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Dois hospitais da região têm 
ocupação de 100% nas UTI’s
Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, e Osíris Florindo Coelho, em Ferraz, estão com leitos Covid lotados; Condemat 

solicita ampliação no Arnaldo Pezzuti, em Mogi, e no Hospital das Clínicas, em Suzano

NA CÂMARA

  Projeto que pode impedir pedágio será discutido. Cidades, página 5

Preocupados com a alta nos ín-
dices de internação em Unidade de 
terapia intensiva (UTI) Covid-19 
em todo o Estado, os prefeitos do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) voltaram a cobrar do governo 
de São Paulo a ampliação de vagas 
nos hospitais públicos. O assunto 
foi debatido ontem durante primei-
ra assembleia ordinária do “Conse-
lho de Prefeitos” em 2021. Atual-
mente, a região do Alto Tietê tem 
276 leitos de UTI adulto ativos em 
16 hospitais públicos, entre muni-
cipais e estaduais, com 72,1% de 
ocupação (data base 27/02/2021).  
Cidades, página 3

A aplicação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 para ido-
sos com 80 anos ou mais continua 
hoje nos Postos de Saúde do Alto 
Ipiranga, Ponte Grande, Santa Te-
reza, Vila Natal, Vila Jundiaí, Vila 
Suíssa, Jardim Camila, Braz Cubas, 
Jardim Universo, Mineração e Nova 
Jundiapeba. Cidades, página 3

Vacinação

DRIVE-THRUS 
OCORREM 
NO SÁBADO  

Covid-19

Fase laranja 
tem início 
na região 
Cidades, página 4

Cidades, página 4 Cidades, página 3

FINAL DE SEMANA

Dez autuações 
são aplicadas. 
p5

Um dos defensores de colocar o Pezzuti à disposição para mais Leitos Covid foi o Deputado Bertaiolli 
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PANDEMIA

Situação crítica Vacina nos idosos

Restrições 
podem ficar 
mais rígidas

Conselho 
reclama de 
organização

Doria estuda implantar 
lockdown em cidades

Acima de 90 anos pode 
ficar sem segunda dose
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RANKING DE VACINADOS
O governo do Estado lançou recen-
temente um ranking para classificar 
os municípios paulistas que mais va-
cinaram suas populações contra o 
coronavírus. A promessa da inicia-
tiva é a de fornecer os dados para  
uniformizar o ritmo de imunização 
no Estado, porém, a lista divulgada 
até o momento só apresenta os dez 
municípios com os melhores índices 
- nenhum deles do Alto Tietê.

MÉDIA ESTADUAL
Em busca do posicionamento das ci-
dades mais populosas da região no 
ranking de vacinação, o Grupo Mogi 
News foi informado pela Secretaria 
de Estado da Saúde que apenas as 
dez melhores cidades foram contabi-
lizadas até o momento e que não há 
previsão para a lista completa com 
os 645 municípios de São Paulo. Até 
a possível divulgação dos dados na 
integra, tudo o que foi informado é 
que a média estadual de vacinação 
da população atualmente é de 2,8%, 
número muito parecido com as ci-
dades do Alto Tietê. 

ALERTA DO SEMAE
O Serviço Municipal de Águas e Es-

gotos (Semae) iniciou ontem duas 
manutenções emergenciais. Em 
Taiaçupeba, houve um vazamento na 
rede de água da rua Domingos Tor-
quato, reparado ontem mesmo, se-
gundo a autarquia. O mesmo ocor-
reu na  Vila Suíssa, na rua Maria do 
Nascimento Boz Vidal. Caso os mo-
radores dessas regiões encontrem 
problemas hoje com o abastecimen-
to de água, devem entrar em conta-
to com o Semae, pelo telefone 115.

COMPROMISSO 
O deputado estadual Marcos Dama-
sio (PL) esteve na manhã de ontem 
com o prefeito Caio Cunha e prome-
teu destinação de recursos e inter-
mediação de assuntos de interesse 
da cidade. Dentre as pautas estão o 
desenvolvimento tecnológico e in-
dustrial do município, a luta contra 
o pedágio na rodovia Mogi-Dutra, o 
acesso da rodovia Ayrton Senna ao 
Distrito do Taboão, além dos inves-
timento em saúde e infraestrutura.
Até 2020, Marcos Damasio encami-
nhou quase R$ 7 milhões para a ci-
dade, recursos que foram utilizados 
para recapear e asfaltar vias e para 
a compra de equipamentos para a 
saúde, inclusive Santa Casa.

•••

 editor@moginews.com.br
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Incoerência

O 
início da volta às aulas presencias 
vem sendo desafiador para as es-
colas. O Grupo Mogi News acom-
panha a situação com o Sindicato 

dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp) desde o decreto que 
determinou a retomada e, mesmo com esfor-
ços de professores e funcionários, muitas ins-
tituições de ensino não contam infraestrutura 
para tal. Embora os protocolos sejam seguidos 
pelas escolas, como distanciamento entre as 
carteiras e rodízio de alunos, as unidades so-
frem com a falta de funcionários de limpeza e 
inspetores para fazer a fiscalização dos alunos. 

Há a realidade no papel e a da vida real. O 
decreto e o dia a dia. Os casos suspeitos de 
coronavírus (Covid-19) nas escolas da rede 
estadual de Mogi das Cruzes e região vêm su-
bindo. Até o final de semana passado já eram 
31, entre alunos, professores e funcionários, 
que foram afastados de 18 escolas em Mogi, 
Biritiba Mirim e Salesópolis. Além disso, o 
sindicato, que repudia a decisão do governo 
do Estado em manter as aulas presenciais, 
informou que há oito casos confirmados nas 
escolas da região. 

No momento mais crítico da pandemia, 
no qual enfrentamos o toque de restrição, 
entre 23h e 5h, e a queda para a fase laranja 
do Plano São Paulo de Retomada Econômi-
ca - que implica em restrições ainda maiores 
para os comerciantes -,  parece faltar critério 
para o retorno das aulas presenciais. Apesar 
da vacina, ainda levará um tempo para que 
a eficácia da imunização possa ser sentida na 
redução dos números de casos, internações 
e mortes. Os leitos de UTI Covid nunca esti-
veram tão lotados e o risco de um colapso na 
rede de Saúde nunca ficou tão evidente. No 
ano passado, em situação não tão alarmante 
como agora, as escolas não ofereciam aulas 
presencias. Então, qual o motivo de não vol-
tar atrás da decisão e manter as aulas online? 

É certo que o mundo, ainda mais se tra-
tando de Brasil, não se preparou para suprir, 
de forma remota, o ensino dos nossos alu-
nos, assim, por enquanto, nada substitui as 
aulas presenciais. Mas, se o lema do gover-
no é “saúde em primeiro lugar”, não há mo-
tivos para aumentar o risco de contamina-
ção da Covid-19. Coerência nesse momento 
é fundamental.  

Ultrapassamos a marca 
de 255 mil mortes e de 10,5 
milhões de infectados por 
Covid. Diferentemente de 
muitos países onde os nú-
meros começam a declinar, 
aqui estamos vivendo um 
momento de intenso cresci-
mento desses números. Em 
inúmeras cidades brasileiras 
o sistema de saúde está à bei-
ra de um colapso. 

As novas cepas do corona-
vírus que estão em circulação, 
ao que tudo indica, são mais 
transmissíveis e justamente 
quando elas aparecem, as 
pessoas mais desobedecem 
às recomendações indicadas 
para se tentar conter o avan-
ço da doença. 

Alheio a todas essas evidên-
cias, nosso presidente conti-
nua com postura negacionista 
em relação à gravidade dessa 

O presidente e o vírus

ARTIGO
Afonso Pola

pandemia fazendo seguidas 
aparições sem o uso da más-
cara e provocando aglomera-
ções de seus seguidores. No 
dia que completou um ano 
do registro do primeiro caso 
de Covid-19, o presidente 
em sua live fez referência a 
um suposto estudo alemão 
que indicaria que o uso de 
máscaras faria mal às crian-
ças. Esse suposto estudo na 
verdade teve como base uma 
enquete online preenchida 
por pais ou responsáveis de 
25 mil crianças e adolescentes 
e que não permite nenhuma 
conclusão sequer parecida 
daquela que foi manifestada 
pelo presidente. Todos os es-
tudos consistentes concluem 
que as medidas de higieni-
zação, mais o uso de másca-
ra e o distanciamento social 
são os únicos meios de im-

pedir a propagação intensa 
da doença. 

