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Com 100% de leitos ocupados, 
prefeito decreta fase vermelha

Avanço da Covid-19 fez com que Caio Cunha determinasse fechamento do comércio até, pelo menos, segunda-feira

MOMENTO DELICADO

  Com capacidade no limite, Mogi sente a falta de leitos. Cidades, página 6

Mogi das Cruzes encontra-se 
desde a meia-noite de hoje na fase 
1 (vermelha) de restrição ao fun-
cionamento de comércio e servi-
ços. O decreto foi assinado pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) na 
tarde de ontem e tem validade mí-
nima até a próxima segunda-feira, 
com possibilidade de prorrogação. 
A justificativa para a imposição das 
medidas de restrição é o crescente 
aumento do número de internações 
em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) para casos do coronavírus. 
Segundo o prefeito, a decisão foi 
tomada de comum acordo entre o 
gabinete do Executivo, a Secretaria 
Municipal de Saúde, o Comitê de 
Contingência da Covid-19 do mu-
nicípio e a Câmara de Vereadores.  
Cidades, página 3

NA CÂMARA

Frente da 
mulher é 
apresentada. p5

Assim como no início da pandemia, seguindo as normas do Plano São Paulo, comércio de Mogi das Cruzes volta a fechar as portas 

Arquivo/Mogi News
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Escoamento de carga

Projeto de acesso do Taboão 
com a SP-70 segue indefinido

O pedido foi apresentado pela população ao Estado há 
aproximadamente seis meses. página 5 
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FASE ZERO
O Palácio dos Bandeirantes infor-
mou que o Centro de Contingên-
cia do Coronavírus ainda está dis-
cutindo alternativas para reduzir a 
circulação de pessoas nas ruas e 
transporte público, com a possibi-
lidade de limitações ainda maio-
res que as da Fase 1 (Vermelha) do 
Plano São Paulo, que limita todas 
as atividades não-essenciais. On-
tem, a Prefeitura de Mogi decre-
tou a Fase Vermelha, com restri-
ções extras, por meio de decreto 
municipal. Também não poderão 
funcionar escolas, óticas e igre-
jas. A medida vale até segunda-fei-
ra, quando haverá nova avaliação.

APELO
Os secretários estaduais de Saú-
de dos 26 Estados e do Distrito Fe-
deral encaminharam uma carta ao 
Ministério da Saúde, na qual, além 
de pedirem um papel mais ativo do 
governo federal no combate à pan-
demia, pedem que seja renovado o 
Estado de Emergência da pande-
mia, um Plano Nacional de Comu-
nicação para tratar do tema, além 
do fechamento de praias e toque 
de recolher a partir das 20 horas 

em escala nacional.

VÍRUS MAIS FORTE 
Enquanto garante que até o final 
da semana serão revelados os es-
tudos feitos pelo laboratório Sino-
Vac sobre a eficácia da vacina Co-
ronaVac contra o vírus brasileiro, 
a Secretaria de Estado da Saúde 
deu mais detalhes sobre como a 
doença está afetando o público: 
60% dos casos passaram a ser de 
pessoas entre 30 e 50 anos, sem 
comorbidades, e que podem ficar 
até 17 dias internadas na UTI, di-
ferentemente dos 10 dias previs-
tos da cepa original da Covid-19.

ABASTECIMENTO
O Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae) identificou um 
vazamento de água não visível na 
avenida Antônio Pinto Guedes, em 
Cezar de Souza, que provocava bai-
xa de pressão na rede. O reparo foi 
realizado ontem. Além de Cezar de 
Souza, outra manutenção emergen-
cial exigiu uma pausa no abaste-
cimento, na rua Benedito Sérvulo 
Santana, na Vila Lavínia. O abaste-
cimento já foi reestabelecido. Mais 
informações pelo telefone 115

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Medida unilateral

A 
live reproduzida nas redes sociais do 
prefeito de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), ao lado do secretá-
rio municipal de Saúde, Henrique 

Naufel, na noite segunda-feira passada, deve 
ser vista por todos os mogianos. Em tom de 
alerta máximo, quase fúnebre, as autorida-
des falaram sobre a atual situação da pande-
mia da Covid-19 no município, Alto Tietê 
e várias cidades do país - a mais dramática 
desde março do ano passado. 

Por conta do avanço da doença, a Prefei-
tura de Mogi decreta, a partir de hoje, fase 
vermelha do Plano São Paulo, ou seja, res-
trição máxima do comércio. Além disso, as 
aulas presenciais estão suspensas nas escolas 
municipais, estaduais e particulares, assim 
como cultos em igrejas e funcionamento de 
óticas – o que não está incluso na fase verme-
lha original, segundo o Plano São Paulo do 
governo do Estado. O cerco fechou de vez.

A falta de leitos de UTI e enfermaria em 
hospitais públicos e particulares preocupa. 
Caio Cunha e Henrique Naufel se mostraram 
de mãos atadas a esta altura e reforçaram o 
uso de máscara e demais medidas de pro-

teção, como o utilização contínua de álcool 
gel e distanciamento social. Depois de um 
ano do início da pandemia, houve um re-
laxamento natural por parte da população, 
que ocorreu de forma tão acelerada quanto 
ao desenvolvimento da nova cepa do coro-
navírus, ainda mais infecciosa. Quando a 
doença surgiu, houve pânico inicial, mas 
pouca conscientização. Resultado disso é o 
cenário atual, com recordes negativos diários 
em mortes, internações e casos confirmados. 
Desta vez, a doença também atinge cada vez 
mais o público mais jovem. 

Na semana passada, foi decretado o toque 
de restrição pelo governo estadual, que vem 
sendo muito criticado, pois a diminuição no 
período de funcionamento dos serviços gera 
ainda mais aglomeração. A medida populista 
apenas passa a impressão de isolamento so-
cial, mas na prática, não vem funcionando. 

Desde a semana passada, esse espaço do 
jornal vem repetindo insistentemente que 
medidas mais rígidas deveriam ser tomadas. 
E, ontem, de fato, foram. A pandemia não 
terminará nesta decisão, mas talvez, seja um 
bom começo. Vamos torcer. 

Solidão não é inanição 
ou falta de energia, é um 
tesouro de pródigas pre-
visões a ser encarado pela 
via da Alma desperta. São 
muitos os vínculos com os 
quais e através dos quais 
o criador chega ao sonho: 
o nascer do sol, a floresta 
convidativa e ameaçadora, 
a arte e a solidão. O evoca-
dor acorde musical, a névoa 
no mar, nada perdem, por 
esperar!

Um poeta de renome acei-
ta o destino de ser grande e 
gauche na vida, como quer 
Drumond. Como se em Ita-
bira existisse, e alguém não 
fosse capaz, de subverter 
verbos e submeter a lin-
guagem à dimensão utilitá-
ria que não sofresse do mal 
de ser vítima do cotidiano. 
Não importa quanta solidão 

Pródiga é a ação da mente

ARTIGO
Raul Rodrigues

esteja envolvida na guarda 
dessa linguagem. A página, 
ao adquirir a forma tradicio-
nal, totalmente cheia, read-
quire sua imponência sem 
ter de retornar à sua forma 
original. Como se eventual 
branco, restaurado, pudes-
se afetá-la de algum modo!

Se isso conforta: para 
todo aquele que se submete 
às palavras, o processo de 
esquecimento não existe. É 
preferível viver reconciliado 
com o destino de se sentir 
mal condenado ao seu pró-
prio idioma, do que se sub-
meter &agra ve; Comissão 
da Verdade e da Reconcilia-
ção, pelo Centrão, posta à 
visão pública, em mesas de 
jantares profanos!

Pela variante da solidão 
posterga-se a necessidade de 
ser um, entre tantos. Dançar, 

batucar para a consciência 
despertar. Praticar encontros, 
para que o espaço sobre, 
para arrancar poemas das 
entranhas e criar uma rima 
de pródigas façanhas. Posta 
diante do fogo da invenção 
para decidir qual canção se 
entrosa melhor no processo 
de revelar a Alma, verten-
te maior de toda a criação.

O ato de preencher uma 
folha em branco deixa cica-
trizes. A dança febril entre 
palavras e idéias deixa se-
qüelas que nem sempre se 
refletem no rosto. Principal-
mente quando se está perto 
de outra pessoa, que além 
de não procurar, exime-se 
em nada entender, do que 
está prodigalizado.

