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Dr. Arnaldo Pezzuti
terá 30 leitos para 
combater a Covid

Informação foi 
confirmada durante 
a noite de ontem 
pelo deputado 
federal Marco 
Bertaiolli, por 
meio das redes 
sociais; das 30 
vagas que serão 
disponibilizadas 
para o tratamento 
do coronavírus 
em Mogi e no Alto 
Tietê, dez serão 
destinadas à UTI.

O deputado federal, Marco Ber-
taiolli (PSD), anunciou na noite de 
ontem que a Secretaria de Estado 
de Saúde vai implantar 30 leitos 
para tratamento de pacientes com 
Covid-19 no Hospital Doutor. Ar-
naldo Pezzuti Cavalcanti, em Jun-
diapeba. Serão dez leitos de UTI e 
20 de enfermaria. O prefeito Caio 
Cunha falou na tarde de ontem 
sobre andamento das negocia-
ções entre o município e a Secre-
taria de Estado da Saúde para a 
liberação de leitos em Jundiapeba 

“Este tem sido um pedido do mu-
nicípio e da região desde o início 
do ano. Acreditamos que, com o 
atual cenário em que se encontra 
o Alto Tietê, poderemos ter uma 
resposta mais concreta da secreta-
ria de Estado”, afirmou o prefeito.  
Cidades, página 3

Restrições

Comerciantes 
apelam por 
flexibilizações
Cidades, página 4

COMÉRCIO

PTC entra com 
ação na Justiça 
para anular fase 
vermelha do 
Plano SP em 
Mogi. p6

O Conselho de Prefeitos do Con-
sórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) irá se reunir hoje para anali-
sar a implantação de medidas com-
plementares às anunciadas ontem 
pelo Palácio dos Bandeirantes, que 
coloca todo o Estado na fase ver-
melha do Plano São Paulo a partir 
de sábado e amplia o horário do 
Toque de Restrições, restringindo a 
circulação entre 20 e 5 horas. Mu-
nicípios buscam frear contaminação 
por Covid-19. Cidades, página 6

Condemat

REGIÃO ENTRA NA FASE VERMELHA A PARTIR DE SÁBADO

COLETIVO

Reforço no 
transporte é 
mantido. p5

Ontem foi o primeiro dia que Mogi adotou as regras utilizando medidas mais duras do Plano SP

Emanuel Aquilera

Pandemia

GCM orienta comércio sobre a 
proibição de abertura das lojas

Ação teve como objetivo informar sobre as novas 
determinações do governo do Estado. Poá, página 3
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QUITANDA SOLIDÁRIA FAZ 
ENTREGA DE ALIMENTOS 

Doação

Projeto é desenvolvido para possibilitar o acesso de 
famílias em vulnerabilidade social Cidades, página 4

prefeitura de guararema
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DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
A Secretaria da Educação do Esta-
do planeja distribuir mais de 628 
mil livros para alunos dos cursos 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), no entanto, questiona-
da sobre os municípios beneficia-
dos, a Pasta não soube informar o 
destino dos materiais. De acordo 
com a informação oficial divulga-
da pelo próprio governo do Estado, 
os livros serão entregues para 126 
mil alunos de 381 cidades paulis-
tas, tudo isso ao custo de R$ 112 
milhões. Apesar do não detalha-
mento das informações, a estima-
tiva da Secretaria de Educação é 
de que o material seja distribuí-
do na Grande São Paulo entre os 
dias 22 e 26 deste mês.

SERVIÇO PREVENTIVO
Para ampliar a disponibilidade de 
água em eventuais emergências 
públicas, como ações do Corpo de 
Bombeiros, por exemplo, o Servi-
ço Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) instalará um hidrante na 
avenida Kaoru Hiramatsu, próxi-
mo ao entroncamento com a ave-
nida Francisco Ribeiro Nogueira. 
O serviço foi realizado na manhã 

de ontem, com pausa no forneci-
mento de água para Vila Moraes 
e Condomínio Rubi. Mais informa-
ções pelo telefone 115.

