, e o maior pode 
armazenar até oito milhões de 
litros. Atualmente, o Semae 
providencia as estruturas 
complementares, como con-
juntos de bombeamento e 
tubulações, para que esses 
sistemas entrem em operação.

Setorização é a divisão de 
uma grande área de abasteci-
mento em sistemas menores. 
O objetivo da autarquia é agi-
lizar manutenções e diminuir 
perdas de água, por meio do 
remanejamento da rede de 
distribuição e instalação de 
equipamentos para controle 
de pressão e vazão.

Segundo, Wagner de 

Água

Carvalho Moraes, da Divisão 
de Distribuição de Água do 
Semae, as paradas no siste-
ma de distribuição podem 
ocorrer por quatro motivos, 
manutenção corretiva, manu-
tenção preventiva, instalação 
de equipamentos e falta de 
energia elétrica. “Sempre que 
identificamos algum problema, 
seja um vazamento, queda de 
energia ou mesmo furto de 
equipamentos,trabalhamos 
para que o serviço seja 

restabelecido o mais rápido 
possível”, completou Moraes.

O Semae orienta os mora-
dores que, além da instalação 
de caixa d’água, os moradores 
utilizem água com economia, 
evitando desperdício.

A autarquia também pede 
o apoio  para que denunciem 
à Polícia Militar (190) ou à 
Guarda Municipal (153) caso 
percebam alguma situação 
suspeita de furto ou vanda-
lismo nas unidades.

Vilas Oroxó, Pomar e Jundiapeba receberam os serviços

Guilherme Berti/PMMC
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Mutirão de limpeza atende 
três bairros de Cesar de Souza

O Jardim das Bandei-
ras, Vila Nova Aparecida e 
Morada do Sol, em Cezar 
de Souza, receberão hoje 
um mutirão de limpeza, 
executado pelas equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes. São aproxima-
damente 80 funcionários, 
empenhados em trabalhos 
de capinação, raspagem de 
guias, roçada e retirada de 
entulho.

O mutirão é realizado 
todos os sábados, com 
o objetivo de manter os 
bairros da cidade em boas 
condições. A iniciativa não 
interfere na atuação diária 
das equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços Ur-
banos, que se dedicam ao 
atendimento de demandas 
diversas registradas pela 
população. 

A ação também faz parte 
da força-tarefa de zeladoria, 
que é realizada com o intuito 
de manter a cidade limpa 
e também de prevenir a 

Hoje

ocorrência de enchentes 
e alagamentos.

Semana passada
No sábado passado, o 

mutirão foi feito no Jardim 
Santa Tereza, Jardim Apolo 
e Jardim Pavão. Foram mais 
de 15 mil metros atendidos 
com serviços de raspagem, 
33,8 mil metros limpos com 
poda mecanizada e 10,3 to-
neladas removida de entulho 
e material proveniente de 

descarte irregular. 
As equipes atuaram no 

bairro desde as primeiras 
horas da manhã e provi-
denciaram a limpeza de 
todos os espaços públicos 
do bairro, incluindo locais 
de convivência e lazer. Já o 
Cata-Tranqueira do último 
sábado, que percorreu os 
mesmos bairros atendidos 
pelo mutirão de limpeza, 
removeu um total de 10,8 
toneladas de material inservível.

São 80 funcionários trabalhando na capinação e roçada 

Divulgação/PMMC

Nova remessa da AstraZeneca
reforça estoques no Alto Tietê

Campanha de vacinação que chegou a ser interrompida em algumas cidades volta a partir desta segunda-feira

COVID-19

As cinco principais cida-
des da região do Alto Tietê 
informaram ontem que pre-
tendem continuar e, em alguns 
casos, retomar a campanha 
de vacinação contra o novo 
coronavírus (Covid-19). A 
retomada acontece devido à 
chegada do novo lote de 
vacinas Oxford/AstraZeneca, 
encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde aos municípios, 
anunciada pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) na quinta-feira.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
a cidade recebeu 3.470 do-
ses para a continuidade da 
vacinação de idosos, com o 
objetivo de complementar a 
faixa etária de 85 a 89 anos 
e iniciar o trabalho com o 
público de 80 a 84 anos.

Nas 11 unidades de maior 
movimento, a vacinação será 
realizada de segunda a sexta-

-feira, das 8h às 16h30, a 

partir de segunda-feira. São 
elas: Alto do Ipiranga, Ponte 
Grande, Santa Tereza, Vila 
Natal, Vila Jundiaí, Vila Suíssa, 
Jardim Camila, Braz Cubas, 
Jardim Universo, Mineração 
e Nova Jundiapeba.

Em todas as demais, in-
cluindo o Programa Saúde 
da Família, o atendimento 
será concentrado às quartas 
e quintas-feiras, no mesmo 
horário, começando nos dias 
3 e 4 de março.

No final da tarde de ontem, 
o Condemat informou ter 
recebido a notícia de que 
o Centro de Distribuição e 
Logística da Coordenadoria 
de Controle de Doenças do 
Estado entrega hoje um novo 
lote da CoronaVac para o 
Grupo de Vigilância Epi-
demiológica de Mogi das 
Cruzes. A expectativa é de 
que parte dos municípios faça 
a retirada das doses hoje, no 
período da tarde, e os demais 
no domingo. Porém, ainda 
não há informações sobre 
a quantidade do novo lote.

A administração disse que 
aguarda uma posição sobre 
o envio da segunda dose da 
vacina CoronaVac para a imu-
nização de idosos com mais 
de 90 anos e trabalhadores da 
Saúde. Por isso, a Prefeitura 
anunciou na quinta-feira 
que não realizará ações de 

vacinação por drive-thru, re-
comendando que a população 
aguarde um agendamento.

A Prefeitura de Suzano, por 
sua vez, informou que recebeu 
1.820 doses da vacina, e que 
também utilizará para a faixa 
etária a partir dos 80 anos. “A 
continuidade da campanha 

dependia justamente do envio 
de novas doses por parte do 
governo. A vacinação será 
retomada no dia 2 de março, 
das 9 às 17 horas, na Arena 
Suzano” (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90, Jar-
dim Imperador), explicou o 
Executivo.

Itaquaquecetuba recebeu 
845 doses da AstraZeneca, e 
pretende iniciar a vacinação 
da faixa a partir de 85 anos 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) Odete, Caic e 
Centro, a partir das 8 horas. 

“Se possível, o município pede 
que seja feito o cadastro pelo 
VacinaJá e na hora da vaci-
nação leve CPF, documento 
com foto e comprovante de 
residência”, informou a Pasta 
local da Saúde.

Poá recebeu anteontem 
750 novas doses, que se-
rão usadas para idosos com 
mais de 78 anos a partir de 
segunda-feira, no Reino da 
Garotada (rua São Francisco, 
168) pelo sistema drive-thru, 
das 9 à 15 horas.