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário.

 raulrodr@uol.com.br
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Multa maior contra as 
aglomerações é aprovada

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou 
ontem em única votação, por 
22 votos a um, o projeto de 
Lei 12/2021, de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
que estabelece multas e pe-
nalidades mais severas a 
estabelecimentos comerciais 
que burlarem as medidas 
de distanciamento social 
e realizarem aglomerações 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Segundo o texto enviado 
pelo Executivo Municipal, 
qualquer local que realizar 
festas clandestinas ou que 
promover aglomerações em 
suas dependências passarão 
a ter primeiramente uma 
advertência e, caso sejam 
reincidentes, a autuação 
renderá uma multa mínima 
de R$3.750, o equivalente 
a 20 Unidades Fiscais do 
Município (UFM). Em caso 
de uma terceira infração con-
secutiva, o valor será dobrado, 
chegando a 40 UFMs - o 
equivalente a R$7.500, com a 

Câmara

cassação do alvará e lacração 
das portas. Se houver uma 
quarta infração do mesmo 
local, a multa será de 100 
UFM’s (R$18,1 mil), além do 
bloqueio físico das entradas 
dos estabelecimentos.

A justificativa da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes é desen-
corajar os empresários que 
realizam festas clandestinas 
no município e, prevendo 
as brechas na lei, realizam 
as aglomerações a despeito 

das multas, transformando 
a penalidade municipal em 
um passivo financeiro, co-
locando em risco centenas 
ou milhares de vidas.

A ampla maioria da Câmara 
de Vereadores colocou-se a 
favor da proposta do prefeito. 
Em suas falas, os vereadores 
favoráveis ressaltaram que 
a proposta não visa punir 
a maioria que já segue as 
normas do Plano São Paulo. 
(A.D).

Projeto teve 22 votos favoráveis e um contra

Divulgação

Frota de ônibus é ampliada 
nas linhas mais lotadas 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realizou adequações 
para ampliação da oferta de 
atendimento do sistema de 
transporte coletivo na cida-
de. As medidas beneficiam 
as linhas que servem os 
corredores com maior mo-
vimentação de passageiros e 
que, pelo acompanhamento 
da Secretaria Municipal de 
Transportes, apresentavam 
maior ocupação dos ônibus 
em horário de pico.

Nesta terça-feira, sete ônibus 
a mais estão em operação 
nos principais corredores 
da cidade. Com isso, a esti-
mativa é de um aumento de 
10% no número de viagens 
disponíveis para os passa-
geiros nos horários de pico, 
diminuindo assim a lotação 
dos ônibus.

Já a partir desta quarta-
-feira (03/03), a Secretaria 
Municipal de Transportes 
iniciará o remanejamento 
dos ônibus que atuam no 
entrepico, quando a movi-
mentação de passageiros é 

Transporte

menor, para reforçar ainda 
mais o atendimento nos 
horários de maior demanda 
de usuários transportados.

“Desde janeiro, a admi-
nistração municipal está 
fazendo um levantamento 
sobre o transporte coletivo 
na cidade e estas medidas já 
são resultado deste trabalho, 
com ações para melhorar o 
atendimento e torná-lo mais 
eficiente para os passageiros, 
diminuindo a lotação nos 

ônibus e aumentando o con-
forto”, explicou a secretária 
municipal de Transportes, 
Cristiane Ayres.

A secretária lembrou ainda 
que a pasta está finalizando o 
planejamento para interven-
ções maiores, que farão uma 
mudança em todo o sistema 
de transportes do município, 
além da implantação de 
tecnologia para o controle 
do número de passageiros 
nos ônibus.

Sete ônibus a mais entraram em operação

Divulgação

Frente aos novos casos Mogi 
recua e decreta fase vermelha

Decreto assinado pelo prefeito Caio Cunha vale até o dia 8 de março e envolve restrição a comércio e serviços

SINAL VERMELHO

Mogi das Cruzes encontra-
-se desde a meia-noite de 
hoje na Fase 1 (Vermelha) de 
restrição ao funcionamento 
de comércio e serviços. As 
demais cidades da região 
decidem até amanhã se vão 
para a fase vermelha também. 

O decreto de Mogi foi 
assinado pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) na tarde de 
ontem e tem validade mínima 
até a próxima segunda-feira 
(08/03), com possibilidade 
de prorrogação.

A justificativa para a impo-
sição das medidas de restrição 
é o crescente aumento do 
número de internações em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) para casos do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Segundo o prefeito, a deci-
são foi tomada de comum 
acordo entre o gabinete do 
Executivo, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o Comitê de 
Contingência da Covid-19 
do município e a Câmara 

de Vereadores.
Segundo o decreto do 

Executivo municipal, apenas 
estabelecimentos essenciais 
poderão funcionar, seguindo 
as normas do Plano São Paulo 
de retomada das atividades. 
Não poderão funcionar a 
partir de hoje até a próxima 
segunda-feira: shopping 
centers, estabelecimentos 
comerciais não-essenciais, 
venda de bebidas alcoólicas 
fora do período entre 6 e 20 
horas, prestação de serviços, 
consumo presencial em res-
taurantes e bares, salões de 
beleza, academias de ginástica, 
atividades culturais e con-
venções, escolas (públicas 
e privadas) e igrejas.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes havia demonstrado, 
na noite de anteontem, uma 
crescente preocupação com 
o aumento na ocupação de 
leitos de UTI e de enfermaria 
no município desde o início 
do ano, com o agravamento 
da segunda onda de casos 
de Covid-19. Durante uma 

transmissão ao vivo nas 
redes sociais acompanhado 
do secretário de Saúde do 
município, Henrique Naufel, 
chegou a comunicar que a 
ocupação total de leitos de 
UTI no município havia 

superado a barreira dos 90%. 
“Esta é uma medida difícil 
que temos que tomar e sa-
bemos do impacto que pode 
ter junto à opinião pública, 
mas precisamos ter como 
prioridade garantir a vida e 

o bem-estar da população”, 
informou o prefeito. 

A decisão do prefeito de 
Mogi das Cruzes também foi 
acompanhada pelos prefeitos 
das demais cidades da região 
do Alto Tietê. Questionada 

pela reportagem, a Prefei-
tura de Suzano informou 
que no início da tarde o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) iniciou conversas com 
setores técnicos dentro da 
Administração, além da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
sobre o tema.

A Prefeitura de Poá informou 
por nota que se posicionará 
oficialmente sobre o assunto 
após a reunião extraordinária 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
marcada para o final da noite 
de ontem. Já a prefeitura de 
Itaquaquecetuba informou 
que continua atendendo às 
determinações do governo 
do Estado. Paralelamente, o 
governo estadual informou 
que estuda a implantação da 
Fase Vermelha em todo o 
estado, com a exceção para 
o funcionamento de escolas. 
A decisão final, segundo 
informado na imprensa, 
deverá sair ainda até esta 
quarta-feira. 

André Diniz

Reunião definiu que só estabelecimentos essenciais poderão funcionar 

Divulgação
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Alto Tietê estuda fabricante 
de vacinas para a região

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
aguarda as devidas liberações 
e disponibilidade de vacinas 
para adquirir cerca de 300 mil 
doses do imunizante contra 
o coronavírus (Covid-19). 

Diante do iminente colapso 
do sistema de saúde, onde 
alguns hospitais já registram 
ocupação de 100% dos leitos 
disponíveis para tratamento 
da Covid-19, as prefeituras 
começam a se articular, por 
meio do Condemat, por al-
ternativas para reforçar a 
campanha.

No grupo dos interessados, 
as prefeitura de Suzano e Mogi 
das Cruzes informaram que 
a aquisição, se concretizada, 
deverá ocorrer por meio do 
Condemat, que já está ela-
borando carta de intenção 
para compra de pelo menos 
300 mil doses, o suficiente 
para imunizar cerca de 5% 
da população da região.

Imunizantes

A definição do fabricante 
ainda está em aberto e poderá 
ser a CoronaVac (Instituto Bu-
tantan), Oxford /AstraZeneca 
(Fundação Oswaldo Cruz), 
Sputnik V (Instituto Gama-
leya) e Janssen (Johnson & 
Johnson). O consórcio espera 
ter aprovação para uso por 
parte da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para confirmarem a transação.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba também fez o pedido 
de intenção de compra das 

300 mil doses que serão di-
recionados aos profissionais 
da educação, segurança e 
assistência social.

Poá, no entanto, deverá 
ficar de fora, a Prefeitura ex-
plicou que não disponibiliza 
de recursos, em virtude da 
situação financeira crítica 
que possui atualmente, tendo 
inclusive, decretado estado 
de calamidade financeira (nº 
7.731/2021).Ferraz de Vas-
concelos não se manifestou 
até o fechamento desta edição.