PEDIDO IGNORADO
Os apelos contra a instalação de 
um pedágio na rodovia Mogi Du-
tra (SP-88) continuam sendo ig-
norados pelo governo do Estado. 
Ainda no ano passado, entidades 
produtivas da cidade, em conjun-
to com o Executivo mogiano, se 
reuniram para assinar um ma-
nifesto de oposição ao projeto da 
instalação da praças de cobrança 
na rodovia e, na ocasião, o docu-
mento foi encaminhado ao Palá-
cio dos Bandeirantes, à Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) e também à Se-
cretaria de Estado de Desenvol-
vimento Regional. 

ESQUECIDO, MAS DE PÉ
Até o momento, Mogi não obteve 
respostas de nenhum órgão com-
petente, no momento em que o 
tema parece começar a cair no es-
quecimento, enquanto a ameaça 
da implantação do pedágio per-
manece de pé.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Nova pandemia

E
specialistas em Saúde já alertam: o 
momento atual não se trata de uma 
segunda onda da pandemia. Esqueça 
o risco de uma terceira onda, trata-

-se de uma nova pandemia, com ritmo de 
contaminação disparatadamente mais acele-
rado do que no ano passado e com cenário 
no sistema hospitalar mais desfavorável em 
relação a 2020. 

A lotação nos leitos de UTI e enfermaria 
no Hospital Municipal de Braz Cubas, por 
exemplo, ronda os 100% e não há perspec-
tiva próxima de desafogo. O mesmo ocorre 
nos principais hospitais do Alto Tietê, como 
em Suzano e Itaquá. Mesmo assim, o fotó-
grafo do Grupo Mogi News, Emanuel Aqui-
lera, verificou ontem pela manhã, na região 
central de Mogi das Cruzes, comércios aber-
tos, como óticas e pequenas lanchonetes, 
descumprindo o decreto municipal da fase 
vermelha logo no primeiro dia. 

Vivemos a semana mais devastadora desde 
o começo da pandemia. Segundo o gover-
nador João Doria (PSDB), nenhuma medida 
para barrar o vírus é descartada, inclusive 
um lockdown. Ontem, neste espaço, foram 

citados os recordes negativos que, dia a dia, 
a Covid-19 vem apresentando na população 
brasileira. E, hoje, novamente relembramos 
que só na terça-feira morreram mais de 1,7 
mil pessoas. Novo recorde. E pior: não existe 
a mesma disponibilidade de leitos nos hos-
pitais como no decorrer do ano passado.

Boa parte do mundo está conseguindo 
controlar a Covid-19 e não se encontra em 
situação tão dramática como a nossa. Dife-
renças culturais em relação à rigidez das nor-
mas sociais e à disposição da população em 
seguir regras fazem diferença neste momen-
to. O Brasil tem o terceiro maior número de 
casos do mundo, com mais de 9,6 milhões 
de infectados, e o segundo maior número 
de mortos, com mais de 233 mil óbitos. O 
desempenho é muito ruim em casos e mor-
tes per capita, assim como Estados Unidos 
e Reino Unido.

Além da pouca colaboração das pessoas, 
há falta de planejamento acertado. Se fala em 
risco de colapso na Saúde há tempos, mas a 
sensação é que apenas quando o calo aperta 
as autoridades e população acordam, quase 
sempre, tarde demais.  

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Quando a realidade e o 
discurso se encontram a rea-
lidade se impõe. O negacio-
nismo de Bolsonaro está se 
encontrando com a realida-
de. Por todo o Brasil as cida-
des e seus sistemas de saúde, 
tanto público como privado 
não suportam a demanda 
crescente de doentes por Co-
vid-19. Não há vacinação em 
massa e não haverá tão cedo, 
também não há isolamento e 
grande parte das pessoas não 
usam mascaras, muitas não 
se importam em aglomerar. 

A questão não é apenas 
não ser infectado, mas ter 
senso de vida em sociedade, 
solidariedade e amor ao pró-
ximo. Usar máscara, higieni-
zar com frequência as mãos, 
evitar aglomeração e só sair 
quando necessário não é uma 
conduta individual é um ato 

Isolados

ARTIGO
Cedric Darwin

coletivo de respeito à comu-
nidade. Quando assistimos 
pessoas morrendo asfixiadas 
nas portas dos hospitais de 
Manaus, assistimos o fruto 
de ignorar o papel de cada 
um em evitar a dissemina-
ção do vírus. Agora come-
çamos a presenciar as filas 
de atendimento em todo o 
Brasil e logo, infelizmente, 
poderemos assistir aquelas 
cenas lamentáveis em qual-
quer lugar. 