A cidade de Ferraz de 
Vasconcelos confirmou a 
chegada de doses para o 
público de 80 a 89 anos. “A 
cidade interrompeu a aplicação 
da primeira dose por falta 
de vacinas, mas já retomou 
nesta sexta-feira (ontem)”, 
informou a administração. 

André Diniz

Chegada de mais um lote da AstraZeneca amplia a cobertura do grupo de idosos

Divulgação

Prado nega ter agido em 
transferência de preso

A reportagem do Mogi 
News recebeu a informação 
de que o deputado estadual 
André do Prado (PL) teria 
agido para ajudar na trans-
ferência de um detento que 
estaria no Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Pontal. 
Ainda segundo a informação, 
o suposto detento teria pa-
rentesco com o parlamentar. 
Questionado, o deputado, 
por meio de sua assessoria, 
revelou que tal informação 
não procede. 

“O deputado André do 
Prado esteve em visita à 
região e recebeu uma de-
núncia de que os presos 
estavam incomunicáveis e 
sofrendo maus tratos no CDP 
de Pontal. Por esse motivo, 
ele entrou em contato com 
a direção da unidade, que 
se prontificou a recebê-lo 
para que pudesse apurar 
as denúncias recebidas. As 
queixas partiram de eleitores 
e familiares de uma pessoa 
presa, que não é parente 
consanguíneo e não tem 

Deputado estadual

relação próxima ao deputado. 
A vistoria realizada respeitou 
todos os protocolos sanitários”.

A nota segue dizendo que 
o liberal vistoriou a unidade 
prisional. “Ele inspecionou 
as dependências do CDP, 
oportunidade em que pôde 
constatar o trabalho que 
a direção do CDP realiza 
com a comunidade local 

recebendo doações para 
melhorar a estrutura da uni-
dade”, por fim o comunica 
diz que “o deputado nega 
veementemente qualquer 
interferência na transferência 
de qualquer detento. Para 
esse procedimento, existem 
trâmites dentro da Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(SAP) e do poder Judiciário”.

Deputado visitou CDP de Pontal para fiscalizar o local

Divulgação
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Monitoramento em ônibus 
deverá ser informatizado

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
durante transmissão ao vivo 
realizada na noite de anteon-
tem, falou sobre os trabalhos 
conjuntos entre a Secretaria 
Municipal de Transportes e a 
CS Brasil, empresa que possui 
a concessão do transporte 
público municipal, no com-
bate a aglomerações e para 
a redução do potencial de 
transmissão do coronavírus 
(Covid-19).

A live feita teve como con-
texto as recentes determinações 
do governo do Estado para 
a redução de aglomerações 
e de circulação de pessoas, 
com o toque de restrição 
das 23 às 5 horas, até o dia 
14 de março. O prefeito foi 
questionado por moradores 
sobre quais seriam os esforços 
a serem feitos para evitar 
aglomerações em ônibus e 
pontos de parada.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, a pasta municipal de 

Evitar aglomeração

Transportes está organizando 
encontros para a definição 
de novas estratégias para o 
transporte de passageiros 
principalmente nos horários 
de pico, com a redistribuição 
de carros, além de um “sis-
tema informatizado visando 
reduzir aglomerações”, em 
suas palavras.

A Secretaria Municipal 
de Transportes informa que, 
juntamente com as con-
cessionárias do transporte 
público municipal, estão 
sendo realizadas reuniões com 
empresas de tecnologia para 
conhecer funcionalidades dos 

sistemas disponíveis para o 
controle de passageiros nos 
ônibus, com o objetivo de 
definir um modelo que seja 
mais adequado às caracterís-
ticas do transporte coletivo 
da cidade. “A ideia é que 
o projeto-piloto possa ser 
iniciado ainda neste primeiro 
trimestre de 2021”, informou 
em nota.

Segundo a pasta, o sistema 
poderá fazer a contagem 
dos passageiros, por meio 
de imagens, identificando 
os locais de embarque e 
desembarque, apresentando 
em tempo real os índices de 
conforto no veículo. Com 
isso, será possível estimar os 
padrões do público usuário, 
com volumetria e georrefe-
renciamento, permitindo 
remodelar a operação do 
transporte coletivo e melhor 
racionalizar o traçado das 
linhas e uso dos veículos. 

“O objetivo é evitar a lotação, 
com uma melhor distribuição 
dos passageiros e veículos”, 
explicou a Administração 

André Diniz

Índices nos finais de semana 
estão abaixo do pretendido

Programa do governo para medir a movimentação de pessoas perdeu força, mas ainda serve como referência

ISOLAMENTO SOCIAL

Nos finais de semana, como 
era de se esperar, os moradores 
do Alto Tietê se mantêm mais 
em suas residências do que 
em quaisquer dias úteis. O 
domingo é o dia da semana 
quando as pessoas registram os 
maiores índices de isolamento 
social. Os dados divulgados 
diariamente pelo Sistema de 
Monitoramento Inteligente de 
São Paulo (Simi), porém, são 
inferiores ao índice pretendido 
pelo governo, de 60%.

A tendência é que os índices 
aumentem, depois do governo 
do Estado ter rebaixado ontem 
a Região Metropolitana para 
a fase laranja do Plano São 
Paulo em virtude da alta taxa 
média de ocupação dos leitos 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) - 63% nos últimos 
sete dias. Além disso, o índice 
de novas internações chegou 
a 108%, com 802 delas em 
apenas sete dias.

Os dados do Simi, que 
foram fundamentais no início 

da pandemia para sustentar 
a necessidade de isolamento 
social acabaram desprezados 
nos últimos meses. Em Mogi 
das Cruzes, por exemplo, no 
final de semana retrasado, os 
índices de isolamento foram 
de 40% no sábado e 47% no 
domingo, sendo que a média 
da semana foi de 38%. O 
mesmo aconteceu no último 
final de semana: os mogianos 
atingiram 39% no sábado 
e 44% no domingo. Nesta 
semana, até a quarta-feira 
passada, o índice variou de 
37% a 40%.

A discussão sobre o isola-
mento social é pautada em 
muitos debates, principal-
mente quando uma das partes 
sugere que a contaminação 
da Covid-19 é recorrente 
das aglomerações aos finais 
de semana. O levantamento 
do próprio Estado mostra o 
contrário nos municípios do 
Alto Tietê. Assim como em 
Mogi, Itaquaquecetuba no 
final de semana retrasado 
teve índices de isolamento 

de 39% e 43%. Estes foram 
os números mais altos, sendo 
que nos dias úteis ficou na 
média de 38%.