Enquanto a vacinação avança 
num bom ritmo em diversos 
países, no Brasil ainda esta-
mos muito distantes de uma 
situação confortável. Apenas 
3,11% da população brasilei-
ra já tomou a primeira dose 
da vacina (estamos em 47º 
lugar em imunização pro-
porcional), enquanto Israel 
(1º lugar), por exemplo, já 
tem 52,5% dos seus cidadãos 
com pelo menos uma dose. 
No Reino Unido (4º lugar) 
esse número está em 28,8%.

Nosso ritmo de vacinação 
está lento porque nosso go-
verno não se mobilizou para 
adquirir vacinas rapidamente 
e em quantidade necessária. 
Estamos mais uma vez na 
contramão do mundo. Antes 
com a companhia dos EUA, 
agora estamos só.

. 
Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Conselho do Idoso alerta 
para prazo da 2ª dose

O Conselho Municipal do 
Idoso teme que o prazo limite 
para aplicação da segunda 
dose da vacina contra o 
coronavírus (Covid-19) em 
pessoas com 90 anos extra-
pole o intervalo máximo em 
Mogi das Cruzes. A entidade 
reclamou da organização da 
campanha de imunização no 
município que tem gerado 
aglomerações e longas filas 
de espera. A Prefeitura estima 
que a vacinação do grupo 
vacinado no começo de fe-
vereiro ocorra no próximo 
sábado.

A aplicação da segunda 
dose da vacina nos idosos 
com 90 anos ou mais, assim 
como trabalhadores da área 
Saúde que começaram a ser 
imunizados entre os dias 
6 e 7 de fevereiro, deverá 
ser realizada em cima do 
prazo limite. Isso porque o 
intervalo de aplicação entre 
a primeira e a segunda dose 
é calculado entre 14 e 28 

Campanha de imunização

dias considerando o inicio 
da vacinação. Outro fator 
agravante que preocupa a 
vice presidente do Conselho 
Municipal do Idoso, Juraci 
Fernandes de Almeida, é a 
diferença de fabricantes do 
imunizante.

“Consultei a Secretaria 
Municipal de Saúde várias 
vezes pedindo informações, 
e nos disseram que as doses 
que o município recebeu são 
de outra marca, diferente 
da vacina que os idosos 
receberam nas primeiras 
semanas do mês passado e 
não podem ser administradas 
como segunda dose. E agora, 
como fica?”, interrogou Juraci.

A representante do con-
selho também lamentou a 
falta de informação sobre a 
campanha e criticou uma 
publicação do prefeito Caio 
Cunha (Podemos) nas redes 
sociais. De acordo com Juraci, 
na mensagem compartilhada 
nas redes, o chefe do Exe-
cutivo mogiano convocou 
os idosos para vacinação 

sem que houvesse doses 
suficientes para todos. O 
chamado acabou gerando 
aglomerações e filas inúteis 
de espera.

“Os responsáveis pela imu-
nização em Mogi precisam 
entender que o público em 
foco precisa de cuidados 
especiais e não pode e nem 
aguenta suportar horas de 
espera sentados nos carros ou 
em pé em filas sob o sol. Os 
idosos estão indo esperançosos 
atrás da vacinação, que para 
muitos é a salvação, e quan-
do chegam lá, por conta de 
desinformação dos próprios 
organizados, descobrem que 
não existem doses para todos. 
É um desrespeito muito gran-
de, além de uma exposição 
desnecessária ao vírus, que 
como sabemos é fatal para 
esse grupo”, lamentou a vice 
presidente. A Prefeitura de 
Mogi divulgou o esquema de 
vacinação para esta semana, 
inclusive, com a realização 
de dois drive-thru. 

* texto revisado pelo editor

Luiz Kurpel*

Mogi prepara dois pontos 
de drive-thru no sábado

A aplicação da primei-
ra dose da vacina contra a 
Covid-19 para idosos com 
80 anos ou mais continua 
nesta terça-feira (02/03) em 
11 Postos de Saúde, das 8 
às 16h30. As unidades são: 
Alto Ipiranga, Ponte Grande, 
Santa Tereza, Vila Natal, Vila 
Jundiaí, Vila Suíssa, Jardim 
Camila, Braz Cubas, Jardim 
Universo, Mineração e Nova 
Jundiapeba. 

Entre quarta (3/3) e sexta-
-feira (5/3), a dose estará 
disponível em todas unidades 
de saúde, inclusive Progra-
ma Saúde da Família, com 
escalonamento por idade: 
pessoas com 79 anos ou mais 
serão atendidas na quarta-

-feira (3); com 78 anos ou 
mais na quinta (4); e com 77 
anos ou mais na sexta-feira 
(5). Para receber a dose, os 
idosos devem apresentar 
documento com foto, CPF e 
comprovante de residência 
na cidade. 

“Nossa grande dificuldade tem 
sido o fato de não sabermos 

Vacinação

com antecedência as grades de 
doses enviadas pelo Governo 
do Estado. Mas a população 
pode ficar tranquila porque 
todos os públicos-alvos serão 
vacinados e, a medida que 
cheguem novas lotes, vamos 
informando e traçando as 
estratégias”, tranquiliza o 
secretário municipal de Saúde, 
Henrique Naufel.

Para o sábado (06/3), a 
Secretaria Municipal de Saúde 
prepara um esquema especial 

para aplicação da segunda 
dose dos idosos com 90 anos 
ou mais e para trabalhadores 
da Saúde imunizados entre 
os dia 6 e 12 de fevereiro 
(1ª dose). Por conta da de-
manda, serão dois pontos de 
drive-thru para atendimento 
preferencial aos idosos (Pró-

-Hiper do Mogilar e UBS 
Jundiapeba) e 10 unidades 
de saúde. Mogi recebeu 
5.080 doses da Coronavac 
para a segunda dose.

Vacinação continua nesta terça em 11 postos 

Divulgação

Condemat cobra novamente 
ampliação de leitos de UTI 

Dados do último sábado (27/02) apontam 100% de ocupação em duas unidades hospitalares da região

SINAL DE ALERTA

Preocupados com a alta 
nos índices de internação 
em UTI Covid-19 em todo 
o Estado, os prefeitos do 
Condemat - Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê voltaram a 
cobrar do Governo do Estado 
a ampliação de vagas nos 
hospitais públicos. O assunto 
foi debatido hoje (01/03), 
durante primeira assembleia 
ordinária do “Conselho de 
Prefeitos” em 2021.

Atualmente, a região do 
Alto Tietê tem 276 leitos 
de UTI adulto ativos em 
16 hospitais públicos, entre 
municipais e estaduais, com 
72,1% de ocupação (data 
base 27/02/2021). Duas 
destas unidades estão com 
100% de ocupação, o Hos-
pital Santa Marcelina, de 
Itaquaquecetuba, e o Dr. 
Osíris Florindo Coelho, de 
Ferraz de Vasconcelos.

Já os leitos de enfermaria 
adulto na região somam 359, 
com taxa de ocupação de 

50,7%.  Importante destacar 
que o Hospital Dr. Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, e as Santas 
Casas de Salesópolis e Santa 
Isabel estão com estes leitos 
100% ocupados.

“Com a alta nos índices 
em todo o país, inclusive 
em nossa região, estamos 
passando por um difícil mo-
mento da pandemia, com o 
surgimento de novas variantes 
do vírus e todas as regiões 
em estado de alerta, o que 
reforça a nossa necessidade 
imediata de novos leitos para 
atender os moradores do Alto 
Tietê”, disse o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Ele reforçou ainda que, 
desde o final do ano passado, 
o consórcio tem oficiado os 
órgãos competentes para 
solicitar a ampliação de leitos 
de UTI e enfermaria, suge-
rindo que esta ampliação 
seja realizada dentro das 
estruturas do Hospital das 
Clínicas, em Suzano, e do 

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
em Mogi das Cruzes.

Ainda durante a assembleia, 
os prefeitos discutiram o 
funcionamento das Câmaras 
Técnicas, que tiveram os 
trabalhos iniciados na última 

semana, bem como novas 
parcerias e demandas regionais, 
como a solicitação conjunta 
ao DAEE – Departamento de 
águas e Energia Elétrica, para 
o desassoreamento dos rios e 
córregos que cortam a região, 

e ao DER - Departamento de 
Estradas de Rodagem, para 
o trabalho de manutenção 
nas estradas vicinais.