O lockdown não será im-
posto pelos governos, será 
imposto pela própria pande-
mia e o terror que ela trará. 
Os hospitais estão lotados e 
não é só a pandemia que gera 
essa demanda, outras doenças, 
acidentes e urgências médicas 
não esperam e também de-
mandam atendimento. Não 
temos opção, precisamos 
parar de manter contato uns 
com os outros até que haja 
imunização. Precisamos de 

uma coordenação nacional 
para administrar a maior crise 
sanitária e humanitária que 
viveremos nas próximas se-
manas e se o governo fede-
ral não o faz de forma eficaz, 
que alguém o faça, sejam os 
prefeitos, sejam os governa-
dores, seja a iniciativa privada, 
a inércia nos levará a audiên-
cia de pessoas morrendo por 
asfixia nas portas dos hospi-
tais. Estamos vivendo há um 
ano em gravíssimas recessões 
econômica, crise sanitária e 
humanitária. A pandemia não 
respeita o discurso político, 
não respeita as pretensões 
eleitorais de quem quer que 
seja, não respeita a vida de 
pobres ou ricos. Já estamos 
pagando um preço alto de-
mais pela ingerência da cri-
se e caminhamos para uma 
catástrofe nacional. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

  cdadv@uol.com.br
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Comerciantes são pegos 
de surpresa no 1º dia

O primeiro dia da nova 
Fase 1 (Vermelha) no mu-
nicípio de Mogi das Cruzes 
pegou alguns comercian-
tes de surpresa. O decreto 
municipal que estabelece 
apenas o funcionamento de 
comércios essenciais fez com 
que muitos comerciantes de 
outros ramos fossem pegos 
de surpresa pelos agentes de 
fiscalização do município.

A reportagem do Grupo 
MogiNews/DAT circulou 
pelas ruas da região central 
e do distrito de Brás Cubas 
na manhã de ontem e viu 
que alguns dos setores que 
não estão autorizados pelo 
decreto municipal, como 
óticas e lanchonetes, estavam 
em pleno funcionamento, 
alheios à determinação vá-
lida desde à meia-noite de 
quarta-feira.

Questionada pela repor-
tagem, a Secretaria de Segu-
rança de Mogi das Cruzes 
informou que os efetivos 
do Departamento de Fis-
calização de Posturas e da 

Fiscalização

Guarda Municipal estiveram 
nas ruas da cidade para 
acompanhar o cumprimento 
das medidas de restrição do 
decreto municipal, e que o 
principal foco dos fiscais foi 
de orientar os comerciante 
sobre as medidas que devem 
ser adotadas. Até o final 
do período da tarde, foram 
registradas 17 orientações 
a estabelecimentos de nove 
notificações.

O tema da fiscalização foi 

trazido durante a entrevista 
coletiva na tarde de ontem. 
O Executivo municipal foi 
questionado sobre o trabalho 
de fiscalização.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, os diálogos com os 
representantes do comércio 
são constantes desde o início 
da pandemia, “No entan-
to, diante do cenário que 
tínhamos com a ocupação 
de leitos, foi preciso tomar 
uma decisão rápida”. (A.D)

Alguns estabelecimentos abriram ontem

Emanuel Aquilera

Segunda dose para 90+ será 
aplicada no final de semana

A segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 para ido-
sos com 90 anos ou mais e 
trabalhadores da saúde será 
aplicada neste final de semana. 
No sábado a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes decidiu realizar o 
esquema de drive-thru. No 
domingo, no Pró-Hiper, no 
Mogilar, e no Posto de Saúde 
de Jundiapeba, ampliando o 
atendimento à população. A 
vacinação será das 8 às 15 
horas.

Já a imunização para pessoas 
com 78 anos ou mais e 77 
anos ou mais, inicialmente 
marcada para amanhã precisou 
ser suspensa por conta do 
término das vacinas. Os lotes 
encaminhadas pelo Governo 
do Estado não contemplam 
a totalidade das faixas etárias. 