Já no final de semana passado, 
no sábado e no domingo, o 
isolamento na cidade chegou 
a 37% e 41%. Nos últimos 
dias úteis, até a quarta-feira 

passada, o índice variou de 
37% a 40%. Uma das causas 
para que as pessoas saiam 
mais das suas residências nos 
dias úteis é a necessidade em 
trabalhar presencialmente.

Embora o modelo de home 
office tenha se popularizado 
ao longo da pandemia pela 

Covid-19, muitos trabalha-
dores ainda precisam exercer 
funções de forma presencial. 
Assim, as ruas e os transportes 
públicos, por exemplo, ficam 
mais lotados nos dias úteis 
e não aos finais de semana.

No sábado e domingo retra-
sados, o índice de isolamento 

social em Suzano foi de 40% e 
43%, enquanto que, durante 
a semana, a maior taxa bateu 
os 37%. Já no último final 
de semana, a adesão foi de 
38% e 48%, e, de segunda 
passada até quarta-feira, hou-
ve variação de 38% a 42%.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
no final de semana retrasado 
os índices de isolamento social 
foram de 42% e 46%, sendo 
que naquela semana a média 
era de 42% em dias úteis. O 
mesmo aconteceu no último 
final de semana, quando 
os ferrazenses atingiram 
os 43%, no sábado, e 46%, 
no domingo. De segunda a 
quarta-feira passada, o índice 
variou de 40% para 46%.

 Por fim, em Poá, no sá-
bado e domingo retrasados, 
o índice foi de 37% e 41%, 
sendo que durante a semana 
o número chegou a apenas 
34%. Na semana passada os 
índices não alteraram. De se-
gunda a quarta-feira desta 
semana houve variação de 
37% a 36%.

Thamires Marcelino

Aglomeração nas áreas comerciais dificulta a redução da taxa de isolamento social

Mariana Acioli/Arquivo

Vereador protocola pedido 
para vacinar professores

O vereador Milton Lins 
(PSD), o Bi Gêmeos, protocolou 
na tarde de segunda-feira, 
na Secretaria de Estado 
da Saúde um pedido para 
que os professores e de-
mais profissionais da rede 
de ensino sejam incluídos 
como público prioritário 
no calendário de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19), no Estado de São 
Paulo. O pedido foi feito 
ao secretário estadual, Jean 
Carlo Gorinchteyn.

Bi Gêmeos participou 
de uma reunião na sede 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, juntamente com o 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), os verea-
dores Otto Rezende (PSD) 
e Edson Santos (PSD), o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e o secretário de Saúde de 
Mogi das Cruzes, Henrique 
Naufel.

De acordo com o parlamentar, 
a medida se faz necessária 
diante das discussões para a 
volta às aulas presenciais no 

Contra Covid

município, que tem gerado 
temor entre os profissionais 
da Educação.

O documento frisa ainda, 
que esses trabalhadores 
mantêm contato direto com 
alunos e indiretamente com 
pais e avós, o que poderia 
colocar os servidores da rede 
de ensino ao risco de conta-
minação da Covid-19, uma 
vez que muitos trabalham 
em ambientes fechados, local 
propício para a circulação 

do vírus.
“Mesmo com todos os proto-

colos sanitários e orientações 
para que as aulas de forma 
presencial possam ocorrer, 
ainda há insegurança por 
parte desses profissionais. 
É muito importante que a 
vacinação entre professores 
e profissionais da Educação 
ocorra o quanto antes para 
que as aulas possam retor-
nar de forma mais segura”, 
afirmou o vereador.

Bi Gêmeos esteve com o secretário Jean Gorinchteyn

Divulgação

A live feita teve 
como contexto 
as recentes 
determinações do 
governo do Estado 
para a redução de 
aglomerações



cidades Sábado, 27 de fevereiro de 20216 portalnews.com.br

Mogi das Cruzes retorna para 
fase laranja do Plano São Paulo

Medida faz com que comércio volte a ter o atendimento reduzido e com capacidade limitada a partir de segunda

REGRESSO

A partir de segunda-feira, 
Mogi das Cruzes e região re-
tornam para a fase laranja do 
Plano São Paulo, conforme 
reclassificação realizada on-
tem, pelo governo do Esta-
do, informou o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tiete 
(Condemat). Além disso, 
teve início ontem o “toque 
de restrições”, que restringe 
a circulação de pessoas no 
período entre 23 e 5 horas. 
O recrudescimento das medi-
das tem como base a alta de 
internações em todo o Estado 
e visa conter a disseminação 
do vírus.

Com a mudança de fase, 
ocorre a redução do horário de 
funcionamento de comércios 
e serviços  de Mogi para oito 
horas diárias, com limitação 
de atendimento até 20 horas 
e 40% da capacidade. Bares 
não podem ter atendimento 
presencial.

A taxa de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na região 

nos últimos sete dias (data 
base 24 de fevereiro) é de 
63,6%, com um índice de 
108,3% novas internações, 
o que corresponde a 802 
novas internações no mesmo 
período. Os dados mostram 
ainda um aumento em 10% 
no número de óbitos nos 
últimos 14 dias, com relação 
aos 14 dias anteriores. Os 
novos casos também estão em 
alta, com um acrescimento 
de 3% no mesmo período.

O secretário executivo do 
Condemat, Adriano Leite, avaliou 
a oscilação nos indicadores 
e a situação preocupante em 
regiões vizinhas, com alta de 
internações e risco de colapso 
do sistema de saúde, além 
da suspeita do surgimento 
de novas variantes do vírus.

“Os indicadores da pande-
mia são muito dinâmicos e o 
cenário muda a todo momento, 
o que exige cada vez mais 
cautela dos municípios. Depois 
de uma sequência de baixa 
nos índices, agora, diversas 
regiões do Estado passam 

Anúncio foi feito pelo governador João Doria

Sergio Andrade/Governo o Estado

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
segue na busca por alter-
nativas para dar celeridade 
ao plano de imunização 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) nas cidades da região. 
Desde janeiro, a entidade 
tenta organizar uma compra 
conjunta de vacinas para os 
municípios que compõem 
o consórcio. Agora, após 
a recente autorização do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para aquisição dos 
imunizantes por estados e 

Condemat busca alternativas para acelerar a vacinação
Contra o tempo

“No começo de fevereiro o 
Condemat e o grupo União 
Química assinaram um Termo 

a possibilidade de compra 
conjunta pode estar há um 
passo.

municípios, o plano poderá 
ganhar novo fôlego.

Como o Condemat já havia 
se antecipado e, desde o início 
do ano, já vinha buscando 
alternativas para ampliar a 
vacinação dos grupos prio-
ritários e assim avançar com 
o processo de imunização 
dos moradores do Alto Tietê, 

de Intenções de aquisição da 
vacina Sputnik V, que aguarda 
liberação da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) para utilização em 
território nacional”, informou 
o consórcio em nota.