Também participaram da 
reunião os prefeitos de Biritiba 
Mirim, Carlos Alberto Taino 

Júnior; Ferraz de Vasconcelos, 
Priscila Gambale; Guararema, 
Zé Luiz Eroles; Itaquaquece-
tuba, Dr. Eduardo Boigues 
Queroz; de Salesópolis, Van-
derlon Gomes; Santa Branca, 
Adriano Levorin; Santa Isabel, 
Carlos Chinchilla; Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi; os vice-

-prefeitos de Guarulhos, Jesus 
Roque de Freitas e de Poá, 
Geraldo Pereira de Oliveira, 
além dos representantes dos 
municípios de Arujá,  Rogério 
Gonçalves Pereira, e Mogi 
das Cruzes, Sylvio Alkimin 
e do secretário executivo do 
consórcio, Adriano Leite.

Os pedidos para a am-
pliação de leitos de UTI nos 
hospitais da região estão 
sendo discutidos desde o 
ano passado e ultimamente 
tem ganhado força com o 
aumento do número de pa-
cientes precisando de leitos 
de internação no Alto Tietê. 
A ocupação dos leitos de UTI 
muda de uma semana para 
outra, mas tem se mantido 
acima dos 50%.

Tema da assembléia do Conselho de Prefeitos foi a lotação de leitos de UTI

Divulgação
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Governo estuda fase mais 
restritiva do que a vermelha

O Centro de Contingência 
do Coronavírus do Estado afir-
mou ontem que há discussões 
internas da possibilidade de 
implantação de uma etapa 
mais restritiva que a fase 1 
(Vermelha) do Plano São Paulo 
de retomada das atividades, o 
que pode afetar a circulação de 
pessoas e atividades na região 
do Alto Tietê. A declaração 
foi feita na tarde de ontem.

A coletiva de imprensa 
contou com a presença do 
secretário de Saúde do Estado, 
Jean Gorinchteyn; a diretora 
de Centro de Vigilância Epi-
demiológica (CVE) Regiane 
de Paula, a Procuradora-Geral 
do estado Camila Pintarelli e 
do coordenador do Centro de 
Contingência do Covid-19 
do Estado João Gabbardo 
Reis. A reunião abordou a 
questão envolvendo a ocu-
pação de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
o fornecimento de novas doses 
ao Ministério da Saúde, além 

Pandemia

da progressão da pandemia 
no Estado.

Segundo o coordenador 
do Centro de Contingência, a 
velocidade de contágio mostra-

-se preocupante. “Estamos 
avaliando mais restrições 
para todo o Estado e outras 
possibilidades que vão para 
além da fase 1. Podemos 
tomar medidas mais duras, 
uma vez que diferentemente 
do ano passado, todo o país 
está à beira do colapso de seu 
sistema de saúde”, explicou.

Atualmente, o Alto Tietê, 
encontra-se na fase 2 (laranja). 
Nela, estabelecimentos não 
essenciais estão com mais 
restrições para atendimento 
ao público e um horário de 
funcionamento menor. Pa-
ralelamente, o governo do 
Estado instituiu o toque de 
restrições das 23 às 5 horas.

Segundo o chefe da pasta 
estadual da Saúde, a Grande 
São Paulo apresentou ontem 
uma taxa de ocupação de leitos 
de UTI na ordem de 74,3%. 
Caso a região chegue à faixa 

de 75%, poderá ser rebaixada 
para a Fase 1 (Vermelha). Sia, 
entre enfermaria e UTI.

O governo também tra-
tou na entrevista coletiva 
da batalha judicial que o 
Estado está travando contra 
o Ministério da Saúde para 
o financiamento de leitos 
de UTI pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Segundo o 
governador, foi necessário a 
Procuradoria Geral do Estado 
entrar com um recurso no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para forçar a homologação de 
leitos, que até ontem à tarde 
não era nenhuma por parte 
do governo federal.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, a última 
ativação de leitos de UTI 
para o Alto Tietê aconteceu 
em janeiro, quando foram 
homologados 20 leitos de alta 
complexidade no Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo e Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos, além 
de dez vagas para o Hospital 
Padre Bento, em Guarulhos.

André Diniz

Fase laranja começa na região 
e desagrada setor comercial

Medida começou a valer ontem, após decreto emitido na semana passada pelo governo do Estado de São Paulo

PLANO SÃO PAULO

Passou a vigorar ontem, 
no Alto Tietê e em toda a 
Grande São Paulo, a fase 
laranja do Plano São Paulo. 
A medida tem como objetivo 
reduzir a lotação de inter-
nações nos hospitais que se 
aproximam do colapso. O 
endurecimento das regras 
desagrada setores do comércio 
mas acompanha uma onda 
de maiores restrições para 
mitigar a disseminação do 
coronavírus (Covid-19) em 
todo o país.

Na mesma semana em 
que o governo do Estado 
decretou o toque de restri-
ção – medida inédita dentro 
da estratégia de combate à 
pandemia – foi decidido que 
a região retornaria para a fase 
laranja. Ambas mudanças 
apontam para a urgência do 
momento em que o Estado 
registra recordes nas inter-
nações, no sábado passado 
15.517 pessoas estavam 
hospitalizadas em leitos de 

enfermaria e de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI). 
O índice é o mais alto desde 
julho de 2020.

O endurecimento das res-
trições também é sentido em 
outros estados como o Rio 
Grande do Sul que dentro 
de sua estratégia impôs a 
bandeira preta em todo o 
Estado – nível mais grave 
do plano riograndense. Em 
Minas Gerais, oito regiões 
foram colocadas em onda 
vermelha, também o nível 
mais severo da estratégia mi-
neira de combate à Covid-19.

Na comparação com os 
Estados citados, as restrições 
paulistas são menos duras, 
as mudanças impõe um 

limite de funcionamento 
nos estabelecimentos de até 
8 horas diárias não podendo 
funcionar para além das 20 
horas da noite e estabelecem 
a capacidade de lotação em 
40%. Todos os setores do 

comércio e serviços conti-
nuam permitidos, a exceção 
são os bares que não servem 
alimentos, estes estão proi-
bidos em qualquer horário.

Para o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Mogi das 

Cruzes (Sincomércio), bares, 
restaurantes e shoppings, 
que já estavam em uma 
situação delicada, serão os 
mais prejudicado com as 
limitações.

“Essa mudança nos pegou de 

surpresa, havíamos elogiado o 
decreto de toque de restrição 
para aumentar a efetividade 
do combate aos pancadões e 
outras aglomerações noturnas, 
mas novamente o governo 
do Estado toma um cami-
nho prejudicial para todos”, 
lamentou Valterli Martinez, 
presidente do Sincomércio. 

“A mudança reduz o horá-
rio de funcionamento dos 
estabelecimentos e quanto 
menos tempo ficam abertos, 
consequentemente, as aglo-
merações são maiores dentro 
daquele horário limitado”, 
argumentou o dirigente.

Martinez destacou que o 
comércio sempre se esfor-
çou para cumprir todos os 
protocolos exigidos por lei 
e que, individualmente por 
seus índices, Mogi estaria 
qualificada para permanecer 
na fase amarela, mas como o 
Plano SP agrupa os municípios 
por regiões, a cidade acabou 
sendo penalizada devido aos 
municípios vizinhos. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Decisão que fez o Alto Tietê regredir ocorreu pouco depois do “toque de restrição”

Emanuel Aquilera

O endurecimento 
das regras 
desagrada setores 
do comércio

Comissão de Pleito fará 
análise de documentação

Com o término do prazo 
para as inscrições das entidades 
da sociedade civil interessa-
das em participar da eleição 
da Conselho Municipal da 
Cidade de Mogi das Cruzes 
(Concidade), que ocorreu 
na quarta-feira passada, a 
Comissão de Pleito fará a 
análise da documentação dos 
inscritos para a habilitação 
das candidaturas. A eleição 
está marcada para ocorrer no 
próximo sábado e indicará 
representantes da sociedade 
civil para a gestão 2021-2022. 

Uma página do site da 
Prefeitura reúne todas as in-
formações sobre o processo 
eleitoral acesse https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/
pagina/conselho-da-cidade/
publicacoes.

O secretário de Planejamento 
e Urbanismo, Claudio de Faria 
Rodrigues, comenta que houve 
inscritos para todos segmentos, 
o que mostra o interesse da 
sociedade. Ele ressalta que o 
Concidade tem, entre suas 
funções primordiais, debater 

Eleição do Concidade

e auxiliar na formulação das 
políticas municipais relacio-
nadas ao desenvolvimento 
urbano sustentável, atuando 
como um grupo permanente 
de consulta e deliberações 
sobre o assunto. “A participa-
ção popular é o eixo central 
do Concidade, que em sua 
essência conta com a presença 
e a participação de diversos 
segmentos da sociedade”, 
comenta o secretário.