Luiz Kurpel*

300 mil doses podem ser adquiridas pelo Condemat

Aplicação para idosos de 77 e 78 anos está suspensa até a chegada de novo lote

Divulgação/PMMC

Wanderley Costa

ACMC pede mais diálogo 
com poder público

Com a decisão da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
de colocar a cidade na fase 
vermelha do Plano São Paulo 
a partir da meia-noite, a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
pede mais diálogo e planeja-
mento com o poder público. 
A entidade se solidariza 
com o atual momento da 
pandemia de Covid-19, mas 
ressalta que é necessária 
uma comunicação prévia 
para que os comerciantes 
possam se organizar, espe-
cialmente na questão dos 
estoques e comunicação 
dos colaboradores.

A decisão de colocar Mogi 
na fase vermelha, anunciada 
ontem, foi tomada inde-
pendente da classificação 
do governo estadual, que 
inseriu a Região Metro-
politana na fase laranja. A 
diretoria da ACMC alerta 
que as constantes oscilações 
no Plano São Paulo trazem 
incertezas e impactos ao 
comércio, pois as medidas 

Comércio

anunciadas sem tempo 
hábil inviabilizam que os 
comerciantes planejem os 
estoques, ações e rotinas 
de trabalho.

Com a fase vermelha, apenas 
os serviços essenciais como 
supermercados, farmácias 
e postos de combustíveis 
podem funcionar, os outros 
estabelecimentos precisam 
fechar as portas. No caso 
de restaurantes e bares, é 
possível atender por meio 
de delivery e drive thru.

De acordo com a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman, 
as alterações constantes 

geram insegurança jurí-
dica aos empreendedores. 

“Além dos comerciantes 
serem impactados pela 
falta de planejamento na 
reclassificação do Plano 
São Paulo, Mogi deveria ter 
conversado com o comércio 
antes”, reforçou.

A ACMC defende que 
a campanha de vacinação 
contra o coronavírus seja 
reforçada para que as pes-
soas possam ficar seguras e 
a atividade econômica seja 
retomada. “Precisamos de 
uma articulação entre os 
governos para conseguir 
mais doses e garantir uma 
imunização em massa. 

O comércio tem seguido, 
desde o início da pande-
mia da Covid-19, a to-
das as recomendações da 
Vigilância Sanitária, não 
vamos baixar a guarda e 
pedimos a colaboração de 
todos para continuar com 
o distanciamento social e 
as regras de higiene”, pede 
a presidente.

Vacinação contra a Covid para 
idosos com 79 anos ocorre hoje

Para receber a dose, os idosos devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência de Mogi

IMUNIZAÇÃO 

A aplicação da primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 para idosos com 79 
anos acontece hoje, das 8 
às 16h30, nas unidades de 
saúde e Postos de Saúde da 
Família (PSFs). A aplicação 
das doses para idosos de 77 
e 78 anos está suspensa até 
a chegada de novo lote. A 
vacinação ocorrerá enquanto 
durarem os estoques, pois 
o município não recebeu a 
quantidade total para estes 
grupos.

 Para receber a dose, os 
idosos devem apresentar 
documento com foto, CPF e 
comprovante de residência 
na cidade (confira as faixas 
etárias e as unidades de 
saúde no quadro ao lado).

“Nossa grande dificuldade 
tem sido o fato de não sa-
bermos com antecedência 
as grades de doses enviadas 
pelo governo do Estado. À 
medida que chegarem os 
novos lotes, vamos informar 
a população e apresentar as 
estratégias de imunização”, 

explica o secretário municipal 
de Saúde, Henrique Naufel.

No próximo sábado, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
fará 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 grande 
demanda, serão dois pontos 
de drive-thru para atendi-
mento preferencial aos idosos 
(Pró-Hiper do Mogilar e UBS 
Jundiapeba) e 10 unidades 
de saúde para atendimento 
dos profissionais.

Doses
A Secretaria Municipal de 

Saúde recebeu na quinta-
-feira passada 3.470 doses 
do fabricante Astrazeneca/
Oxford para a continuidade 
da vacinação de primeira 
dose nos idosos. No sábado 
passado, chegaram mais 1.370 
doses para idosos de 77 a 
79 anos, o que possibilitou a 
ampliação público assistido 

ainda nesta semana.
Também no sábado passado, 

Mogi das Cruzes recebeu 
5.080 doses da Coronavac/
Butantan para aplicação 
da segunda dose nos ido-
sos com 90 anos ou mais 
e profissionais de saúde, 

com vacinação realizada 
no drive-thru, nos dias 6 e 
7 de fevereiro, na sequência, 
nas unidades de saúde, até 
o dia 12 de fevereiro.

Os documentos obrigatórios 
para receber a segunda dose 
são CPF, RG e comprovante 

da vacinação na primeira dose.

Pré-cadastro
A imunização contra Covid-19 

continua e a população-alvo 
pode fazer o pré-cadastro no 
site ‘Vacina Já’, do governo 
do Estado, para antecipar 

o registro dos dados. O 
preenchimento dos dados 
pessoais no www.vacinaja.
sp.gov.br não é obrigatório, 
mas contribui para agilizar 
a campanha de imunização 
contra a Covid-19 em todo 
o Estado de São Paulo.

Isso porque todas as infor-
mações pessoais e documentais 
do vacinado precisam ser 
lançadas simultaneamente 
no sistema do Ministério 
da Saúde, que coordena e 
controla a vacinação contra 
o coronavírus por meio do 
Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra COVID-19.

O pré-cadastro não é um 
agendamento. Quem não 
fizer o pré-cadastro não 
precisa se preocupar, pois a 
vacinação também será feita 
mesmo sem ele, com reali-
zação do cadastro completo 
presencialmente no ato da 
vacinação.

Com a fase 
vermelha do Plano 
SP, apenas os 
serviços essenciais 
podem funcionar
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Cultura convoca artistas 
com obras na Pinacoteca

A Secretaria Municipal de 
Cultura está iniciando um 
trabalho de resgate da memória 
das personalidades que inte-
gram a galeria da Pinacoteca 
de Mogi das Cruzes. Por isso, 
todos os pintores, escultores, 
artesãos e ilustradores que 
assinam obras presentes no 
acervo do espaço estão sendo 
convocados, para que conce-
dam entrevistas e falem sobre 
suas próprias biografias.

A primeira etapa é o preen-
chimento de um formulário 
online, em que o artista passa 
seus dados básicos e também 
informações sobre a obra que 
tem na Pinacoteca, como estilo, 
técnica e dimensões. 

A partir disso, a equipe da 
Pasta vai estabelecer contato 
com cada um dos artistas e 
iniciar a apuração de infor-
mações sobre vida e obra dos 
mesmos, para que as biografias 
possam ser redigidas e com-
piladas. O objetivo é fazer 
a salvaguarda da memória 
artística da cidade, aglutinando 
e arquivando informações 

Entrevistas biográficas

detalhadas sobre cada um 
dos artistas que compõem 
o cenário das artes plásticas.

“É um trabalho que visa a 
preservação e, consequente-
mente a valorização da nossa 
memória. Os artistas que têm 
obras na Pinacoteca são parte 
inegável da cultura na nossa 
cidade, portanto é essencial 
que tenhamos a história de 
cada um deles devidamente 
registrada e documentada”, 
destaca a secretária municipal 

de Cultura, Kelen Chacon.
O prazo máximo para que 

os artistas preencham o for-
mulário é de 30 de março. No 
caso de artistas já falecidos, o 
pedido é para que familiares 
responsáveis pelo artista as-
sumam a incumbência.

A Pinacoteca está tempora-
riamente fechada, pois recebe 
obras de reforma e adequação. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone da Secre-
taria de Cultura 4798-6900.

Câmara de Mogi restringe 
atendimento a partir de hoje

Acesso às dependências do prédio estão limitadas aos vereadores, funcionários, imprensa e fornecedores

ATO DA PRESIDÊNCIA

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes, Otto Rezende (PSD), 
baixou na tarde de ontem 
um Ato Administrativo li-
mitando o acesso de pessoas 
externas às dependências da 
sede do Poder Legislativo, 
com o intuito de reduzir o 
potencial de transmissão do 
novo coronavírus (Covid-19).

O Ato da Presidência nº 
24, publicado ontem, teve 
como justificativa o repen-
tino aumento do número 
de casos no município e o 
iminente colapso dos sistemas 
de Saúde do município. O 
ato estabelece que o acesso 
às dependências da Câmara 
Municipal estão limitadas 
apenas para os parlamentares, 
os integrantes de seus gabi-
netes, servidores públicos do 
Legislativo e do Executivo, 
advogados, profissionais 
de Imprensa e fornecedo-
res, desde que previamente 
autorizados e devidamente 

identificados. A visitação 
só poderá acontecer com 
agendamento prévio.