Caso a intenção de compra 
saia do papel, todos os dez 
municípios do Alto Tietê 
poderão ser beneficiados, 
além disso, Guarulhos e Santa 
Branca, dois municípios que 
participam do Condemat, 
também poderão participar 
da compra. De acordo com 
a associação dos municípios, 

o assunto será pauta da pró-
xima reunião do Conselho 
de Prefeitos, ainda sem data 
divulgada.

O projeto poderá ser im-
pulsionado, também, pela 
decisão do STF em per-
mitir a compra de vacinas 
de forma individualizada e 
por fora do Plano Nacional 
de Imunização. A ação do 
Tribunal passa a valer caso 
o governo Federal deixe de 
cumprir o Plano Nacional 
de Imunização ou as doses 
previstas no documento 
sejam insuficientes. (L.K.)

Grupo está em negociação para comprar a Sputnik V

Divulgação

Para a Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) as constantes 
mudanças no Plano São 
Paulo geram perdas e 
incertezas ao comércio. 
A entidade ressalta que as 
alterações praticamente 
inviabilizam que os co-
merciantes planejem os 
estoques, ações e rotinas 
de trabalho. A ACMC é 
sensível ao momento, 
por isso, acredita que a 
campanha de vacinação 
precisa ser reforçada para 
que as pessoas fiquem 
seguras e a economia 
volte a girar.

Com a fase laranja, 
lojas de ruas, shoppings, 
restaurantes, salões de be-
leza, academias, cinemas e 
teatros, poderão funcionar 
com 40% da capacidade 
durante o período de 
8 horas diárias, entre 
as 6 e 20 horas. Além 
da nova reclassificação, 
que reduz o horário de 
funcionamento dos co-
mércios até no máximo 
às 20 horas, todo estado 
contará com restrição de 
circulação entre as 23 e 
5 horas. A medida segue 
até o dia 14 de março. No 
período, uma força tarefa 
formada pela Polícia Mi-
litar, Vigilância Sanitária 
e o Procon, atuará para 

Setor do Comércio vive 

momentos de incertezas

reforçar a fiscalização, 
especialmente, quando 
houver grupos de pessoas 
e aglomerações. Quem 
for pego fora de casa no 
horário de restrição e 
não comprovar o motivo, 
poderá receber uma multa.

De acordo com a pre-
sidente da ACMC, Fádua 
Sleiman, as oscilações do 
Plano São Paulo geram 
problemas para a atividade 
econômica. “Com estas 
mudanças a população 
fica desacreditada no 
governo. As alterações 
nas fases a cada hora 
dificultam qualquer tipo 
de planejamento e ações 
das empresas, principal-
mente, no que se refere 
aos colaboradores, o que 
pode gerar problemas 
jurídicos e trabalhistas”, 
destacou.

Fádua ressaltou que 
o comércio continua-
rá seguindo à risca as 
medidas sanitárias para 
proteção tanto dos clientes 
quanto dos colaboradores. 

“Apenas com a vacinação 
em massa conseguiremos 
superar esta pandemia. 
É necessário reforçar a 
campanha de imunização e 
adquirir mais doses. Hoje, 
contamos com apenas 
duas vacinas, este cenário 
tem que mudar”, avaliou. 

Os casos suspeitos de 
coronavírus (Covid-19) 
nas escolas da rede esta-
dual de Mogi das Cruzes 
e região subiram para 31. 
Os dados, fornecidos pela 
subsede mogiana do Sin-
dicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), 
inclui alunos, professores 
e funcionários que foram 
afastados de 18 escolas 
em Mogi, Biritiba Mirim e 
Salesópolis até ontem. O 
sindicato também informou 
oito casos confirmados 
e repudiou a decisão do 
governo do Estado em 
manter as aulas presenciais 
em plena fase laranja.

Um dos três casos mais 
recentes foi relatado na escola 
Doutor Sentaro Takaoka, no 
bairro Cocuera, onde um 
funcionário da apresentou 
os sintomas. Outros dois 
casos com professores foram 

Coronavírus atinge 31 
pessoas na educação

registrados na escola Pro-
fessora Olga Chakur Farah, 
em Salesópolis, município 
de atuação da subsede de 
Mogi da Apeoesp. Todos 
os três ainda aguardam o 
resultado dos testes. 

Para a coordenadora 
da subsede, Vânia Pereira 
da Silva, o descaso com o 
crescimento de casos nas 
escolas da região cobrará o 
seu preço. “Nesta semana 
o governo do Estado já 
reconheceu duas vezes a 
urgência de maiores restrições, 
na quarta-feira decretou o 
toque de restrição durante a 
madrugada e ontem anun-
ciou o retorno da região 
para a fase laranja. Ainda 
assim, insistem em manter 
as escolas abertas”, disse.

Os professores também 
consideram que além do 
governo estadual, as prefei-
turas estão sendo omissas 
em relação às contaminações 
em aulas presenciais. 

*Texto supervisionado pelo editor

por momentos críticos, até 
mesmo regiões vizinhas que 
já enfrentam o risco eminente 
de colapso no sistema de 
saúde, o que acende o sinal 
de alerta para a nossa região e 
torna cada vez mais essencial 
a manutenção das medidas 
protetivas e o reforço na 
fiscalização”, disse Adriano.

Mortes
O Alto Tietê fecha a semana 

com mais 23 mortes confir-
madas, 13 delas ocorreram 
em Mogi das Cruzes. Ou-
tras seis ocorreram em Poá, 
enquanto em Santa Isabel e 
Poá foram informadas duas 
mortes cada. No total a região 
soma 2.275 óbitos.

Luiz Kurpel*

Todos os dez 
municípios do Alto 
Tietê poderão ser 
beneficiados
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PEC só passa se presidente se empenhar, afirma Maia

Ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) prevê que será muito difícil o Congresso aprovar a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) do auxílio emergencial com as contrapartidas fiscais sem o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) assumir a responsabilidade e defender as 17 medidas de cortes de gastos que estão no parecer apresentado 
pelo relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC). “Quem é que nesse momento pré-eleição vai ter coragem de comandar 
isso?”, diz Maia ao Estadão. 

Meses depois do choque 
inicial provocado na eco-
nomia pela pandemia de 
Covid-19, o mercado de 
trabalho permanece como 
um grande desafio para a 
recuperação da atividade 
econômica em 2021. 

Houve ligeira melhora na 
reta final de 2020, em linha 
com a tradicional geração 
de vagas temporárias para 
as festas de fim de ano, 
mas ainda insuficiente para 
absorver toda a popula-
ção em busca de renda e 
oportunidade. A taxa de 
desemprego média anual 
saltou de 11,9% em 2019 

Desemprego no país é 
o maior desde 2012

Mercado de trabalho

para um ápice de 13,5% 
em 2020.