De acordo com o cronogra-
ma da eleição, no dia 1º de 
março será publicado no site 
da Prefeitura e no quadro de 
editais do Prédio 1, localizado 
na avenida Narciso Yague 
Guimarães, 277 a relação das 
entidades habilitadas e não 
habilitadas. Entre amanhã   
e quinta-feira, as entidades 
eventualmente não habilitadas 
poderão interpor recursos à 
Comissão de Pleito, de forma 
presencial ou pelo e-mail 
concidade@pmmc.com.br. 
Já na sexta-feira, serão publi-
cados os recursos deferidos 
e indeferidos no site e no 

quadro de editais.
O processo eleitoral elegerá 

14 titulares e 14 suplentes da 
sociedade civil, por meio de 
entidades de cada segmento. 
Serão cinco titulares e cinco 
suplentes dos movimentos 
sociais e populares; dois titulares 
e dois suplentes das entidades 
sindicais dos trabalhadores; 
dois titulares e dois suplentes 
das entidades empresariais 
relacionadas à produção e 
ao financiamento do desen-
volvimento urbano; quatro 
titulares e quatro suplentes 
das entidades profissionais, 
acadêmicas e de pesquisa e 
conselhos de classe; e um titular 
e um suplente de organizações 
não governamentais.

Os representantes de cada área 
só poderão participar e votar 
no seu respectivo segmento. 
Por conta da pandemia da 
Covid-19, o processo eleitoral 
poderá ser realizado de forma 
remota ou presencial, deven-
do ser definido previamente 
e de comum acordo pelos 
participantes de cada setor.
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GCM prende suspeito de tráfico 

e apreende entorpecentes
A Guarda Civil Municipal 

(GCM) de Mogi das Cruzes 
apreendeu, no domingo pas-
sado, 191 porções de entor-
pecentes no Conjunto Santo 
Ângelo. Um suspeito foi detido 
e encaminhado à Central de 
Flagrantes, onde a ocorrência 
foi registrada.

A GCM fazia o patrulha-
mento pelo bairro quando 
avistou três indivíduos em 
atitude suspeita, na estrada 
das Esmeraldas, dois deles 
fugiram e o outro foi abordado. 
O suspeito arremessou uma 
sacola no chão contendo 87 
pedras de crack, 59 porções 
de maconha e 45 porções 
de cocaína. O material foi 
apreendido e a ocorrência 
foi registrada como tráfico 
de drogas.

A GCM faz parte do sistema 
de segurança pública, realizando 
ações preventivas e para coibir 
ações criminosas. O telefone 
da corporação é o 153.

Veículo localizado
A Guarda Municipal localizou 

Patrulhamento

também no domingo passado 
um veículo na rua Pernambuco, 
nas Chácaras Santo Ângelo, 
próximo ao hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti. O 
automóvel estava estacionado 
em local ermo, o que chamou 
a atenção dos agentes.

Ao fazer a pesquisa sobre 
o veículo, foi verificada que 
a placa que estava afixada 
era, na verdade, de outro 
automóvel. No seu interior, 
ainda foi localizada outra placa, 

pertencente a um veículo 
diferente.

Os guardas fizeram a pes-
quisa do número dos chas-
sis do veículo e verificaram 
que, nos registros oficiais, 
ele constava como furto em 
Itaquaquecetuba, na sexta-feira 
passada. O proprietário foi 
informado e, após o registro 
do boletim de ocorrência, 
elaborado pela Polícia Civil,  
o carro foi devolvido.

GCM também localizou um veículo produto de furto

Ney Sarmento/PMMC

Mogi registra dez autuações 
por desrespeito à pandemia

O Departamento de Fisca-
lização de Posturas de Mogi 
das Cruzes registrou no final 
de semana passado dez au-
tuações por desrespeito às 
determinações do Decreto 
Estadual 64.881/2020 da 
pandemia da Covid-19. O 
documento estabeleceu a 
quarentena em todo o Estado 
de São Paulo com normas aos 
comerciantes e à população 
geral, que projetam conter a 
disseminação do vírus.

Além das dez autuações 
por desrespeito ao decreto, o 
departamento registrou outras 
seis autuações por desrespeito 
à Lei do Silêncio, duas pela 
ocorrência de pancadões e uma 
pela funcionamento de um 
estabelecimento sem alvará.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança, as au-
tuações aconteceram em Braz 
Cubas, Centro, Jundiapeba, 
Parque São Martinho e Vila 
Bernardoti. De acordo com a 
Prefeitura, os números não estão 

Fiscalização

necessariamente relacionados 
às determinações do toque de 
restrição, implantado pelo 
Estado na sexta-feira passada.

A fiscalização noturna é 
feita das 23 às 5 horas e 
deve se encerrar apenas no 
próximo dia 14, com foco 
na diminuição de festas clan-
destinas e quaisquer outros 
tipos de aglomerações que 
possam contribuir com a 
disseminação do coronavírus.

Em nota, a Secretaria Es-
tadual de Saúde informou 
que não há um balanço so-
bre o desrespeito ao toque 
de restrição. Em Ferraz de 
Vasconcelos, por parte da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
houve uma autuação de um 
bar, localizado no Parque São 
Francisco. O local foi multado 
em 30 Unidades Fiscais do 
Município (UFMs) no sábado 
passado, o que equivale a 
aproximadamente R$ 3,2 mil.

Por outro lado, as prefei-
turas das outras três cidades 
da região disseram que não 
houve nenhum registro. “Nada 

foi registrado pela GCM de 
Suzano, com o Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
e com a Vigilância Sanitá-
ria. Não houve chamado ou 
denúncia para atendimento 
de ocorrência relacionada ao 
período de toque de restrições”, 
disse a Prefeitura de Suzano.

Já a GCM de Itaquaque-
cetuba, em parceria com a 
Polícia Militar (PM), afirmou 
que percorreu diversos pontos 
com indicação de aglomeração, 
mas não houve autuação, 
notificação ou multa. Foi 
verificado pela Secretaria 
Municipal de Segurança 
Urbana que a população tem 
compreendido a mensagem 
da Administração Munici-
pal sobre a necessidade de 
respeito e consciência.

Em Poá, tanto a GCM 
quanto a PM realizaram uma 
blitz orientativa a fim de 
instruir a população sobre 
as novas determinações do 
retorno à Fase Laranja do 
Plano São Paulo, com o 
toque de restrições. 

Thamires Marcelino

Proposta, que tramita desde 2016 na Câmara de Mogi, dificultaria instalação de praça de cobrança na rodovia

MOGI-DUTRA

A Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes deve trazer 
de volta à discussão um 
antigo projeto de lei que 
pode ir ao encontro das 
aspirações do movimento 
Pedágio Não, que luta pela 
não-instalação de uma praça 
de pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88), em Mogi 
das Cruzes, como parte 
do pacote de concessão de 
rodovias à iniciativa privada 
pretendida pelo governo de 
São Paulo.

O projeto de lei 135/2016, 
de autoria do então prefeito 
de Mogi das Cruzes, hoje 
deputado federal, Marco 
Bertaiolli (PSD), tratou da 
obrigatoriedade de elabo-
ração do Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança (EIV) 
e do Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV). O projeto, 
segundo os coordenadores 
do movimento contra a 
praça de pedágio, poderia 
apresentar mais um entrave 

no governo do Estado para 
a instalação do posto de 
cobrança.

As comissões permanentes 
da Câmara de Mogi, na época 
em que o projeto começou 
a tramitar, apresentaram di-
ficuldades para a elaboração 
de parecer sobre a propos-
ta de lei, tendo apenas a 
avaliação da Comissão de 
Justiça e Redação, com 11 
emendas alterando o texto 
original, entre remoções, 
modificações e adições.

Segundo a Câmara Mu-
nicipal, depois do início 
dos trâmites do projeto 
para obrigatoriedade de EIV, 
foram aprovados o Código 
de Obras e Edificações do 
Município (Lei Comple-
mentar 143/2019), o Plano 

Diretor do Município (Lei 
Complementar 150/2019), 
a Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (Lei 7.200/2016), a Lei 
de Parcelamento do Solo (Lei 
7.201/2016), dentre outros 
dispositivos. A mesa diretiva 

da Casa, então, pediu para 
que o Executivo elaborasse 
um parecer técnico com 
relação às questões apresen-
tadas para poder orientar os 
vereadores sobre a natureza 
do projeto.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Legislativo 
mogiano, até o final de 2020 
não houve uma resposta do 
Poder Executivo sobre o 
ofício pedindo um parecer 
técnico ao projeto de lei sobre 

a instituição do EIV. “Agora, 
o mesmo ofício será encami-
nhado pelo presidente Otto 
Rezende (PSD) ao prefeito 
Caio Cunha (Pode), para 
que se manifeste sobre o 
assunto”, concluiu em nota.