As limitações do públi-
co às galerias do plenário 
da Câmara estão mantidas, 
onde a população poderá 
acompanhar as sessões pelas 
transmissões via Internet ou 
pela TV Câmara, disponível 
pela TV por assinatura. Outra 
medida é que os gabinetes 
poderão ser fechados, mediante 
decisão do vereador, com a 
realização do trabalho remoto. 
O atendimento à população 
também foi recomendado 
prioritariamente por telefone 
ou por e-mail, com o intuito 
de evitar aglomerações.

A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes também marcou 
história na tarde de ontem ao 
receber o projeto de Decreto 
Legislativo 05/2021, que es-
tabelece a criação da Frente 
Parlamentar de Defesa dos 
Direitos da Mulher. O grupo 
de trabalho será dedicado a 
promover ações voltadas ao 
bem-estar, à saúde, qualidade 

de vida e representatividade 
da mulher mogiana em todos 
os segmentos da sociedade.

A vereadora Malu Fernan-
des (SDD) reforçou o caráter 
suprapartidário durante a 
defesa do decreto. Fernanda 

Moreno (MDB), durante 
a justificativa, estendeu o 
chamado às mulheres para 
participarem dos debates 
que serão futuramente tra-
vados pela frente. Segundo 
a vereadora Inês Paz (PSOL), 

a instauração da frente par-
lamentar é um momento 
histórico para a história 
da Câmara e do município 
como um todo: “Este será 
um trabalho para a produção 
de políticas públicas, em 

que pretendemos dialogar 
com o Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos das 
Mulheres, com as mulheres 
negras, as mulheres da pe-
riferia e as mulheres trans, 
para a criação de propostas 
conjuntas e que atendam à 
nossa realidade”, afirmou.

DELEGADO SECCIONAL
O delegado seccional de 

Polícia Civil de Mogi das 
Cruzes, Jair Ortiz, visitou 
a Câmara Municipal ontem 
e falou aos parlamentares a 
convite da Mesa Diretiva da 
Casa. O delegado seccional 
aproveitou a ocasião para 
tratar de rumores de um 
possível fechamento do 3º e 
4º Distritos Policiais de Mogi 
das Cruzes. O delegado Ortiz 
colocou-se pessoalmente 
contra qualquer tipo de 
ação para o fechamento de 
delegacias, e colocando-se 
favorável à abertura de novas 
unidades, principalmente 
uma Delegacia de Defesa 
da Mulher aberta 24 horas 
por dia na cidade.

André Diniz

Malú Fernandes, Inês Paz e Fernanda Moreno integram a Frente Parlamentar 

Divulgação

Deputado Marcos 
Damasio estima 
em R$ 100 milhões 
o investimento na 
criação do acesso

Distrito do Taboão segue
sem definição sobre acesso

O pré-projeto para a 
implantação de uma via 
marginal que faça a ligação 
do distrito do Taboão, em 
Mogi das Cruzes, com a 
rodovia Ayrton Senna (SP-
70) segue sem definições 
por parte da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp). O pedido 
foi apresentado pela popu-
lação ao governo do Estado 
há aproximadamente seis 
meses, e é uma demanda 
de décadas de moradores e 
empresários estabelecidos 
na região.

A proposta de uma via 
que facilite o trânsito de 
veículos e caminhões no 
distrito industrial vem sendo 
uma demanda da Associa-
ção Gestora do Distrito do 
Taboão (Agestab) proposta 
há mais de uma década, 
com o objetivo de auxiliar 
no desenvolvimento local, 
facilitando a logística no 
trânsito de matérias-primas e 

Rodovia Ayrton Senna

de produtos industrializados 
na região.

Segundo a Agestab, desde 
a apresentação do pré-projeto 
não houve mais manifes-
tações por parte da Artesp. 

“Na oportunidade, alguns 
importantes apontamentos 

Questionada, a Artesp 
informou que o projeto 

“está tramitando nas áreas 
técnicas para análise de 
viabilidade”. No entanto, 
não foi apresentado nenhum 
prazo para a conclusão dos 
estudos ou alguma previsão 
de parecer sobre o tema.

O projeto de instalação 
da alça de acesso do distrito 
industrial do Taboão à ro-
dovia Ayrton Senna esteve 
dentro da pauta de trabalho 
do deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL). “Nossa 
articulação continua junto 
ao governo estadual. Não 
é uma obra barata, na qual 
se prevê investimento de 
cerca de R$ 100 milhões e 
sabemos que neste momento 
o governo está priorizando 
as ações justamente pela 
falta de recursos causados 
pela pandemia. Esta pauta 
continua, mas sabemos 
que teremos de trabalhar 
ainda mais para conseguir 
tirá-la do papel”, explicou 
o deputado.

André Diniz

foram feitos, principalmente 
sobre a necessidade de criação 
de marginais em ambos os 
sentidos da pista. Desde a 
reunião em agosto, porém, 
a entidade não recebeu mais 
nenhuma informação sobre 
o andamento do projeto”, 
pronunciou-se em nota.Objetivo é fazer a salvaguarda da memória artística

Divulgação/PMMC
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Primeira parcela do IPTU 
começa a vencer dia 8

A primeira parcela do IPTU 
de 2021 vence a partir da 
próxima semana, nos dias 8, 
9 ou 10 de março, dependen-
do do endereço do imóvel e 
conforme informado no carnê. 
As datas também valem para 
vencimento da parcela única, 
que dá direito a um desconto 
de até 10% no valor do im-
posto. Se algum contribuinte 
ainda não recebeu o carnê, é 
possível solicitar a segunda 
via neste site ou nas unidades 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC).

O pagamento do IPTU 
poderá ser feito em qualquer 
agência bancária do país dos 
seguintes bancos autorizados: 
Caixa Econômica Federal, Ban-
co do Brasil, Santander, Itaú, 
Mercantil do Brasil, Bradesco 
e Banco Cooperativa Sicredi, 
além das casas lotéricas, in-
ternet banking e aplicativos.

O pagamento à vista possi-
bilita um abatimento de 5%, 
mas quem estava em dia com 
o tributo até 1º de novembro 
de 2020 tem direito a mais 

Imposto de Mogi

5%, totalizando a dedução 
de 10%.

Quem optar pelo parce-
lamento poderá dividir em 
até dez vezes, de março a 
dezembro. As datas espe-
cíficas de vencimento são 
informadas nas folhas dos 
carnês. Elas variam de acordo 
com o CEP da propriedade 
para organizar os dias de 
pagamento e evitar longas 
filas em agências bancárias 
e casas lotéricas.

Caso necessário, para im-
primir a segunda via das par-
celas, neste site, é necessário 
preencher o formulário com 
os dados do imóvel (que 
constam da primeira página 
do carnê do IPTU dos anos 
anteriores) e o número do 
CPF do proprietário. 

O contribuinte também 
pode acessar a Carta de Ser-
viços, na opção “Impostos e 
Taxas” e depois “IPTU: 2ª via 
de conta”.

Datas também valem para desconto em parcela única 

Divulgação

Apeoesp parabeniza Mogi 
por decretar fase vermelha

A subsede do Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp) de Mogi 
das Cruzes parabenizou a 
decisão da Prefeitura em 
decretar um retorno para 
a fase vermelha do Plano 
São Paulo. Com dez casos 
de coronavírus (Covid-19) 
confirmados e outros 38 casos 
suspeitos identificados em 
várias escolas, a decisão do 
Executivo mogiano deverá 
encerrar as aulas presenciais 
nas unidades escolares públicas 
e privadas, colocando um 
fim na circulação de alunos, 
professores e funcionários.

Em greve sanitária contra 
as atividades pedagógicas 
presenciais desde 8 de fe-
vereiro, os professores da 
Apeoesp em Mogi elogiaram 
a decisão da administração 
municipal. “O prefeito Caio 
Cunha (Pode) tomou uma 
decisão muito corajosa ao 
decretar o retorno para a fase 

Educação

vermelha e, consequentemente, 
o encerramento de várias ati-
vidades não essenciais, entre 
elas o ensino presencial nas 
escolas públicas e privadas”, 
declarou a coordenadora do 
sindicato em Mogi, Vânia 
Pereira da Silva.