Os maiores baques foram 
em comércio (-1,702 mi-
lhão de vagas, em média), 
serviços domésticos (-1,198 
milhão de trabalhadores) e 
alojamento e alimentação 
(-1,172 milhão). Todos os 
três setores bateram recordes 
de demissões. 

A indústria também demitiu 
em massa, alcançando quase 
um milhão de vagas extintas, 
segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), apurada desde 
2012 pelo IBGE. (E.C.)

Lira cancela agendas 
para aprovar PEC 

PEC muda uma série de normas e procedimentos sobre o afastamento e
a eventual prisão de deputados e senadores; rol de crimes para prisão diminui

CONGRESSO

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), cancelou 
reuniões com representantes 
do mercado financeiro em São 
Paulo ontem Lira participou 
de um jantar promovido pela 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) anteontem. As 
conversas com representantes 
do mercado continuariam ao 
longo desta sexta, mas Lira 
decidiu voltar a Brasília para 
presidir a sessão da Câmara 
que deve votar a chamada 

“PEC da Blindagem”.
Durante a reunião com a 

Febraban, Arthur Lira infor-
mou que já recebeu o texto 
atual da proposta de reforma 
tributária formulado pelo 
relator, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). Nos próximos 
dias, ele discutirá o assunto 
com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
e com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Prevista inicialmente para 
a manhã de ontem, a votação 
da PEC foi adiada para a parte 
da tarde. Anteontem, após um 

dia inteiro de discussões no 
plenário e várias obstruções, 
o Centrão não conseguiu 
apresentar uma proposta 
de consenso nem negociar 
acordos com a oposição. PT, 
Rede, Novo, Podemos e Ci-
dadania foram os que mais se 
opuseram à votação da PEC 
a toque de caixa.

A proposta discutida na 

Câmara foi uma reação ao 
que deputados consideraram 
uma intervenção do STF, que, 
por 11 votos a 0, referendou 
a prisão de Daniel Silveira 
(PSL-RJ), A PEC muda uma 
série de normas e procedi-
mentos sobre o afastamento e 
a eventual prisão de deputados 
e senadores. O rol de crimes 
pelos quais eles poderiam ser 

presos diminui, e os congres-
sistas precisarão ser levados 
para a sede do Congresso, 
onde ficarão custodiados pela 
Polícia Legislativa. Além disso, 
só poderão responder por de-
clarações por meio de processo 
disciplinar no Conselho de 
Ética, e não mais na Justiça, 
como aconteceu com Daniel 
Silveira.

Representantes só poderão responder por declarações em processo disciplinar

Divulgação
Estadão Conteúdo 

 Depois de o Brasil registrar 
recorde no número de mortes 
pela Covid-19 em um dia, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
voltou a defender o retorno 
à normalidade. O chefe do 
Executivo afirmou que me-
didas de restrição estão na 
contramão daquilo que o 
povo quer.

“Aos políticos que me criti-
cam, sugiro que façam o que 
eu faço. Tenho um prazer 
muito grande de estar no 
meio de vocês. Dizer a esses 
políticos do Executivo, o que 
eu mais ouvi por aqui é: ‘eu 
quero trabalhar’. O povo não 
consegue ficar mais dentro 
de casa”, disse Bolsonaro, em 
evento do governo realizado 
em Tianguá, no Ceará.

E declarou: “O povo quer 
trabalhar. Esses que fecham 
tudo e destroem empregos 
estão na contramão daquilo 
que seu povo quer. Não me 
critiquem, vá para o meio 
do povo mesmo depois das 
eleições.”

A fala do presidente ocorre 
no momento em que governos 
locais intensificam medidas 
contra a Covid-19, como 
toque de recolher e suspensão 
de aulas presenciais.

No Ceará vigora até amanhã, 
decreto de toque de recolher 
de 22 horas até às 5 horas 
como parte de um conjunto 
de medidas para combater a 
disseminação do vírus. “Tenho 

Bolsonaro defende 
volta à normalidade

Pandemia

certeza que quando deixar meu 
governo entregarei um Brasil, 
apesar da pandemia, muito 
melhor, do que aquele que 
recebi em janeiro de 2019”, 
acrescentou o presidente.

Bolsonaro também reforçou 
que Executivo e Legislativo 

“trabalham juntos”, além de 
elogiar a atuação de sua equi-
pe de ministros. “Com uma 
equipe competente e com 
ajuda do parlamento brasileiro 
nós vamos vencer desafios e 
cada vez mais proporcionar 
a todos dias melhores”, disse.

Obras
O presidente assinou ontem 

a ordem de serviço para a 
retomada de três obras rodo-
viárias no Ceará que estavam 
paradas. Serão retomadas as 
obras na Travessia Urbana de 
Tianguá, localizada na BR-222; 
os novos traçados da rodovia 
Variantes na cidade de Umirim 
e no distrito de Frios; e ainda 
a conclusão do viaduto que dá 
acesso à cidade de Horizonte, 
na BR-116.

Recorde
O País registrou anteontem 

recorde de mortes , com 1.582  
óbitos pela Covid-19, chegando 
ao total de 251.661, de acordo 
com dados do consórcio de 
veículos de imprensa. Desde 
o começo da pandemia mais 
de 10,3 milhões de brasileiros 
já foram diagnosticados com 
o vírus. (E.C.)



mundo Sábado, 27 de fevereiro de 20218 portalnews.com.br

EUA bombardeiam instalações 
de milícias apoiadas pelo Irã

Os Estados Unidos da 
América bombardearam 
um conjunto de instala-
ções na Síria, na região da 
fronteira entre o país e o 
Iraque, ontem. Segundo 
o Pentágono, os ataques 
miravam locais usados por 
milícias apoiadas pelo Irã 
que operam na região. Não 
há detalhes sobre mortos 
ou feridos na ação.

O porta-voz do Pentágo-
no, John Kirby, disse que 
o ataque destruiu várias 
instalações em um ponto 
de controle de fronteira 
usado por grupos militantes 
apoiados pelo Irã. Essa foi 
a primeira operação do tipo 
realizada pelo governo do 
presidente Joe Biden.

Segundo o Pentágono, a 
ação serviu como retaliação 
por um ataque com foguete 
que matou um civil e feriu 
um militar norte-americano 
no dia 15 de fevereiro, no 
norte do Iraque. “Estamos 
confiantes de que esse alvo 
estava sendo usado pelos 

Síria

mesmos militantes xiitas 
que conduziram os ataques”, 
disse o secretário da Defesa 
dos Estados Unidos, Lloyd 
Austin.

Ataques ilegais
Um porta-voz do Ministé-

rio das Relações Exteriores 
do Irã condenou os ataques 
ilegais e agressivos de for-
ças dos Estados Unidos 
em áreas no leste da Síria, 
considerando-os uma clara 
violação aos direitos huma-
nos e à lei internacional, 
de acordo com a agência 
estatal Irna.