“É importante ressaltarmos 
que todas as doses são envia-
das com destino certo pelo 
Estado. Isso significa que não 
podemos usar primeiras doses 
para aplicar segundas doses e 
nem o contrário”, ressaltou o 
secretário municipal de Saúde, 

Vacina

Henrique Naufel.  
Mogi das Cruzes conta 

apenas com lotes destinados 
para aplicação de segundas 
doses para pessoas com 90 
anos ou mais e trabalhadores 
da Saúde de todas as idades. 
Até o momento, ainda não 
chegaram segundas doses 
para idosos com idade entre 
85 e 89 anos e nem vacinas 
para outras faixas etárias em 
primeiras doses. 

No sábado, outras 10 
unidades de saúde ficarão 

abertas para atendimento 
dos profissionais de saúde 
vacinados entre os dias 6 e 
12 de fevereiro. São elas: Alto 
Ipiranga, Braz Cubas, Jardim 
Camila, Ponte Grande, Santa 
Tereza, Vila Natal, Vila Suíssa, 
Pró-Mulher, USF Toyama e 
USF Jardim Aeroporto 2. 

No domingo, serão realizados 
apenas os dois drive-thrus, no 
Pró-Hiper e em Jundiapeba, 
Os documentos obrigatórios 
são CPF, RG e comprovante da 
vacinação em primeira dose. 

Atendimento será no esquema drive-thru das 8 às 15h

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dr. Arnaldo terá 30 leitos 
para covid; sendo 10 de UTI

Com aumento de casos, Estado decidiu atender o pedido de Mogi e região feito desde o ano passado

COVID-19

O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcante, em 
Jundiapeba, terá 30 no-
vos leitos para reforçar o 
atendimento a covid-19 no 
Alto Tietê. Serão 20 leitos 
de enfermaria e 10 de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI). O anúncio foi feito 
na noite de ontem pelo 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), que em 
suas redes sociais confirmou 
que a Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, 
atendendo ao seu pleito e 
o da região decidiu criar 
mais leitos específicos para 
o combate a pandemia no 
Alto Tietê. “Vamos continuar 
trabalhando para dotar a 
nossa região, o nosso Estado 
de São Paulo de condições 
para que juntos possamos 
enfrentar esta pandemia. 
Vai passar se Deus quiser”, 
afirmou o deputado.

O prefeito Caio Cunha 
também usou as redes so-
ciais para se manifestar a 

respeito dizendo que desde 
o ano passado pede a im-
plantação de novos leitos 
em Mogi: “Esses 10 novos 
leitos de UTI nos darão um 
fôlego, mas infelizmente 
isso só acontecerá daqui a 
10 ou 20 dias. Que Deus 
nos abençõe!”. 

Ainda na tarde de ontem, a 
Prefeitura de Mogi  informou 
que há a possibilidade real 
de abertura de mais cinco 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital 

Municipal Pref. Waldemar 
Costa Filho, no distrito de 
Braz Cubas. A informação 
foi passada pelo prefeito 
Caio Cunha juntamente 
com o secretário de Saúde 
Henrique Naufel.

A entrevista coletiva foi 
realizada pela internet e foi 
direcionada a veículos de 
imprensa da região do Alto 
Tietê. Participaram, além do 
prefeito e do chefe da pasta 
de Saúde, a vice-prefeita 

Priscila Yamagami (Pode). 
O tema central foi o de-
creto municipal assinado 
anteontem e que colocou 
a cidade sob as regras da 
Fase 1 (Vermelha) do Plano 
São Paulo, com a inclusão 

de igrejas, templos e es-
colas entre as atividades 
com proibição de público 
presencial.

O secretário Naufel, por 
sua vez, informou que o 
município vem buscando 
ininterruptamente o aumento 
da oferta de leitos de alta 
complexidade para atender 
a crescente demanda das 
últimas semanas, e que 
há a possibilidade de mais 
cinco leitos no Hospital 
Municipal no distrito de 
Braz Cubas. “Estes leitos 
seriam instalados no se-
tor onde são realizados 
os exames de endoscopia, 
que já contam com uma 
infraestrutura básica para a 
ventilação e oxigenação de 
pacientes. Então, não será 
uma tarefa tão difícil. Até o 
final da semana poderemos 
ter uma resposta definitiva 
sobre este assunto”, concluiu.