Em menos de um mês 
que as escolas permanece-
ram abertas na região, 25 
unidades de ensino infor-
maram casos suspeitos e 
nove confirmaram casos. 
No total, o levantamento 
da Apeoesp aponta que 38 
membros da comunidade 
escolar estão com suspeita 
de infecção e outros dez já 
tiveram a confirmação. Os 
dados são referentes aos 
municípios de Mogi, Salesó-
polis, Guararema e Biritiba 
Mirim – cidades dentro da 
cobertura da subsede do 
sindicato estabelecido em 
Mogi.

Para a coordenadora, a 
tendência é que os demais 
municípios citados também 
adotem maiores restrições, 

seguindo Mogi. “As cidades 
vizinhas não dispõem de 
leitos para internação de 
pacientes com Covid-19, a 
maioria dos casos vem pa-
rar nos hospitais mogianos. 
Com o sistema beirando o 
colapso, essas cidades não 
podem arriscar manter a 
circulação da comunidade 
escolar. Estamos falando de 
muitas pessoas saindo de 
casa diariamente, pegando 
transporte e entrando em 
contato com outros”, constatou.

Até recentemente, a Apeoesp 
em Mogi havia reclamado da 
omissão do poder público 
municipal diante do au-
mento de casos nas escolas. 
Os professores relatavam 
que, ainda que as escolas 
sejam de responsabilidade 
do Estado, a circulação de 
pessoas traria consequências 
para o sistema de Saúde do 
município, que acabaria, hora 
ou outra, arcando com mais 
casos oriundos das aulas 
presenciais. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Leitos para combater a Covid 
estão no limite da capacidade

Hospitais municipais e privados de Mogi, até o ontem, estavam com mais de 95% dos leitos de UTI ocupados

CORONAVÍRUS

A principal justificativa 
do prefeito Caio Cunha 
(Pode) ter decretado a fase 
1 vermelha na cidade de 
Mogi das Cruzes, ontem, 
foi o iminente colapso do 
sistema de saúde do muni-
cípio. Segundo os dirigentes 
da Saúde local, já quase não 
há vagas para internação de 
pacientes com síndrome 
respiratória causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o secretário de 
Saúde de Mogi, Henrique 
Naufel, a lotação para leitos 
de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) e enfermaria 
no Hospital Municipal Pre-
feito Waldemar Costa Filho, 
no distrito de Braz Cubas, 
chegou ontem a 94% de 
ocupação. Até o início da 
tarde, os hospitais da rede 
particular estavam em média 
com mais de 95% dos leitos 
de UTI exclusivamente com 
casos de Covid-19.

O secretário Naufel, em 

uma transmissão ao vivo nas 
redes sociais na noite de ontem, 
informou que comunicou o 
caso ao secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn, 
reivindicando que uma ala 
inteira do Hospital Dr. Ar-
naldo Pezzuti Cavalcanti, no 
distrito de Jundiapeba, seja 
disponibilizada o quanto 
antes para receber pacientes 
infectados com Covid-19.

Em entrevista no início 
da tarde de ontem, o chefe 
da pasta de Saúde de Mogi 
das Cruzes informou que o 
governo do Estado informou 
que pretende abrir dez vagas 
de UTI e 20 vagas de enfer-
maria no Hospital Pezzuti, 
no entanto não foi dada 

uma previsão de quando as 
vagas serão abertas.

Procurada pela reportagem, 
a assessoria de imprensa 
do deputado federal Marco 

Bertaiolli (PSD-SP), defen-
sor da utilização da ala do 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
para a pandemia, informou 
que segue trabalhando para a 

homologação dos leitos para 
o atendimento da população 
o mais breve possível.

A situação nos hospitais 
estaduais da região, segundo a 

Secretaria de Estado da Saúde, 
também não era diferente 
do que acontece em Mogi. 
Segundo informativos da 
pasta estadual, o Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo estava com 52% da 
capacidade de 24 leitos de 
UTI. Já o Hospital Santa 
Marcelina de Itaquaquece-
tuba estava com 100% de 
seus 26 leitos ocupados, e o 
Hospital Regional de Ferraz 
de Vasconcelos estava com 
seus dois leitos para coro-
navírus ocupados na UTI.

Em nota, a Secretaria de 
Estado da Saúde informou 
que a região da Grande São 
Paulo está com uma taxa de 
ocupação de 75,5% de leitos 
de UTI - nível que tecnica-
mente colocaria a região na 
fase 1 vermelha do Plano 
São Paulo de retomada das 
atividades. 

Mortes
Ontem, no Alto Tietê, 17 

mortes por coronavírus foram 
registradas.

André Diniz

Hospital Luzia de Pinho Melo registrou 52% da capacidade ocupada para Covid

Mogi News/Arquivo

 Estado informou 
que pretende 
abrir dez vagas 
de UTI e 20 vagas 
de enfermaria no 
Hospital Pezzuti
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TJ condena nutricionista que atropelou jovem

A juíza Valéria Longobardi, da 23ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou Gabriela 

Guerrero, que atropelou Victor Gurman na rua Natingui, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Consta no 

processo que a motorista havia saído de um bar, localizado no mesmo bairro, onde teria ingerido uma dose 

de margarita antes de assumir a direção de uma Range Rover. A nutricionista foi condenada a três anos de 

serviços comunitários, pagamento de multa no valor de 20 salários mínimos e perdeu o direito de dirigir.

O Conselho Nacional de 
Secretários de Educação 
(Consed) criticou por meio 
de nota nesta terça-feira, 2, 
o que chamou de “defesa 
da suspensão das ativida-
des presenciais de todos 
os níveis da educação do 
país”. A manifestação do 
Consed ocorre um dia após 
o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-
nass) pedir a suspensão do 
funcionamento das escolas, 
entre outras medidas, para 
conter o avanço da pandemia 
no Brasil.

O conselho que reúne 
os secretários estaduais de 

O diretor-presidente da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), José 
Samuel de Miranda Melo 
Júnior, faleceu nesta terça-

-feira, 2, em São Luís (MA), 
vítima de covid-19, conforme 
nota divulgada pela estatal. 
Segundo a Conab, Melo Jr. 
Estava internado desde o 
início de janeiro para tra-
tamento da doença.

Em outra nota, a Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA) também lamentou o 
falecimento do executivo. 

“Melo Júnior ocupou papel 
de destaque na Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema) 

Secretários querem 
discussão maior

Presidente da Conab 
morre de covid-19

Sobre o fechamento das escolas Luto

Educação pondera que a 
maioria das escolas brasileiras, 
especialmente na educação 
pública, está fechada há quase 
um ano, “com graves prejuízos 
para aprendizagem e para os 
aspectos socioemocionais”.

Diante desse contexto, o 
Consed sugere que comitês 
científicos, autoridades sani-
tárias e gestores educacionais 
definam, “localmente, com 
serenidade, sobre o modelo 
organizacional de ensino 
nas escolas, com segurança 
para alunos, professores e 
funcionários das unidades 
escolares em todo o País”. 
(E.C)

desde 2003, onde atuou como 
professor”, observou a FPA.

Melo Jr. não chegou a 
completar três meses à frente 
da Conab, tendo assumindo 
o posto em 8 de dezem-
bro do ano passado, após a 
exoneração do engenheiro 
agrônomo Guilherme Bas-
tos - este saiu oito meses 
após assumir o cargo. Melo 
Jr. havia sido indicado pela 
bancada do Republicanos 
no Congresso. Na ocasião, 
o líder do Republicanos na 
Câmara, Jhonatan de Jesus, 
ressaltou ao  que Melo Jr. 
era “um nome técnico” para 
o cargo. (E.C)

Senado autoriza 
compra de vacinas

Estados e municípios podem comprar e aplicar vacinas contra a Covid-19 
caso o governo não adquira doses suficientes para vacinar população

MEDIDAS EMERGENCIAIS

O Senado aprovou, nesta 
terça-feira, 2, uma propos-
ta para autorizar Estados 
e municípios a comprar 
e aplicar vacinas contra a 
covid-19 caso o governo 
federal não adquira doses 
suficientes para vacinar a 
população. O dispositivo 
foi incluído pela Câmara em 
uma Medida Provisória do 
presidente Jair Bolsonaro e 
confirmado pelos senadores.

Como houve alteração, o 
texto dependerá de sanção do 
chefe do Planalto. A medida 
aprovada pelos parlamentares 
dá prazo de sete dias para a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) decidir 
sobre a autorização de uso 
emergencial e temporário de 
vacinas que tenham recebido 
aval de outros países, em uma 
lista que considera desde os 
Estados Unidos até a Índia.