Para o coordenador do 
movimento Pedágio Não, 
Paulo Bocuzzi, toda iniciativa 
tomada pelo Poder Público 
em postergar a instalação 
da praça de pedágio é bem-

-vinda, mas não pode ser a 
única linha de atuação do 
movimento. “Esta é uma 
questão de responsabilidade 
do governo do Estado e que 
precisa ser tratada dentro 
desta esfera também. Feliz-
mente temos vereadores que 
compartilham da nossa visão 
e que também nos auxiliam 
nesta luta, mas precisamos 
da ajuda de todos - da popu-
lação, dos nossos vereadores, 
de nossos representantes na 
Assembleia Legislativa e na 
Câmara Federal para impedir 
que isso nos atinja”, afirmou 
o coordenador.

André Diniz

Instalação de pedágio é sugerida para a concessão de rodovias à iniciativa privada

Emanuel Aquilera 

Estudo Prévio 
de Impacto de 
Vizinhança (EIV) 
criaria obstáculos 
para o Estado

Projeto que pode beneficiar 
‘Pedágio Não’ volta ao debate
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Municípios do Alto Tietê 
registram mais óbitos

Nesta segunda-feira, a 
atualização dos dados de 
Coronavírus na região do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Codnemat) traz 
26 óbitos ocorridos nas úl-
timas 72 horas.

Coronavírus

Com um total de 4.363 
mortes, incluindo Guarulhos, 
em decorrência da doença, 
a taxa de letalidade na re-
gião é de 4,1%. Já a taxa 
de recuperação é de 82,5%, 
com um total de 87.413 
pessoas contraíram o vírus 

e se recuperaram.
As 26 vítimas registra-

das nas últimas horas eram 
residentes nas cidades de 
Biritiba Mirim, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Isabel e 
Suzano-

Aulas do projeto Cozinha 
de Talentos são retomadas

Está sendo retomado, 
deede ontem, o projeto 
Cozinha de Talentos, um 
curso de gastronomia patro-
cinado pela JSL, que conta 
com apoio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por 
meio do Fundo Social e do 
Programa de Ação Cultural 
do Governo do Estado 
de São Paulo (ProAC). A 
princípio, serão atendidas 
as pessoas que já tinham 
sido selecionadas em 2020, 
porém tiveram as aulas 
suspensas, em decorrência 
da pandemia da Covid-19. 
Logo, neste primeiro mo-
mento, não serão abertas 
inscrições.  

As turmas, portanto, já 
tinham iniciado o curso no 
último ano. Para saber quem 
desse grupo tinha interesse 
em dar continuidade às 
aulas agora em 2021, o 
grupo patrocinador fez uma 
busca ativa, o que culminou 
com o preenchimento das 
vagas disponíveis.

O Fundo Social lembra, 

Mogi

todavia, que as pessoas in-
teressadas em participar de 
cursos profissionalizantes 
gratuitos devem ficar atentas, 
pois ao longo deste semestre 
nova vagas e novos cursos 
serão disponibilizados e 
devidamente comunicados 
pelos canais oficiais da 
Prefeitura de Mogi e do 
Fundo Social.

“Neste primeiro momento 
não foram abertas inscrições, 
pois esse é um projeto que 
já tinha pessoas inscritas e 
que infelizmente precisou 
ser suspenso em função 
da pandemia. Porém em 
breve teremos novidades 
e poderemos atender mais 
pessoas que buscam fazer 
cursos profissionalizantes 
gratuitos”, destaca a presi-
dente do Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet.

As aulas do projeto acon-
tecerão nas dependências 
da Escola de Empreende-
dorismo e Inovação, no 
Centro e também no Polo 

Regional da Escola de Be-
leza, na Vila Brasileira.  Os 
espaços receberam equipa-
mentos adicionais e todos 
os insumos e ingredientes 
necessários. Serão três 
turmas em cada um dos 
espaços, que cumprirão 
carga semanal de 6 horas. 
A previsão é que o curso 
seja finalizado no mês de 
junho.

O projeto Cozinha de 
Talentos objetiva a trans-
formação social a partir do 
ensino da gastronomia. A 
proposta é qualificar mão 
de obra, na expectativa de 
inserção ou recolocação 
no mercado de trabalho, 
estimular a incubação e o 
desenvolvimento de novos 
negócios, além de resgatar 
receitas tradicionais. Os 
alunos terão aulas práticas 
e teóricas divididas em mó-
dulos, tais como, métodos 
de cocção, desenvolvimento 
de cardápios, food safety, 
empreendedorismo, entre 
outros.

Mogi, Suzano e Itaquá estão 
entre as mais empreendedoras

Ranking da pesquisa de 2021 coloca os três municípios do Alto Tietê no grupo dos cem melhores em todo o Brasil

COMPETIÇÃO

A edição 2021 do Índice 
de Cidades Empreendedoras 
colocou três cidades do Alto 
Tietê entre as cem melhores 
cidades com potencial de 
empreendedorismo e desen-
volvimento. Respectivamente 
as cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano e Itaquaquecetuba 
ganharam destaque no ran-
king nacional.

O levantamento é feito pela 
Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (Enap), em 
parceria com a organização 
Endeavor, que avaliou sete 
critérios que podem revelar 
o potencial de uma cidade 
para o desenvolvimento e 
o empreendedorismo. En-
tre eles, estão o ambiente 
regulatório, infraestrutura, 
mercado, acesso a capital, 
inovação, capital humano 
e cultura empreendedora.

Na avaliação, Mogi das 
Cruzes foi a 26ª colocada 
com uma nota geral 6,660. 
Suzano esteve seis posições 

atrás em todo o país, com 
o 32º lugar com avaliação 
6,417. A novidade foi Ita-
quaquecetuba, que figurou 
na 56º colocação, com uma 
nota final de 5,814.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
de Mogi das Cruzes, Gabriel 
Bastianelli, a colocação de 
Mogi no ranking nacional 
do Índice de Cidades Em-
preendedoras é positiva para o 
desenvolvimento, colocando-

-a à frente de 18 capitais 
estaduais. “Este dado mostra 
o potencial do município 

para atrair investimentos, 
empresas, empregos de qua-
lidade para a população e, 
consequentemente, aumento 
da renda e da qualidade de 
vida”, explicou.

O titular da pasta em Mogi 

das Cruzes também celebra 
o destaque que o município 
teve na avaliação de infraes-
trutura, sendo a nona melhor 
do país. “A cidade está em 
uma localização estratégi-
ca, entre os dois maiores 

mercados nacionais, próxima 
a aeroportos e portos, servida 
com uma excelente rede 
ferroviária e também com 
acesso a ferrovias”, concluiu.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico e 

Geração de Empregos de 
Suzano, André Loducca, 
destacou tanto o 12º lugar 
em Infraestrutura quanto 
a facilitação do Ambiente 
Regulatório. “Nossa missão é 
facilitar a vida da população, 
dos trabalhadores e dos em-
presários. Para isso, contamos 
com parcerias, projetos e 
programas específicos para 
viabilizar serviços de maneira 
ágil e eficiente, como é o caso 
do Suzano Mais Emprego e 
do novo Centro Unificado 
de Serviços Norte (Centrus), 
na região do Dona Benta”.

Para o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), a 
colocação do município é 
fruto do trabalho ao longo 
dos últimos anos. “Desde 
2017 atuamos para resgatar a 
cidade. Aos poucos colhemos 
resultados, garantindo mais 
crescimento, oportunidade e 
qualidade de vida. Ninguém 
faz nada sozinho, este é um 
trabalho de várias mãos”, 
agradeceu o chefe do Exe-
cutivo municipal.

André Diniz

Infraestrutura, acesso a capital e ambiente regulatório chamam atenção na região

Wanderley Costa/ Secop Suzano

Nas dez cidades da região, mortes chegam a 2.286
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O levantamento é 
feito pela Escola 
Nacional de 
Administração 
Pública (Enap), 
em parceria com 
a organização 
Endeavor
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Bolsas fecham em alta

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, depois de terem recuado na última semana 

de fevereiro em meio à apreensão dos investidores com o aumento dos juros de títulos soberanos de longo 

prazo. No pregão desta segunda, prevaleceu o otimismo com indicadores macroeconômicos e a aprovação 

de um pacote fiscal trilionário na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o que deve impulsionar a 

recuperação da maior economia do mundo.

O Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) renovou nesta 
segunda-feira, 1º, o pedido 
apresentado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
que os recursos recuperados 
pela Operação Lava Jato 
sejam usados no plano de 
vacinação nacional contra 
a covid-19.

O documento foi enca-
minhado ao gabinete do 
ministro Ricardo Lewandowski, 
relator da ação, depois que o 
procurador-geral da República 
Augusto Aras informou que há 
mais de R$ 1,2 bilhão ainda 
sem destinação específica 

OAB quer recursos da 
Lava Jato para vacina

Pedido ao STF

em contas judiciais ligadas 
às forças-tarefas do Rio de 
Janeiro e de Curitiba.

A OAB insiste que o Brasil 
vive o pior momento na pan-
demia do novo coronavírus e 
que a liberação da verba para 
a aquisição de imunizantes 
ajudaria a enfrentar a crise 
sanitária.

“Diante da gravidade da 
emergência causada pela 
pandemia do coronavírus é 
necessário que sejam ado-
tadas medidas suficientes 
para a proteção ao direito 
da população”, argumenta o 
presidentes da OAB, Felipe 
Santa Cruz. (E.C)

Conselho propõe 
toque de recolher

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Conass pediu ainda 
lockdown nos estados com mais de 85% de ocupação de leitos de UTI

ENFRENTAMENTO A COVID-19

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
defende a adoção imediata 
de lockdown nos Estados 
em que a ocupação dos 
leitos de covid-19 tenha 
alcançado mais de 85%. Em 
comunicado divulgado no 
início da tarde desta segunda-

-feira, 1º, o Conass também 
defendeu a adoção de um 
toque de recolher nacional, 
das 20h às 6h, em todo o 
País, inclusive nos finais de 
semana, e a suspensão do 
funcionamento das escolas. 
Na carta, os gestores dizem 
que o Brasil enfrenta o pior 
momento da epidemia e 
criticam a falta “de uma 
condução nacional unificada 
e coerente” para a crise.

Os secretários de saúde 
pedem o recrudescimento 
das medidas de distancia-
mento social em todo o 
País, levando-se em conta “a 
situação epidemiológica e a 
capacidade de atendimento 
de cada região, avaliadas 
semanalmente a partir de 
critérios técnicos.” No caso dos 

estados onde a ocupação dos 
leitos de covid-19 ultrapasse 
85%, os secretários pedem 
a adoção do nível máximo 
de restrição.

“O recrudescimento da 
epidemia em diversos esta-
dos leva ao colapso de suas 
redes assistenciais públicas e 
privadas e ao risco iminente 
de se propagar a todas as 

regiões do Brasil”, escreveram 
os secretários. “Infelizmente, 
a baixa cobertura vacinal e a 
lentidão na oferta de vacinas 
ainda não permitem que esse 
quadro possa ser revertido 
em curto prazo. O atual ce-
nário de crise sanitária vivida 
pelo País agrava o estado de 
emergência nacional e exige 
medidas adequadas para a 

sua superação.”
No comunicado, os ges-

tores citam a proibição de 
eventos presenciais, como 
shows, cerimônias religio-
sas e eventos esportivos, a 
suspensão das atividades 
presenciais de educação no 
País, a adoção de trabalho 
remoto sempre que possível 
e  barreiras sanitárias.

Algumas cidades já decretaram estado de recolher como Araraquara

Divulgação
Estadão Conteúdo

 O governador do Estado 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou que o 
Butantan deve entregar até 
o fim do mês de março 21 
milhões de doses da vacina 
produzida pelo instituto contra 
a covid-19, a Coronavac. Até 
o fim de abril está previsto 
o repasse ao Ministério da 
Saúde de 46 milhões de 
doses previstas no primeiro 
contrato assinado entre o 
Butantan e a pasta.

Segundo o governador de 
São Paulo, o Butantan passou 
a trabalhar 24 horas por dia, 
sete dias por semana a fim 
de agilizar a produção e en-
vase das vacinas. Conforme 
Doria, para esta quinta-feira 
(4) está prevista a chegada 
ao País de novo lote com 
8 mil litros de insumos - o 
equivalente a 14 milhões 
de doses - para a produção 

Butantan entregará 21 
mi de doses da vacina

Coronavac

de vacinas.

Manifesto
 Um grupo de 16 gov-
ernadores divulgou 
nota criticando o 
governo federal de 
usar dinheiro público 

“a fim de produzir 
informação distor-
cida”. O presidente 
Jair Bolsonaro disse, 
no final de semana,  
em suas redes sociais 
que o governo fed-
eral repassava bilhões 
aos Estados para que 
reduzissem os efeitos 
da pandemia do coro-
navírus provocando a 
ira deles.(E.C)

Novo lote de insumos deve chegar ao País na 5ª

Pedido da OAB foi apresentado ao STF

 Divulgação

Marcello Casal JrAgência Brasil

inclui
mundo
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Foco de Biden é a aprovação 
do pacote, diz Casa Branca

A secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, 
afirmou ontem que o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, está focado na 
aprovação do pacote fiscal 
de US$ 1,9 trilhão e irá se 
envolver pessoalmente no 
processo de negociações. O 
texto foi avaliado pela Câmara 
dos Representantes no fim 
de semana e ainda precisa 
ser analisado pelo Senado.

Jen Psaki reiterou que 
considera crítico que o Con-
gresso aja rapidamente para 
fazer frente à crise econômica 
provocada pela pandemia 
da Covid-19.

Segundo ela, Biden se 
encontrou com parlamenta-
res democratas ontem para 
tratar do tema.

Questionada sobre o au-
mento do salário mínimo a 
US$ 15 por hora, que deve 
ser eliminado da proposta 
no Senado, a porta-voz as-
segurou que o presidente 
segue “comprometido” com 
a medida, mas ponderou 

US$ 1,9 trilhão

que respeita o processo le-
gislativo e reconheceu que 
ela deve ficar de fora do 
pacote. “Biden conversará 

com membros do Congresso 
sobre a melhor maneira de 
se fazer isso”, ressaltou.

Jen Psaki também salien-
tou que o governo segue 
trabalhando para garantir a 
nomeação de Neera Tanden 
ao Escritório de Administra-
ção de Orçamento (OMB, na 
sigla em inglês). A indicação 
está travada no Senado por 
conta de resistência a antigas 
publicações de Tanden no 
Twitter. (E.C.)

Biden se encontrou com parlamentares para tratar tema

Divulgação

Diretor da OMS afirma que 
Covid não acabará este ano

Diretor executivo da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Mike Ryan 
afirmou ontem que seria 
muito prematuro e não 
realista acreditar que a pan-
demia da Covid-19 pode ser 
encerrada até o fim deste 
ano. Segundo ele, a prio-
ridade da entidade agora é 
reduzir as hospitalizações e 
ampliar o máximo possível 
a vacinação.

Durante entrevista co-
letiva da entidade, Ryan 
apontou que os dados dis-
poníveis sobre as vacinas 
de combate ao vírus são 
realmente encorajadores 
Segundo ele, esses dados 
sugerem que os imunizantes 
funcionam para reduzir o 
risco de contaminação e de 
desfechos graves da doença. 
Mas advertiu: “No momento, 
o vírus está no controle da 
situação. Há alta potencial 
de casos em vários países”, 
afirmou o diretor.

Também presente na co-
letiva, a epidemiologista 

Pandemia

responsável pela resposta da 
OMS à pandemia, Maria Van 
Kerkhove, comentou que os 
dados da semana passada, 
que mostraram alta nos casos 
do coronavírus pelo mundo, 
são um alerta de que, caso 
a população baixe a guarda, 
o vírus terá novo ganho de 
impulso. Kerkhove defendeu 
a reabertura de escolas como 

prioridade, mas pediu que 
as pessoas limitem contatos 
em geral, a fim de conter a 
crise de saúde.

Já a cientista-chefe da 
OMS, Sumya Swaminathan, 
disse que a meta da Iniciativa 
Covax, que distribui vacinas 
pelo mundo, é acabar com 
a fase aguda da pandemia 
ainda neste ano.