Na avaliação de Teerã, 
a ação americana é uma 
clara violação à soberania 
e à integridade territorial 
da Síria.

O Pentágono informou 
mais cedo que bombardeou 
instalações na Síria, na região 
fronteiriça com o Iraque, que 
seriam usadas por milícias 
apoiadas pelo Irã.

O secretário de Estado dos 
Estados Unidos, Anthony 

Blinken, disse durante co-
letiva de imprensa ontem, 
que o Irã não pode atacar 
os cidadãos, parceiros e 
interesses americanos de 
forma impune.

Ontem, os EUA bombar-
dearam a base de milícias 
apoiadas por Teerã na Síria, 
em resposta a diversos ataques 
contra tropas americanas nos 
últimos dez dias, segundo 
o secretário.

Para Blinken, a retaliação 
foi focada, proporcional e 
reduziu a capacidade bélica 
das milícias.

O secretário ainda co-
mentou sobre as recentes 
sanções aplicadas pelos 
Estados Unidos  a 76 ci-
dadãos da Arábia Saudita 
supostamente envolvidos 
no assassinato do jornalista 
Jamal Kashoggi, em 2018. 

A decisão, de acordo 
com Blinken, serve para 
recalibrar as relações do 
governo americano com 
os sauditas, sem causar 
rupturas. (E.C.)

Sem alarde, Sérvia lidera 
vacinação na Europa

Sem muito alarde, a Sérvia 
colocou em prática uma efi-
ciente campanha de vacinação 
de sua população. De acordo 
com o projeto Our World 
in Data, da Universidade 
Oxford, o país aparece em 
sexto lugar entre as nações 
que mais imunizaram em 
todo o mundo, na frente de 
todas as potências da União 
Europeia (UE).

Conforme o levantamento, 
o país já conseguiu imunizar 
19,7%, ou 1.375.872, da po-
pulação - 12,6% dos sérvios 
receberam uma dose e 7,1%, 
duas. A taxa é quase duas 
vezes a de Alemanha, Espanha 
e Itália e quatro vezes maior 
que a da Holanda.

Macedônia do Norte e Mon-
tenegro, vizinhos da Sérvia 
e ex-repúblicas iugoslavas, 
ainda não vacinaram ninguém.

A explicação das autoridades 
locais passa pela boa relação 
com a própria UE, com a China 
e com a Rússia. Com tantas 
conexões, o país conseguiu 
doses de muitos fabricantes.

Boas relações

“Se (as vacinas) vêm da China, 
dos EUA ou da UE, não nos 
importamos, contanto que 
sejam seguras e as receba-
mos o mais rápido possível”, 
disse a primeira-ministra Ana 
Brnabic em uma entrevista à 
BBC. “Para nós, vacinação não 
é uma questão geopolítica. 
É uma questão de saúde”. A 
Sérvia hoje é o único país da 
Europa onde seus cidadãos 
podem escolher a vacina que 
desejam receber: Pfizer/BionN-
Tech, AstraZeneca/Oxford, 
Sinopharm e Sputnik V.

De acordo com o site Health 
Care It News, o desenvolvi-
mento de uma plataforma 
virtual para uma integração 
entre os órgãos públicos aju-
dou na campanha até agora 
bem-sucedida.

A ferramenta integra centros 
de saúde primários, locais de 
vacinação, o Instituto Nacional 
de Saúde Pública, agências 
governamentais e o Portal 
Nacional de Governo, facili-
tando o compartilhamento de 
informações. “Esta solução é, 

na verdade, o resultado do 
amplo foco que colocamos 
na digitalização dos serviços 
públicos nos últimos quatro 
anos. O governo digital e a 
educação digital, com a digi-
talização da economia, são o 
núcleo do nosso mandato”, 
disse a primeira-ministra ao site.

A eficiência surpreendeu até 
a população. “Sou um traba-
lhador de saúde aposentado 
e sei que o setor de saúde 
é bom, mas estou surpreso 
com o nível de organização 
e a presença em massa de 
trabalhadores de saúde”, disse 
à BBC Slavic Radonovic, de 70 
anos. A Hungria, integrante da 
UE, está seguindo o exemplo 
da Sérvia ao adquirir vacinas 
chinesas e russas. Se der certo, 
outros podem adotar a mesma 
abordagem.

Segundo o site Balkan In-
sight, o equilíbrio geopolítico 
da Sérvia entre o Oriente 
e o Ocidente, que muitos 
consideravam insustentável, 
desta vez funcionou muito 
bem. (E.C.) 

Aumenta escassez mundial de 
cilindros de oxigênio, diz ONU

Opublicae consupi onsuam, tem in hos actuast auconsua inatquame num tua antemus patus rei ta rei confecre

COVID-19

A pandemia do coronavírus 
comprometeu o já limitado 
estoque de oxigênio médico 
em todo o mundo, afirmou 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU) anteontem, 
ao anunciar o lançamento 
de um grupo de trabalho 
de emergência para buscar 
soluções para a crise. Em-
bora o oxigênio seja um 
medicamento essencial para 
o tratamento eficaz de pa-
cientes com Covid-19, custos, 
infraestrutura e barreiras 
logísticas limitam os estoques 
em todo o mundo.

A falta de cilindros causa 
mortes desnecessárias - o 
Estado do Amazonas, por 
exemplo, registrou alta de 
41% no número de óbitos 
por Covid-19 após a crise do 
oxigênio em Manaus.

Os países de baixa e mé-
dia renda são os principais 
atingidos. Nos últimos 90 
dias, eles usaram em média 
7.792.550 metros cúbicos de 

oxigênio por dia - 2.107.147 
só no Brasil. A ONU estima 
que, nestes países, mais de 
meio milhão de pacientes 
com Covid-19 necessitam 
de tratamento com oxigênio 
todos os dias. Vinte e cinco 
países, a maioria na África, 
relatam picos de demanda.

Na América Latina, a segunda 
região do mundo com mais 
mortes por coronavírus, uma 
cena de desespero se repete: 
pessoas em filas intermináveis 
pagam preços exorbitantes 
por um cilindro de oxigênio, 

enquanto pacientes morrem 
asfixiados em hospitais. No 
Peru, os preços de cilindros 
dispararam mais de 300%; 
no México, autoridades ob-
servaram aumento de 700% 
na demanda de gás entre 20 

de dezembro e 20 de janeiro.
De acordo com a 

ONU, serão necessários  
US$ 90 milhões (aproxima-
damente R$ 450 milhões) 
de financiamento imediato 
para atender às necessidades 

urgentes em até 20 países 
de baixa e média renda. No 
total, estima a ONU, a emer-
gência demandará US$ 1,6 
bilhão (aproximadamente  
R$ 8 bilhões).