O dispositivo foi desenhado 
para facilitar a aprovação 
da Sputnik V e da Covaxin, 
vacinadas desenvolvidas na 
Rússia e Índia, respectivamente. 
Atualmente, esse prazo é de 

10 dias, caso a vacina tenha 
passado pela última etapa 
de testes no Brasil (a fase 
3). A MP tira a necessidade 
da conclusão da fase 3, mas 
exige relatório técnico das 
autoridades internacionais, 
que na prática comprova 
padrões de qualidade do 
produto. Sem esse docu-
mento, o prazo passa a ser 

de 30 dias.
Nesta terça-feira, 2, Bol-

sonaro vetou dispositivos 
de outra medida provisória 
que autorizava Estados e 
municípios a comprarem 
as vacinas e dava prazo de 
cinco dias para a Anvisa 
aprovar o uso emergen-
cial. O Senado aprovou na 
semana um projeto de lei 

que autoriza a compra pela 
iniciativa privada. Esse texto 
deve ser votado ainda nesta 
terça feira, 2, pela Câmara 
e dependerá da sanção de 
Bolsonaro.

A medida provisória é 
discutida no momento em 
que o Ministério da Saúde 
fechou a compra das vacinas 
Sputnik V e Covaxin.

Senado aprovou autorização e o dispositivo foi incluído em Medida Provisória

Fabio Rodrigues PozzebomAgência Brasil
Estadão Conteúdo

Em 2020, por causa da 
pandemia de covid-19, o 
governo liberou o saque 
emergencial do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). O valor de até R$ 
R$ 1.045 ficou disponível 
de 15 de junho a 31 de 
dezembro em contas ativas 
e inativas que tinham saldo. 
Quem fez a retirada deve 
declarar o valor no Imposto 
de Renda 2021.

Para os cidadãos que têm 
a obrigatoriedade de declarar 
o IR, todos os tipos de saques 
do FGTS devem constar 
na declaração, incluindo o 
saque-aniversário, a retirada 
de recursos para a compra 
de imóvel, a retirada por 
demissão sem justa causa 
ou quaisquer outros motivos 
que permitam a liberação 
do dinheiro.

Os valores retirados não 

Recursos do FGTS 
devem ser declarados 

Imposto de Renda

alteram a base de cálculo 
do Imposto de Renda, por 
ser um rendimento isento.

Saiba como o valor do 
saque emergencial do FGTS 
deve ser declarado

O saque do FGTS deve ser 
declarado com o preenchi-
mento da ficha “Rendimentos 
Isentos e Não Tributáveis”. 
A ficha é disponibilizada 
no menu do programa para 
preenchimento e transmissão 
da declaração de Imposto de 
Renda 2021.

O “Tipo de Rendimento” 
é o código 04, que se refere 
a “Indenizações por rescisão 
de contrato de trabalho, 
inclusive a título de PDV, e 
por acidente de trabalho; 
e FGTS”.

 O contribuinte deve escolher 
então o tipo de beneficiário, 
titular ou dependente e in-
formar a fonte. (E.C)

Agências liberaram saque emergencial do FGTS

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Senado precisa aprovar pacote 
e elevar pagamento, diz Biden

 O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, voltou 
a pedir que o Senado do 
país aprove o pacote fiscal de  
US$ 1,9 trilhão. “O fato é que 
US$ 600 não são suficientes. 
O Senado precisa aprovar o 
Plano de Resgate Americano e 
terminar o trabalho de entrega 
de US$ 2.000 em alívio direto”, 
escreveu o democrata ontem 
em sua conta oficial no Twitter.

A proposta de Biden in-
clui pagamentos diretos de  
US$ 1,4 mil para cidadãos 
com renda de até US$ 75 
mil por ano. O valor comple-
menta os US$ 600 do pacote 
fiscal anterior, totalizando  
US$ 2.000. Durante uma 
coletiva de imprensa ontem  
a porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou que o pre-
sidente americano continua 
em “contato próximo” com 
os líderes do Congresso para 
discutir o pacote fiscal.

Ao ser questionada se Biden 
estaria disposto a reduzir os 
benefícios a desemprega-
dos previstos na legislação, 

Estados Unidos

a assessora respondeu que o 
democrata está aberto a ideias, 
mas que o processo ainda está 
em andamento.

O líder da maioria na Câmara 
dos Representantes, Steny 
Hoyer, espera que o Senado 
devolva o pacote fiscal à Casa 
na próxima semana. A previsão 
do democrata é que os sena-
dores aprovem a legislação até 
o próximo sábado, mas com 
modificações, o que exigiria 
uma nova análise da Câmara.

Os deputados aprovaram 
o projeto na madrugada de 
sábado passado, mas sem o 
apoio da oposição. Algumas 
medidas enfrentam a resistência 

de senadores republicanos e até 
mesmo de alguns democratas.

A maior polêmica é em 
torno do aumento do salário 
mínimo do país de US$ 7,25 
para US$ 15 a hora, que deverá 
ser retirado da legislação. Uma 
consultora independente do 
Senado avaliou na quinta-

-feria passada que a inclusão 
do aumento do mínimo no 
pacote não está de acordo 
com as regras da Casa.

No início de fevereiro, os 
democratas acionaram uma 
resolução orçamentária, cha-
mada de “reconciliação”, que 
permite a aprovação do pacote 
por maioria simples no Senado.

O dispositivo, em tese, dis-
pensa o apoio dos republicanos 
ao projeto, mas limita o escopo 
de medidas que podem ser 
incluídas.

O partido de Biden possui 
50 dos 100 assentos da Casa, 
mas conta com o voto de 
desempate da vice-presidente 
Kamala Harris, que acumula 
a função de presidente do 
Senado. (E.C.)

EUA anunciam parceria 
para produzir vacinas

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, anunciou durante 
uma coletiva de imprensa 
ontem que a Johnson & 
Johnson formará uma parceria 
com a Merck para acelerar 
a produção de sua vacina 
contra a Covid-19. Para 
auxiliar as duas farmacêu-
ticas, o presidente ameri-
cano, Joe Biden, invocará a 
Lei de Defesa da Produção, 
que permite ao governo 
direcionar a produção de 
empresas privadas.

A decisão do governo 
americano ocorre após um 
atraso no cronograma inicial 
de entrega dos imunizantes 
da J&J. A vacina, que pro-
tege contra a Covid-19 com 
apenas uma dose, recebeu 
autorização para uso emer-
gencial no país no sábado 
passado.

De acordo com Psaki, os 
EUA deverão ter 8 milhões 
de vacinas da farmacêutica 
disponíveis até o fim desta 
semana. A previsão inicial 
era receber 10 milhões de 

J&J e Merck

doses logo após a aprovação 
do uso emergencial.

“Invocamos a Lei de Defesa 
da Produção para aliviar 
dois dos maiores gargalos 
enfrentados pela Johnson 
& Johnson”, disse a porta-
-voz. Psaki informou que 
o governo equipará duas 
instalações da Merck com 

os padrões necessários para 
fabricar a vacina.

Segundo a assessora, o 
governo americano também 
aumentará o volume de va-
cinas da Pfizer e da Moderna 
enviadas semanalmente aos 
Estados, de 14,5 milhões  
doses para 15,2 milhões 
do imunizante. (E.C.)

Biden invocará lei que ajudará na produção das doses

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Países enfrentam pressão para 
acelerar vacinação da Covid-19

Ambos demoraram a administrar o imunizante devido a um conflito entre o produtor e a comissão europeia

ALEMANHA E FRANÇA

As autoridades da Alemanha 
e da França estão sob pressão 
para apresentar soluções para 
aplicar as doses do imunizante 
contra a Covid-19 da Oxford/ 
AstraZeneca em maior velo-
cidade e evitar um acúmulo 
de doses não utilizadas nas 
próximas semanas. As infor-
mações são do jornal britânico 
The Guardian em reportagem 
publicada, ontem.

O órgão regulador médico 
da França reverteu seu con-
selho de não usar as doses da 
AstraZeneca em pessoas com 
mais de 65 anos, e o comitê 
de vacinação da Alemanha 
está sob pressão para seguir 
o mesmo exemplo.

Ambos os países demoraram 
a administrar o imunizante 
devido a um conflito entre o 
produtor sueco-britânico da 
vacina e a comissão europeia 
em janeiro, por causa no atraso 
na entrega das doses.

A taxa de utilização das doses 
da vacina da AstraZeneca na 

França é de 24%, disse um 
funcionário do ministério da 
saúde, ontem, bem abaixo 
da meta estabelecida de 80-
85%. Na Alemanha, dois 
terços das 1,4 milhão de doses 
administradas permaneciam 
armazenadas anteontem.