Prioridade é reduzir hospitalizações e ampliar vacinação

Reuters/Pilar Olivares/

Após repressão sangrenta  
Aung San é indicada de novo

Processada por violar obscuros regulamentos, ex-líder birmanesa, foi acusada de dois outros supostos crimes

MIANMAR

A ex-líder birmanesa Aung 
San Suu Kyi, já processada por 
violar obscuros regulamentos 
comerciais e sanitários, foi 
acusada ontem de dois outros 
supostos crimes, enquanto o 
país permanece sob tensão 
após o dia mais mortal de 
repressão desde o golpe de 
Estado.

A prêmio Nobel da Paz foi 
processada por violar uma 
lei de telecomunicações e 
por “incitar a desordem pú-
blica”, disse à agência AFP o 
advogado Nay Tu, membro 
de sua equipe de defesa, após 
a audiência, na qual Aung 
San Suu Kyi participou por 
videoconferência.

Fora de comunicação des-
de sua prisão, ela está “apa-
rentemente com boa saúde”, 
disse seu principal advogado, 
Khin Maung Zaw, que viu sua 
cliente por videoconferência 
pela primeira vez e que ainda 
não teve permissão para se 
encontrar com ela. Uma nova 

audiência está marcada para 
o dia 15.

As novas acusações sur-
gem um dia após um dia 
particularmente sangrento 
de repressão. Pelo menos 18 
pessoas morreram no domingo 
passado, de acordo com as 
Nações Unidas.

Confirmar as mortes de 
manifestantes tem sido difícil 
em meio ao caos e à falta de 
notícias de fontes oficiais, es-
pecialmente em áreas fora de 
Yangon, Mandalay e Naypyitaw. 
Mas em muitos casos havia 
evidências postadas online, 
como vídeos de tiroteios, fotos 
de cartuchos de balas coletados 
por cidadãos e perturbadoras 
fotos de corpos.

Apesar do medo de represálias, 
os manifestantes voltaram às 
ruas ontem. Perto da famosa 
prisão de Insein, em Yangon, 
as forças de segurança atiraram 
contra os manifestantes que 
protestavam contra as prisões 
do dia anterior, de acordo com 
uma transmissão ao vivo nas 
redes sociais.

No momento, não foi possível 
determinar se os tiros foram 
disparados com munição letal 
ou com balas de borracha. 

“Estamos unidos”, gritavam 
os manifestantes. Em outras 
partes da capital econômica, 

alguns manifestantes ergueram 
barricadas improvisadas com 
pedaços de madeira, sofás e 
bambus. A polícia disparou 
balas de borracha na tentativa 
de dispersar alguns deles, 
segundo a mídia local, que 

reportou vários feridos.
Após quase um mês de 

mobilização pró-democracia 
com manifestações diárias e 
uma campanha de desobe-
diência civil, a resposta das 
autoridades foi especialmente 

sangrenta.

Munição letal
Três manifestantes foram 

mortos em Dawei, após se-
rem alvos de “munição letal”, 
segundo um socorrista. Mo-
radores saíram às ruas para 
colocar flores vermelhas e 
acender velas em frente aos 
retratos das vítimas. “O exército 
birmanês é uma organização 
terrorista”, disse o proeminente 
ativista Thinzar Shunlei Yi no 
Facebook.

A mídia estatal advertiu 
que medidas severas serão 
inevitavelmente tomadas contra 
multidões anárquicas. Cerca 
de 30 manifestantes morreram 
desde o golpe de Estado de 1º 
de fevereiro, de acordo com a 
AAPP, uma ONG que ajuda 
presos políticos. O exército 
afirma que um policial foi 
morto enquanto tentava im-
pedir uma manifestação. O 
uso de armas letais contra 
manifestações pacíficas, em sua 
maioria, gerou uma nova onda 
de protestos internacionais.

Estadão Conteúdo

País está sob tensão após dia mais mortal de repressão desde o golpe de Estado

Divulgação

Texto foi avaliado 
pela Câmara e 
ainda precisa ser 
analisado pelo 
Senado
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Atletas elogiam Clube de Campo
O último dia de partidas do 

“ITF S200 Mogi das Cruzes – 
WEG – Grupo CDT Energia 
Solar” foi marcado por muita 
emoção e satisfação dos tenistas 
com a estrutura do torneio. 
O acolhimento do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes 
(CCMC) foi destacado e motivo 
de alegria para quem veio de 
longe participar da primeira 
etapa do circuito. 

Em meio às finais do 
campeonato, que se esten-
deram até à noite, tenistas e 
representantes das marcas 
patrocinadoras do evento 
fizeram questão de falar sobre 
a receptividade de todos os 
profissionais do clube e da 
organização do ITF S200. 

“É a primeira vez que visito 
Mogi das Cruzes e estou muito 
satisfeita com o acolhimento 
de todos. A estrutura do 
Clube de Campo é ótima 
e nos dá total condição de 
desempenhar um bom tor-
neio”, comentou a tenista 
Miriam Bastos, campeã da 
categoria WS50, que viajou 
de Florianópolis para estrear 
no circuito. 

O presidente do Clube de 

Torneio internacional de tênis

Campo e organizador do tor-
neio, Pedro Paulo Gonçalves, 
destacou o empenho de toda 
equipe gestora em realizar um 
evento referência, cumprindo 
todas as medidas sanitárias 
necessárias. “É uma satisfa-
ção enorme saber que toda 
a organização foi elogiada 
pelos atletas e parceiros do 
torneio e que, por mais um 
ano, escrevemos mais uma 
página na história do tênis 
brasileiro”, destacou. 

O representante da WEG & 
Grupo CDT, Márcio Miranda, 
frisou que o tratamento recebido 

durante toda a semana de 
torneio foi exemplar. “Fico 
muito feliz em fazer parte 
dessa parceria com o Clube de 
Campo. Desde a hospedagem 
até o contato com os atletas 
foi excepcional”, salientou. 

Para o diretor de Esportes 
do CCMC, José Rodrigues 
Dias, a etapa mogiana do 
torneio internacional foi um 
sucesso. “Tivemos partidas 
de tirar o fôlego e o último 
dia de finais com todos os 
atletas acompanhando os 
resultados”, comentou. 

No início da tarde de sábado, 

Último jogo ocorreu anteontem na estrutura em Mogi

 Jorge Moraes

Ariel Holan promete Peixe mais 
ofensivo e maior atenção à base

Sabendo das limitações que o time da baixada santista possui, argentino vê os mais jovens como opção real

SANTOS

Apresentado oficialmente 
nesta ontem, o técnico Ariel 
Holan prometeu manter a 
vocação ofensiva do Santos 
e dar atenção especial aos 
jogadores da base. Ciente 
das limitações vividas pelo 
clube paulista, o treinador 
argentino disse ver os atletas 
mais novos como opção real 
no elenco do time principal.

“Quero que seja uma equipe 
que entre no campo adversário 
com a bola dominada, que 
tenha passes que quebrem as 
linhas e tenha objetividade 
para ir até o gol adversário”, 
disse o treinador, ao resumir 
a visão de jogo que pretende 
impor no Santos.

“Gosto do jogo de passe 
e recepção, um sistema em 
que a equipe busque a ar-
ticulação e chegar ao arco 
rival. É disso que gosto nas 
equipes que dirijo: que te-
nham mentalidade ofensiva, 
que ataquem massivamente, 
com espaços para transição 

de jogo. Quem ataca bem, 
defende bem. É isso que 
vamos buscar.”

As opções para monta-
gem do elenco devem ficar 
restritas à base em razão da 
proibição da Fifa de registrar 
novos jogadores. Nos últi-
mos meses, o Santos sofreu 
punições como esta devido 
à dívida na contratação de 
reforços. O clube vive crise 
financeira, ainda sem data 
para acabar.

Na coletiva, Holan disse 
estar ciente das limitações do 
Santos no momento. “Temos 
uma situação momentânea. 
Temos de ver onde estão nossas 

forças. E nossas forças estão 
na base, no desenvolvimento 
do futebol dos jogadores 
do clube. Confiamos em 
todos os garotos. Podemos 
incorporá-los aos poucos 

ao elenco profissional. Vejo 
muito potencial em futebo-
listas jovens.”

O treinador afirmou estar 
bem informado sobre o atual 
elenco santista porque obteve 

informações em vídeos e 
também em uma conversa 
com o compatriota Jorge 
Sampaoli, que passou pelo 
Santos em 2019.