O fornecimento mundial 

de oxigênio já era limitado 
antes da pandemia da Co-
vid-19 para tratar doenças 
como a pneumonia, que 
deixa 2,5 milhões mortes 
todo ano.

Coreia do Sul
A Coreia do Sul iniciou 

ontem a sua campanha de 
vacinação contra a Covid-19. 
As autoridades do país admi-
nistraram doses do imunizante 
produzido pela Universidade 
de Oxford e AstraZeneca 
para mais de 5.260 mora-
dores e trabalhadores de 
lares de idosos, centros de 
saúde mental e centros de 
reabilitação.

O início da vacinação 
no país foi marcado pela 
polêmica decisão do governo 
de imunizar na primeira 
fase apenas pessoas com 
menos de 65 anos. O plano 
da Coreia do Sul é vacinar 
até o fim de março 344 mil 
trabalhadores e moradores 
de centros de cuidados com 
a vacina de Oxford. Outros 
55 mil profissionais da saúde 

Estadão Conteúdo

Países de baixa renda são mais atingidos; mais de meio milhão necessitam de tratamento

Agência Brasil
ONU lançou Grupo 
de Trabalho de 
emergência para 
buscar soluções 
para a crise
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Torneio internacional no
Clube de Campo acaba hoje

O último dia do ITF S200 
Mogi das Cruzes – WEG – 
Grupo CDT Energia Solar, 
torneio internacional de tênis 
para atletas seniores promovi-
do pelo Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes, encerra hoje 
a primeira etapa do circuito 
nacional, com premiações e 
partidas que prometem muita 
emoção. Durante todo o dia, 
serão definidos os campeões 
de diversas categorias.

Dentre os grupos mais 
disputados, destacam-se os 
jogos de duplas masculinas e 
femininas. Por causa da chuva 
que caiu ontem na cidade, as 
partidas foram disputadas nas 
quadras cobertas do Kosmos 
Clube de Mogi das Cruzes e 
do CT Tênis da cidade.

Atletas como Gustavo Teani, 
André Cury, Clayvert Gusmão, 
Eduardo Correa, Miriam Bastos, 
Alessandra Marques, Francine 
Sant’Anna, Eloy Vieira Filho 
e Julio Antonio Neto estão na 
disputa por troféus em suas 
categorias e prometem parti-
das eletrizantes nas quadras 

Tênis

do Clube de Campo, caso a 
chuva dê uma trégua.

A competição conta pon-
tos para o ranking mundial 
e tem ainda a supervisão 
da Federação Paulista de 
Tênis (FPT) e chancela da 
Confederação Brasileira de 
Tênis (CBT),

De acordo com o presidente 
do Clube de Campo e organi-
zador do torneio, Pedro Paulo 
Gonçalves, o sábado será de 
muita emoção. “Temos muitas 

partidas esperadas, sendo que 
muitos atletas estão bastante 
ansiosos para as grandes 
finais. Com certeza, será 
um último dia de partidas 
bastante técnicas e dignas 
do ITF Seniors”, comentou.

Esta é a segunda vez que o 
CCMC sedia este torneio; o 
primeiro, em 2020, colocou 
o Clube de Campo entre os 
melhores do mundo, com 
reconhecimento da Federação 
Internacional de Tênis (ITF).

Torneio está entre os melhores do mundo pela ITF

Jorge Moraes

Paulistão tem VAR, R$ 5 mi
ao campeão e estádios vazios

Torneio começa hoje com destaque para árbitro de vídeo em todos os jogos e premiação recorde; só falta o público

NOVA TEMPORADA

Serão 86 dias de bola ro-
lando até o dia 23 de maio, 
110 partidas disputadas, 
sendo 16 rodadas para os 
finalistas, com o uso do VAR 
em todas as partidas, uma 
premiação de R$ 5 milhões 
ao campeão e R$ 1,5 milhão 
ao vice. O calendário atípico 
do futebol brasileiro ainda 
interfere nas datas das compe-
tições. Em meio à pandemia 
de Covid-19, o charmoso, 
tradicional e imprevisível 
Campeonato Paulista dá a 
largada hoje na temporada 
2021, com mais de um mês 
de “atraso”. E com jogos da 
primeira rodada somente 
até 19 horas por causa das 
restrições de circulação im-
postas pelo governo estadual 
no combate ao coronavírus. 
A competição também não 
contará com presença de 
torcida nas arquibancadas.

Habitualmente, no fim 
de fevereiro as equipes já 
têm o destino no Estadual 

bem encaminhado. Alguns 
se preparando para as fases 
finais enquanto outros mos-
trando preocupação com a 
luta contra a queda. Desta 
vez, em meio à largada da 
Copa Libertadores e a de-
cisão da Copa do Brasil de 
2020, a competição começa 
com jogo do atual campeão 
Palmeiras adiado e alguns 
times precisando deixar o 
início do torneio de lado 
por “metas maiores”.

Novamente com 16 
equipes, quatro grupos 
com quatro componentes 
e jogos na primeira fase 
apenas com os rivais das 
outras chaves, o Paulistão 
mantém o regulamento de 
anos anteriores. Serão 12 

rodadas até conhecermos 
os oito classificados.

Nas quartas de final tere-
mos 1º x 2º de cada grupo 
em jogo único, assim como 
nas semifinais. A definição 
dos finalistas será com o 
dono da melhor campanha 
enfrentando o 4º e o 2º mais 
bem colocado desafiando o 
3º. A vantagem é realizar o 
jogo único em casa. Empate 
leva a decisão aos pênaltis. 
Apenas a final será disputada 
em dois confrontos.

Os grandes
O Palmeiras é o atual 

campeão, mas não abre a 
competição pelo fato de a 
decisão da Copa do Brasil 
ocorrer nos próximos dois 

fins de semana. O duelo com 
o São Caetano foi adiado 
para o dia 11 de março e o 
time só estreia na segunda 
rodada, logo o clássico diante 
do arquirrival Corinthians.

Único dos grandes do 
Estado a não ir para a Copa 
Libertadores, o Corinthians 
é quem chega mais pressio-
nado à competição. Sem 
dinheiro para contratações 

e com muitas peças fora dos 
planos, o técnico Vagner 
Mancini terá de, mais uma 
vez, se reinventar no clube 
neste início de temporada.

Sob a direção do argentino 
Hernán Crespo, o São Paulo 
tentará acabar com o jejum 
de nove anos sem conquistas 
de títulos. Depois de ficar 
no quase no Brasileirão, o 
time do Morumbi muda de 
comando e aposta em um 
técnico com estilo ousado 
para retomar o caminho das 
conquistas já no Paulistão, 
que não vence desde 2005 
com Emerson Leão.