Na cidade de Duisburg, no 
oeste da Alemanha, por exemplo, 
um porta-voz disse que 50% 
a 70% das doses da vacina da 
AstraZeneca não foram aceitas 
ou foram canceladas. Segun-
do especialistas, o ceticismo 
parece ser um fenômeno local 
restrito a regiões específicas, 
e os problemas logísticos 
têm desempenhando papel 
muito maior.

Na segunda maior cidade 
da Alemanha, Hamburgo, as 
autoridades disseram que quase 
não sentiram relutância entre 
aqueles que receberam a vacina 
de Oxford, mas admitiram 
que a decisão de liberar a 
vacina apenas para menores 
de 65 anos criou “problemas 
logísticos consideráveis”.

“Esperávamos que a vacina 

da AstraZeneca fosse um dos 
principais impulsionadores 
de nosso programa, já que 
seus modestos requisitos de 
armazenamento significa-
vam que poderíamos tê-la 
administrado por meio de 

consultórios médicos antes 
das vacinas da BioNTech ou 
Moderna”, disse ao The Guar-
dian Martin Helfrich, porta-voz 
da o ministério da saúde na 
cidade de Hamburgo.

As vacinas da Moderna 

e da BioNTech precisam de 
temperaturas muito baixas, e 
não podem ser armazenadas 
em refrigeradores comuns. A 
decisão alemã de não liberar a 
vacina para maiores de 65 anos 
significou que as autoridades 

tiveram que buscar ativamente 
os jovens no grupo de maior 
prioridade.

O porta-voz do ministério 
da saúde disse que esperava 
que houvesse um “período 
de agitação” no início de abril, 
quando os centros de vacina-
ção estarão funcionando a 
plena capacidade, mas ainda 
não há doses suficientes para 
fornecer aos grupos prioritá-
rios. Enquanto isso, ainda há 
espaço para fazer com que 
a operação alemã funcione 
de forma mais eficiente - no 
domingo passado, seis dos 
16 estados não vacinaram 
ninguém.

Encontrar trabalhadores, 
como equipes médicas ou 
bombeiros, foi feito com relativa 
rapidez por meio de sindicatos 
e associações trabalhistas. Mas 
chegar aos mais jovens com 
condições pré-existentes era 
uma tarefa mais trabalhosa, com 
o Estado tendo que convidá-

-los pelo correio para marcar 
uma consulta por telefone, 
causando atrasos.

Estadão Conteúdo

Soluções devem ser apresentadas para aplicar as vacinas e evitar um acúmulo

Plano de Resgate 
Americano é de  
US$ 2.000 e o 
pacote fiscal de  
US$ 1,9 trilhão
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Maratona de jogos e Covid 
desfiguram clássico em SP

Times devem utilizar os reservas das equipes principais, além de apostar nos garotos da base

CORINTHIANS E PALMEIRAS

Quem se acostumou a 
ver ao longo da história os 
clássicos entre Corinthians e 
Palmeiras com os dois times 
jogando com força máxima 
e com grandes ídolos em 
campo certamente vai se 
decepcionar com a partida 
de hoje, às 19 horas, pelo 
Campeonato Paulista. Os 
rivais se encontram na Neo 
Química Arena com muitos 
reservas e garotos da base, 
reflexo direto do surto de 
Covid-19 no time alvinegro 
e da maratona do calendário 
no lado alviverde.

Enfraquecidos por inúme-
ros desfalques e jogadores 
poupados, Corinthians e 
Palmeiras vão até precisar 
usar a lista extra de inscritos 
para completar o banco de 
reservas. O Campeonato 
Paulista permite que cada 
clube relacione até 26 atletas 
do time principal, além de 
uma relação extra composta 
só por jogadores de até 20 
anos e revelados na própria 
equipe. Por isso, nomes pouco 
conhecidos da torcida podem 
ganhar chance.

O técnico do Corinthians, 
Vagner Mancini, perdeu na 
véspera do clássico oito 

jogadores diagnosticados 
com a Covid-19. Estão con-
taminados pela doença os 
goleiros Cássio e Guilherme, os 
laterais Fábio Santos e Fagner, 
o zagueiro Raul Gustavo, os 
meias Gabriel e Ramiro e o 
atacante Cauê.

Outros 11 funcionários do 
clube também estão com a 
doença. Alguns tiveram sin-
tomas e passaram por exames 
em um hospital. Todos estão 
em isolamento e tiveram o 
diagnóstico da doença con-
firmado após uma segunda 
rodada de exames PCR.

O maior problema é no 
gol. O clube liberou Walter 
para o Cuiabá no mesmo dia 
em que Cássio e Guilher-
me testaram positivo para 
a Covid-19. Quem deve 
ganhar chance para estrear 
como profissional é Matheus 
Donelli, de 18 anos. Além 
dele, o clube pode apostar 
em Caíque França.

Os desfalques enfraquecem 
o plano do treinador de 
vingar no clássico a derrota 
por 4 a 0 sofrida no último 
encontro, em janeiro. “Te-
mos a oportunidade agora 
de enfrentar novamente o 
Palmeiras. Vamos fazer de 
tudo para ser uma história 
diferente. Independentemente 

de qual equipe for escalada, 
temos a obrigação de fazer 
um jogo diferente daquele 
(de janeiro)”, disse Mancini

Os problemas no elenco 
vieram justamente em um 
momento de reformulação. 
O Corinthians prepara a 
saída de alguns atletas pouco 
utilizados e não ocupou as 26 
vagas permitidas na inscrição 
para deixar algumas para 
possíveis reforços. Agora, 
vai precisar se virar com o 
que tem à disposição.

O Palmeiras também não 

inscreveu todos os atletas dis-
poníveis. Focado na decisão 
da Copa do Brasil contra o 
Grêmio, o clube só registrou 
nove atletas do time profis-
sional e mais outros 13 na 
lista para a base. Por ainda 
serem jovens, Gabriel Menino 
e Danilo estão incluídos nessa 
segunda relação.

Só vai jogar quem não 
entrará em campo na decisão 
de domingo. Um exemplo 
é o zagueiro Luan, que está 
suspenso após ser expulso 
em Porto Alegre. “A minha 

obrigação é, dentro dos re-
cursos que temos, preparar 
cada jogo, fazendo gestão de 
energia e jogando na máxima 
força. É isso que vamos fazer. 
Vamos procurar ter uma 
equipe competitiva”, disse 
o técnico Abel Ferreira.

O clube vai apostar no 
clássico até em jogadores 
que estavam emprestados 
para outros times. O lateral-

-esquerdo Victor Luís retorna 
após passagem pelo Botafogo. 
O atacante Papagaio deve 
ficar à disposição depois de 
defender o Atlético-MG por 
um período e cumprir longa 
suspensão por ser pego no 
antidoping.

Técnico Mancini perdeu oito jogadores para o clássico

Rodrigo Coca/Corinthians

Estadão Conteúdo

O inglês Lewis Hamilton 
está se preparando para mais 
uma temporada em que pre-
tende inscrever o seu nome 
no livro dos recordes - ser o 
maior vencedor da Fórmula 
1 com oito títulos mundiais, 
deixando para trás o alemão 
Michael Schumacher, e chegar 
à marca de 100 vitórias e 
100 poles. Mas o foco para 
este ano na Mercedes é um 
pouco diferente.

Na apresentação do novo 
modelo W12, Hamilton mos-
trou o entusiasmo típico do 
começo de temporada, não 
esquecendo a caminhada que 
o trouxe até este momento. 

“Estou feliz por estar de volta 
à fábrica e estou pronto para 
começar. Parece sempre uma 
pausa muito grande apesar 
de serem cada vez mais curtas, 
mas estou entusiasmado por 
ver as pessoas na fábrica e 
ansioso por pilotar o carro. 
Tenho sorte por ter tido as 
oportuni   
dades que tive”, disse.

Quanto ao tema da renova-
ção do contrato, depois de o 
chefe da equipe, Toto Wolff, 
ter explicado que as conversas 
foram adiadas por ter sido 
infectado com a Covid-19 
e que por isso não houve 
tempo para pensar em um 
contrato, Hamilton revelou 
que quis um compromisso 
de apenas um ano afirmando 
que já conquistou a maioria 
das coisas que queria. (E.C.)