O Estado deve detalhar 
melhor hoje a ampliação 
de leitos no Dr. Arnaldo, 
incluindo prazo para ocorrer.  

Estado confirmou ampliação de leitos para covid no Dr. Arnaldo Pezzuti

Divulgação
André Diniz

Prefeito diz que 
ampliação pode 
demorar de 10 a 20 
dias: “Que Deus nos 
abençoe!”
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Comerciantes apelam por 
flexibilizações para funcionar

Categoria propõe alternativas para dar continuidade no atendimento sem desrespeitar as medidas de restrição

FASE VERMELHA

Os comerciantes de Mogi 
das Cruzes apelaram à Pre-
feitura pela permissão para 
continuarem trabalhando na 
fase vermelha do Plano São 
Paulo. O pedido do Sindicato 
do Comércio Varejista (Sin-
comércio) foi apresentado 
ontem ao secretário municipal 
de Desenvolvimento, Gabriel 
Bastianelli e para a Comissão 
da Indústria e Comércio da 
Câmara Municipal. 

No documento, a categoria 
propõe alternativas para dar 
continuidade no atendimento 
aos clientes sem desrespeitar 
as medidas de restrição.

“Os comerciantes não possuem 
mais fôlego para suportar as 
restrições”, declarou Valterli 
Martinez, presidente do Sin-
comércio. Para o dirigente, o 
retorno para a fase vermelha é 
um “amargo remédio” porque, 
se por um lado, a reclassificação 
argumenta que mais restrições 
são necessárias para mitigar 
a disseminação da Covid-19 

por outro, ignora os impactos 
econômicos como falência 
das empresas e aumento do 
desemprego.

“O pedido que apresenta-
mos ontem para a Prefeitura 
e Câmara Municipal tem o 
objetivo de balancear essa 
situação. Nossa ação visa 
defender vidas e empregos 
e por isso propomos um 
modelo de funcionamento 
do comércio que continue 
respeitando os protocolos 
da fase vermelha”, explicou 
Martinez.

O documento apresentado 
pede que os estabelecimentos 
continuem funcionando sem 
a necessidade de acesso dos 
clientes ao interior da loja. 
Na prática, os comércios 
funcionariam no estilo drive 
thru e o lojistas trabalhariam 
apenas com entregas das mer-
cadorias, atendendo tanto os 
clientes que fizeram pedidos 
por aplicativos ou para aqueles 
que estiverem passando pela 
calçada e pedirem algum 
produto.

“Queremos trabalhar se-
guindo todos os protocolos 
como temos feitos até então. 
Boa parte dos comerciantes 
estão endividados e já não 
possuem condições para pagar 
seus funcionários, as portas 

fechadas nesses próximos dias 
poderão ser permanentes para 
muitos”, lamentou o presidente 
do sindicato, indicando que 
no documento que apresenta a 
proposta, cerca de 60 páginas 
são de fotos da fachadas de 

dezenas de estabelecimentos 
que já entraram em falência 
na cidade durante a pandemia 
do coronavírus.

Em janeiro, se antecipan-
do aos próximos meses de 
dificuldade para o setor, o 

Sincomércio também pro-
tocolou na Prefeitura um 
pedido de parcelamento e 
redução de impostos como 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Imposto Sobre 
Serviços (ISS) entre outros de 
modo que os comerciantes 
disponham de mais tempo 
para realizar os pagamentos 
e permaneçam abertos. O 
pedido segue em andamento.

ACMC
A Associação Comercial 

de Mogi das Cruzes (ACMC) 
também reivindicou a Pre-
feitura a revisão de tributos, 
a redução do ISS e o parce-
lamento do IPTU, além da 
criação de um programa de 
refinanciamento de dívidas 
para auxiliar o comércio. Os 
pedidos foram apresentados 
na terça-feira passada.

Uma estimativa da entidade 
aponta que com a reclassificação 
para a fase mais restritiva, as 
perdas podem chegar até 80% 
ou 100% em alguns setores.