Depois de dominar o 
Paulistão no começo do 
século, conquistando sete 
títulos entre 2006 e 2016, 
o Santos viu os rivais se 
destacarem e agora tenta 
retomar essa hegemonia. 
Sob a direção do estudioso e 
surpreendente Ariel Holan, 
a direção acredita que o vice-

-campeão da Libertadores 
tem tudo para brigar pela 
taça estadual.

Estadão Conteúdo

Vencedor do Paulistão garante prêmio de R$ 5 milhões

Divulgação

Saiba mais
Veja a divisão das equipes por grupo

Grupo A

Corinthians
Santo André
Inter de Limeira
Botafogo

Grupo B

São Paulo
Ponte Preta
Ferroviária
São Bento

Grupo C

Palmeiras
RB Bragantino
Novorizontino
Ituano

Grupo D

Santos
Mirassol
Guarani
São Caetano

Mogi perde para o Fortaleza,
mas mantém 6º lugar no NBB

O Mogi das Cruzes Basquete 
perdeu para o Fortaleza por 
94 a 84, ontem à noite, pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB). 
Mesmo com a derrota, o 
time se mantém na sexta 
colocação, com 12 vitórias 
em 21 jogos. O grupo volta 
à quadra amanhã contra a 
Unifacisa, às 16 horas, com 
transmissão ao vivo pelo Dazn.

O time nordestino começou 
bem na partida abrindo 11 
pontos no primeiro tempo, 
com parciais de 21 a 16 (1º) 
e 23 a 17 (2º). Depois do 
intervalo, o time do técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha, 
venceu o terceiro quarto por 
29 a 28, e empatou o último 
em 22 a 22.

“O Fortaleza dominou am-
plamente o jogo em todos 
os fundamentos, mereceu 
a vitória. Nós não tivemos 
nenhum tipo de controle 
jogando em casa, mesmo sem 
torcida. Tivemos 20 bolas 
perdidas e eles pegaram 18 
rebotes de ataque. Os três 
americanos tiveram uma 

Basquete

ótima eficiência, acabando 
com a nossa defesa. Agora, 
temos que focar no jogo de 
domingo (amanhã). Vamos 
melhorar, ajustar contra 
a Unifacisa, e tentar uma 
vitória para ficarmos bem 
na classificação”, afirmou.

Os destaques mogianos 
do jogo foram os ala-pivôs 
Wesley Castro, o mais eficiente 
(21), com um duplo-duplo 
de 16 pontos e dez rebotes, 
e Fabricio Russo, com 16 

pontos e cinco rebotes, o 
ala Wesley Mogi, com 11 
pontos e sete rebotes, e Do-
minique Coleman, com 11 
pontos. Também foram bem 
o ala-armador Guilherme 
Lessa, com sete pontos, e 
o armador Cassiano Bueno, 
com 14 pontos.

Além de Mogi e Unifacisa, 
também jogam amanhã, Caxias 
do Sul e Cerrado, às 9 horas, 
Corinthians e Brasília, às 12, 
e Pinheiros e Fortaleza, às 19.

Equipe visitante foi superior durante toda a partida

Antonio Penedo/Mogi Basquete
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SBT, 21H00

Chiquititas

JP diz para Mili que gostaria de conversar com mais calma com Açucena. Mili 

fi ca preocupada e diz para as chiquititas que se enrolou ao concordar em 

ajudar ele a se encontrar com Açucena. Mili quer desfazer o falso personagem. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Capítulos fi nais não divulgados

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Aparício tenta se explicar para Rebeca, que o acusa de traidor. Nair teme 

ao ver que Nilton a reconheceu. Penélope tenta convencer Rebeca de que 

Aparício só queria lhe mostrar o valor do amor. Rebeca avisa às amigas que 

Teodora está viva. Felipe pede ajuda de Henrique para armar uma cilada 

contra Jéssica.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce e Eugênio. Marilda fala com 

Ritinha sobre o sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao ver o estado do 

fi lho. Bibi descobre que Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. 

Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

A vida é o palco 
onde todos temos 
oportunidade de 
brilhar. Não perca 
tempo com tristezas 
e desânimo. Mas 
busque antes estar 
na plenitude das 
suas capacidades, 
demonstrando o que 
é ser verdadeiramente 
feliz.

Desfrute de cada 
momento, seja 
positivo e encare cada 
desafio como uma 
nova aprendizagem. 

MOMENTO
especial

Encare a vida com positividade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANA APARECIDA PORTES KAWASATO

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

Mudamos o mundo ao mudarmos a 
nós mesmos.”

 cultura@jornaldat.com.br

Um caminho bem-
sucedido é o resultado 
de uma atitude 
acertada!
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Na última segunda-feira foi dada a abertura do ITF S200 Mogi das Cruzes - WEG 
Grupo CDT Energia Solar , torneio de Tênis da categoria Seniors no Clube de 
Campo. Patrocinadores, autoridades , atletas, imprensa participaram do café 
da manhã que foi oferecido após a cerimônia oficial de lançamento do tor-
neio. O presidente Pedro Paulo Gonçalves mostrou a emoção de ter o Clube 
de Campo sediando esta competição que contará com cerca de 164 atletas , 
inclusive tendo nomes como de Gustavo Teani e André Cury que já lideraram 
o ranking mundial na categoria Seniors . O árbitro geral do Torneio é Felipe 
Muno . Estive presente e pude ver excelentes marcas fidelizando parceria, 
mostrando assim a credibilidade e a pujante atuação do Clube de Campo 
frente a esta empreitada mesmo em tempos de pandemia . A coluna rende 
elogios e dá o devido destaque para este importante momento que solidifica 
toda essa administração. Sucesso a todos os envolvidos !!!!

CCMC 

Fernando Luis e Pedro Paulo Gonçalves

João Bosco, Julio Maldonado, Andrey Fascyna, Anderson Mendonça, Pedro 
Paulo Gonçalves, José Rodrigues, Paulo Casella, Enio Camargo, Walter Zago

 Gabriela Fernando , Pedro Paulo e André Calasans

Adilson Santos , Valéria Pacheco, Sérgio e Osny Garcez

Taís Santana e Dayane Barros

o
s
n
y

Abertura do torneio internacional com 
discurso de Pedro Paulo Gonçalves

Sábado
Ditmar Erich Seiler, Sueli Ferreira, 
Raciele Garcia
Domingo (28/02 e 29/02)
Cristiane Oliveira , Mariana Costa, 
Pamela Salzgeber, Erika Almeida, 
Tayná Carlini, Cláudio Melo, Kaynnne 
Tavares Freire, Walmir Pinto , Carlos 
Henrique Ortega, Marcos Ritton .
Segunda-feira
Francisco Quadra Andrez(Tiquinho), 
Carlos Bittencourt , Luis Camargo 

, Rafael Lázaro, Carina Prudêncio, 
Ana Paula Moretti e Sol Buser.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