Hamilton 
explica contrato 
para pilotar a 
Mercedes

Fórmula 1

CORINTHIANS  
Matheus Donelli; 
Bruno Méndez, 
Jemerson, 
Gil e 
Lucas Piton; 
Xavier, 
Cantillo e 
Cazares; 
Rodrigo Varanda, 
Mateus Vital e
Léo Natel. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

PALMEIRAS - 
Vinicius Silvestre; 
Gustavo Garcia, 
Luan, 
Renan e 
Victor Luis; 
Danilo, 
Lucas Lima e 
Gustavo Scarpa; 
Lucas Esteves, 
Gabriel Veron 
e Gabriel Silva. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

CORINTHIANS  

PALMEIRAS

ÁRBITRA - Edina Batista.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Neo Química Arena

A CBF sorteou, ontem, 
os duelos da primeira fase 
da edição 2021 da Copa do 
Brasil. Foram definidos os 
primeiros 40 confrontos, em 
jogo único, com destaque para 
Salgueiro-PE x Corinthians, 
Caldense-MG x Vasco, São 
Raimundo-RR x Cruzeiro e 
Moto Clube-MA x Botafogo.

Atual campeão pernambu-
cano, o Salgueiro tem sua sede 
a 513 quilômetros de Recife 
e um estádio com capacida-
de para 12 mil pessoas, vai 
estar vazio no confronto em 
função da pandemia. A CBF 
ainda vai divulgar a tabela, 
com os 40 jogos divididos 
pelos próximos dois meios 
de semana.

Na primeira fase, os times 

CBF sorteia duelos da primeira fase da Copa 
do Brasil; serão 40 confrontos nesta etapa

Torneio nacional

Outras 12 equipes vão se 
juntar à competição na terceira 
fase, totalizando 32 clubes. 
São elas: Flamengo, Ceará, 
Internacional, Brasiliense, 

visitantes jogam pelo empate 
para garantir classificação. Já 
na segunda fase, em caso de 
empate, a decisão da vaga 
será nos pênaltis.

Portalnews

Atlético, Chapecoense, São 
Paulo, Athletico-PR, Flumi-
nense, Grêmio, Palmeiras e 
Santos.

A Copa do Brasil, em sua 

Confira os primeiros jogos

33.ª edição, terá sete fases e 
tem início previsto para 10 
de março, com a decisão 
programada para 27 de ou-
tubro. (E.C.)

Sem deixar de acompanhar 
a trajetória dos jogadores 
brasileiros, o técnico Tite não 
poupou elogios a Neymar e 
Philippe Coutinho. 

Na avaliação de Tite, Neymar 
vê mostrando clara evolução 
dentro de campo, ampliando 
sua atuação em diferen-
tes funções e posições “Ele 
amadureceu muito. Antes, 
quando estava no Barcelona, 
era um jogador que jogava 
pelas pontas, marcava gols, 
tinha velocidade, driblava, 
fazia jogadas individuais. 

Sobre Coutinho , Tite disse 
que “no melhor momento 
desta seleção, nas Elimina-
tórias de 2018, Coutinho foi 
o que chamei de ‘externo 
desequilibrante’”, finalizou.

Neymar e 
Coutinho são 
elogiados  
por Tite 

Seleção

Treze-PB x América-MG
Porto Velho-RO x Ferroviário-CE
Sergipe-SE x Cuiabá-MT
Quatro de Julho-PI x Confiança-SE
Moto Clube-MA x Botafogo-RJ
Rio Branco-ES x ABC x RN
Guarany-CE x CSA-AL
Esportivo-RS x Remo-PA
Campinense-PB x Bahia-BA
Jaraguá-GO x Manaus-AM
Gama-DF x Ponte Preta-SP
Marília-SP x Criciúma-SC
Boa Vista-RJ x Goiás-GO
Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí-SC
Cascavel-PR x Figueirense-SC
Juazeirense-BA x Sport-PE
Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ
Murici-AL x Juventude-RS
Atlético-BA x Vila Nova-GO
Galvez-AC x Atlético-GO
Santa Cruz-RS x Joinville-SC
Águia Negra-MS x Vitória-BA
Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA
Salgueiro-PE x Corinthians-SP
Retrô-PE x Brusque-SC
Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA
Caldense-MG x Vasco-RJ
Nova Mutum-MT x Tombense-MG
Cianorte-PR x Paraná-PR
Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE
Caxias-RS x Fortaleza-CE
Penarol-AM x Ypiranga-RS
Mirassol-SP x Bragantino-SP
Uberlândia-MG x Luverdense-MT
São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG
Real Brasília-DF x América-RN
União Rondonópolis-MT x Coritiba-PR
Juventude-MA x Operário-PR
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mili descobre que seu pingente, única lembrança de seus pais, sumiu. Antes 

de ir embora do orfanato, Janu, com a ajuda de Bel, colocam um coco de 

cachorro na cama de Pata. Bruno (Bruno Autran) tenta se reaproximar de 

sua fi lha, Dani. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra ameaça Karina para que ela se afaste. Bete se decepciona com Sol, 

que decide sair de casa. Bianca e BB estranham o comportamento de Karina. 

João insiste em sondar René sobre Ana. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Manuela vao a um laboratorio e confi rmam a gravidez. Ina tem novo 

pesadelo e liga para as netas. Ana avisa a Rodrigo que precisam conversar. 

Cleber conta para Jonas que Eva o denunciou para a Receita Federal. Jonas 

nao aceita o relacionamento de Rodrigo e Ana.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
ancinha não acredita na história que Guido lhe conta. Teodora fi ca furiosa 

com Safi ra. Os policiais chegam ao local onde Fedora e Leozinho estão. 

Tancinha pede para Guido não procurar Francesca ou seus irmãos. Leozinho 

e Fedora fogem da polícia. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Ritinha 
concede uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Jeiza 
aceita testemunhar em favor de Zeca. Bibi descobre que Rubinho deu seu 
carro para Carine.

RECORD, 21H

Gênesis
Terá é ferido. Dov e Ekur lutam até o fi m. Zolari faz um enorme sacrifício para 

salvar o príncipe. Diante dos invasores, Morabi implora para não morrer. 

Kissare recupera a memória. Ekur e Lugali encontram Sunuabum, o líder 

dos amoritas. Enlila reencontra o fi lho. Terá encontra Abrão.

 Todos os sonhos 
teimam em terminar 
e a esperança insiste 
em desaparecer, 
nesta vida difícil que 
tenho pela frente. 
Diariamente remo 
contra a maré e 
ultrapasso diversos 
obstáculos, mas eles 
parecem não ter fim.

Não sei por quanto 
tempo terei forças 
para lutar. O que me 
consola é apenas 
saber que ainda 
estou de pé. Talvez 

MOMENTO
especial

A vida é o nosso maior desafio

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, paz e 

carinho... Feliz aniversário!

 Corra o risco. Se der certo, felicidade. 
Se não, sabedoria.”

 cultura@jornaldat.com.br

seja melhor esperar 
que o tempo me dê 
as respostas. Por 
enquanto serei apenas 
alguém perdido, 
procurando um abrigo 
que me proteja contra 
a chuva que não para 
de cair.
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Na ultima sexta-feira o Colégio Unisuz fez acontecer com as devidas normas de higienização e 

distanciamento social a cerimônia de entregas de diplomas e colação de grau. Na oportunidade 

marquei presença, pois , meu filho Kadú Rodrigues Garcez Girão estava entre os formandos . 

Com um sistema de divisão de horários e quantidade de alunos o encontro rolou durante toda a 

tarde de sexta-feira com alternâncias de participantes. Assim, tudo aconteceu com os critérios 

essenciais onde o corpo docente e coordenação foram referenciados pela diretoria da entidade 

de ensino tal qual os alunos . Nazih Franciss mantenedor do colégio dirigiu a cerimônia e enfati-

zou as adversidades enfrentadas na pandemia e a superação quanto a entrega da qualidade de 

ensino a todos, fato é a aprovação de tantos nomes em conceituadas universidades e faculdades 

nos últimos vestibulares . Tarde de emoção e alegria para alunos e pais e sensação de dever 

cumprido por esta importante etapa vencida . Hoje desfilo alguns flashes !!!

Entrega de DiplomasColação de Grau

a

Nazih Franciss e Kadú Rodrigues Garcez Girão

Giovana , Rúbia Ochiai  
e Camila Tie

Fábio Antônio, Juvenal Botelho , Kadú Garcez, Ricardo Alexandre  e André Barros .

Lauro, Enzo e Erica Hirotani

Enzo Hirotani, Laura Parada Barja 
, Camila Tie e Kadú Garcez .Isabella Maria , Luciane Almeida , Stella Palomares, Maristela Boaceff e Rosane Myazato

Aida Elias Barja, Laura Parada Barja , 
Charles Parada e Daniela Parada Barja