“Conheço os jogadores 

porque hoje a tecnologia 
permite que vejamos todas 
as partidas e tenhamos as 
informações. Tenho boa 
ideia de todos os jogadores, 
mas, claro, quero vê-los nos 
treinamentos. Em curto prazo, 
temos ajustes a fazer, então 
não pensamos em contratações. 
Estamos trabalhando a equipe 
com os profissionais que o 
Santos tem. Queremos levar 
esse trabalho adiante com 
eles, tomando as melhores 
decisões. O tempo é curto, 
logicamente queremos fazer 
alguns ajustes, de acordo 
com nossa filosofia de jogo. 
Faremos esses ajustes.”

Apesar da apresentação 
na manhã desta segunda, 
Holan ainda não fará sua 
estreia nesta quarta-feira, na 
partida contra a Ferroviária, 
em rodada do Paulistão. O 
time será comandado nova-
mente pelo auxiliar Marcelo 
Fernandes. O novo treinador 
estreará direto no clássico 
com o São Paulo, sábado, 
no Morumbi.

Estadão Conteúdo

Holan: “Gosto do jogo de passe e recepção, em que a equipe busque a articulação”

Divulgação/Santos

“Quero que seja 
uma equipe que 
entre no campo 
adversário com a 
bola dominada”

o tenista Paulo Gustavo Ge-
neroso sagrou-se campeão da 
categoria MS55. Segundo ele, 
as condições das quadras do 
clube estão no mesmo nível de 
grandes espaços reconhecidos 
nacionalmente. “Foi uma 
alegria enorme participar do 
torneio, conhecer o Clube de 
Campo e a cidade de Mogi 
das Cruzes. Com certeza, 
no ano que vem, o torneio 
Seniors ficará ainda maior e 
ainda mais prestigiado por 
toda a comunidade tenística”. 

O sentimento do gerente de 
Esportes e diretor do torneio, 
Murilo Rafael de Oliveira 
Pinto, é de dever cumprido. 

“Mesmo com dois dias de chuva, 
a equipe gestora do clube 
foi competente e migrou os 
jogos para quadras cobertas, 
mantendo o cronograma das 
partidas. Definitivamente, 
foi gratificante estar à frente 
dessa etapa internacional 
com grandes resultados para 
todos”, comemorou.

O “ITF S200 Seniors de 
Mogi das Cruzes - WEG – 
Grupo CDT Energia Solar” é 
uma realização do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes,.

O Mogi das Cruzes Basquete 
foi superado pela Unifacisa 
por 88 a 70, na tarde deste 
domingo, no Ginásio Hugo 
Ramos, pelo NBB (Novo Bas-
quete Brasil). Com a derrota, 
o time cai para a 8º colocação 
na tabela, com 12 vitórias em 
23 jogos, e a equipe da Paraíba 
sobe para a 6º posição, com 
13 triunfos em 24 partidas. 
O grupo volta à quadra no 
dia 9 de março contra o 
Paulistano, às 20 horas, em 
São Paulo, com transmissão 
ao vivo pela ESPN.

O time nordestino foi melhor 
desde o começo, vencendo o 
primeiro quarto por 22 a 18. 
Os mogianos até equilibraram 
o jogo no segundo, fazendo 
16 a 15, mas a Unifacisa 
voltou a dominar a partida 
nos dois períodos finais, com 
parciais de 29 a 20 (3º) e 20 
a 16 (4º).

“Eles entraram com uma 
intensidade grande e com 
um volume maior de jogo. 
Logo no começo abriram uma 
vantagem boa de pontos e foi 
muito difícil correr atrás. É 

Mogi é superado pelo 
Unifacisa em casa

Basquete

uma equipe jovem, que joga 
muito no contra-ataque e teve 
um ótimo aproveitamento nas 
bolas de três. Agora, vamos 
descansar e voltar forte para 
treinar nossa defesa e rebo-
tes, que sofremos bastantes 
nos últimos jogos”, ressalta 
o ala-pivô Douglas Santos, 
que anotou oito pontos e 
pegou sete rebotes e foi um 
dos mais eficientes.

O confronto marcou os 400 
jogos do técnico Guerrinha 
no NBB. O treinador atuou 
sete temporadas pelo Bauru 
e está em sua quinta pelo 
Mogi Basquete. E também é 
o técnico que mais venceu 
na competição, com 251 
triunfos.

“Nossa história é construída 
com vitórias e derrotas. No 
final da trajetória, vemos o que 
conseguimos e o que cons-
truímos. O mais importante, 
mesmo perdendo hoje, é ter 
dignidade, respeito pelo time 
e por cada um. Comemorar 
400 jogos assim, faz parte da 
carreira. ”, enfatizou o técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Os meninos brigam na rua com a turma de Janjão. Ao ler o falso testamento, 

Miguel pensa que sua fi lha está morta, assim como Gabriela. Miguel diz que 

desistiu de tudo e sua vida não possui mais sentido. 

GLOBO, 17H30

Malhação
BB tenta se desvencilhar de Cobra. Encorajada por Jeff, Mari consegue se 

apresentar. Edgard convida René para lecionar na Ribalta. Lucrécia e Dandara 

apoiam BB, que pensa em denunciar o assédio de Cobra. René confi dencia 

a Edgard que viu Ana ser atacada no passado.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Rodrigo tentam se explicar, mas Eva e Jonas nao ouvem os fi lhos. Eva 

manda Manuela fi car na casa da avo quando ela e Ana forem para o torneio 

de tenis em Buenos Aires. Ina critica o casamento, e Laudelino fi ca frustrado. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tancinha sente-se mal, e Beto a leva para casa. Adônis pressiona Nair para 

contar a verdade para ele e os irmãos. Tamara pede para Penélope deixar 

que ela fi que com Apolo. Aparício não consegue se entender com Rebeca. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere 

que a mãe frequente o grupo de apoio. Caio orienta Selma a investigar o 

paradeiro de Solange/Irene. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. 

Ritinha visita Ruyzinho. 

RECORD, 21H

Gênesis
Os reféns são trocados. Os amoritas saem dos esconderijos e surpreende 

a todos. Após a troca de reféns, Hod chama pelo rei e fala da proximidade 

entre o general Gurik e a rainha. As pessoas na cidade correm desesperadas. 

Danina bebe a poção feita pela feiticeira. 

 A vida é o nosso 
maior desafio porque 
nunca podemos fugir 
dela. Ela é o caminho 
onde construímos 
a história que nos 
distingue de todos os 
outros.

Mas às vezes a vida 
se complica e cada 
dia que vivemos as 
dificuldades parecem 
se multiplicar, e 
ficamos paralisados, 
sem saber como agir.

É preciso 
determinação 

MOMENTO
especial

O desafio é nossa vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANA CECILIA HUNE DA COSTA FER-

REIRA DA SILVA

 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!

Se nada deu certo hoje, amanhã eu 
acordo cedo e tento novamente. “

 cultura@jornaldat.com.br

para vencer essas 
adversidades que 
tornam a vida 
difícil. É necessário 
ter muita força e 
principalmente jamais 
desistir de lutar!
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E o clima de amizade continua rolando solto em nossas editorias sociais . En-
feito a coluna hoje com mais flashes de nomes de pessoas especiais e que são 
importantes em minha trajetória e fazem parte destes 21 anos de colunismo. 
Alguns aqui tem mais de 35 anos de amizade e nem mesmo os rumos que cada 
um tomou fez com que perdêssemos o contato e a convivência saudável que 
sempre travamos . Muitos quando nos encontramos é bagunça, é alegria e muita 
satisfação. Fazendo a diferença nestes tempos com essa forma de se publicar 
a página , me aproximo e sinto a aproximação de cada um dos evidenciados . 
Dia a dia vou escolhendo esses parceiros de uma vida para aqui destacar e os 
fazer serem lembrados e acarinhados. É tão importante se ter amigos , aliás é 
um tesouro guardar recordações e histórias . A vida é um sopro e temos que 
nessa nossa passagem deixarmos sempre coisas boas por onde passamos . 
E assim tento fazer sempre. Portanto , confiram os nomes que elenquei hoje 
para aqui estarem sintetizando boas energias e bons fluídos. Mais Friends !!!
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Carlinhos Bittencourt

Cesar de Alencar Alves

Vanderley Zilioto Marcelo Rogério

Arnaldo Pezzuol Junior

Ivan Melo
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Abel Bolito
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Maria Flora, Mayra Immese Cam-

pos, Roberta Nahum, Jéssica Leão 

, Marcelinho Rogério, Paulo Cézar 

Renzi

Quarta-feira

Marinho Mendes, Lena Hira, Carla 

Saraiva, Sara Oliveira Fernando 

Xavier, Zaque Faloza , Yaline An-

dere Marques, Luciane Marques, 
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