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel

Sincomércio e Associação Comercial pedem revisão de tributos como, ISS e IPTU

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A vice-prefeita de Mogi 
das Cruzes Priscila Yamagami 
Kähler realizou uma visita 
à Cobal ontem ao lado do 
secretário de Agricultura, 
Felipe Monteiro de Almeida, 
para conhecer a “Quitanda 
Solidária”. O projeto é de-
senvolvido pela Secretaria de 
Assistência Social, por meio do 
Programa Acessuas Trabalho/
Conduz, em parceria com 
a Secretaria de Agricultura, 
para possibilitar o acesso 
das famílias em situação de 
vulnerabilidade social aos 
alimentos doados. 

Em 2020, durante a pan-
demia da Covid-19, o projeto 
atendeu cerca de 100 pessoas 
por semana. 

“Além de integrar a Agricul-
tura com a Assistência Social, 
o Projeto Quitanda Solidária 
tem como objetivo pensar 
o melhor destino para os 
alimentos, que muitas vezes 
são dispensados em ótimas 
condições”, afirmou Priscila. 

O atendimento será ampliado 
neste ano com o apoio da Coor-
denadoria de Desenvolvimento 

Projeto doa alimentos 
para vulneráveis 

Quitanda Solidária

Rural Sustentável (antiga Cati) 
e cooperativas de agricultores 
Cooprojur e Cooprovat. Foi 
realizada a inscrição da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(CONAB) como unidade rece-
bedora de produtos agrícolas 
produzidos pelas cooperativas.

A inclusão permitiu melhor 
planejamento para execução 
da Quitanda, agora fortaleci-
do com o PAA. Inicialmente, 
serão atendidas 250 famílias 
cadastradas em quatro locais de 
distribuição e, posteriormente, 
o projeto será ampliado para 
atender até 800 famílias em 
oito locais. 

A primeira entrega foi 
realizada ontem. “O proje-
to visa atender as famílias 
identificadas nos territórios 
de abrangência dos Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e 
demais serviços da Política 
de Assistência Social, 

O prazo para que os alunos 
da rede municipal de Mogi das 
Cruzes respondam a avaliação 
impressa, marcado para amanhã, 
pode sofrer alterações caso seja 
necessário. Considerando que 
os estudantes matriculados no 
Ensino Fundamental precisam 
ir até as escolas para realizar 
as provas e o município está 
classificado na fase vermelha 
do Plano São Paulo, a data 
pode ser adiada. 

A reclassificação ocorreu 
depois da constatação da 
ocupação total dos leitos des-
tinados aos pacientes com a 
Covid-19 na cidade. Por este 
motivo, apenas os serviços 
essenciais (como supermer-
cados, farmácias, postos de 
gasolina) poderão funcionar. 
Templos religiosos não poderão 
receber fiéis neste período e as 
escolas poderão apenas fazer 
atendimento remoto. 

A avaliação pretende 
identificar, no contexto da 
pandemia pela Covid-19, o 

Prazo para avaliação impressa de alunos 
da rede municipal pode sofrer alteração

Ensino fundamental

pedagógicas não presenciais. 
As avaliações são de Língua 
Portuguesa e Matemática, 
sendo: dez questões de cada 
para os estudantes de 1º e 2º 
anos; 12 questões de cada 
para os estudantes de 3º ao 
5º anos e 15 questões de cada 
para os alunos de 6º ao 9º anos.

Aulas suspensas
As atividades pedagógicas 

e recreativas presenciais em 
escolas públicas e privadas 
foram suspensas desde ontem. 
A medida foi adotada devido 
à alta na ocupação dos leitos 
de UTI e Enfermaria Co-
vid-19 em toda a cidade. As 
unidades escolares poderão 
realizar apenas atividades 
administrativas essenciais,  
incluindo as entregas de kits 
de alimentação e de material 
escolar/didático, além de ações 
de manutenção emergencial 
da infraestrutura das unidades. 

A Secretaria de Educação 
atende por meio dos telefo-
nes 4798-5085 e whatsapp 
96866-7322.

aplicadas com o intuito de 
levantar dados e informações 
para o replanejamento de 
ações da Pasta e das unidades 
escolares, no sentido de garantir 
mais equidade e atender ao 
Parecer no 5/20, do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). 

O parecer aponta para a 
importância de identificar o 
desenvolvimento em relação 
aos objetivos de aprendizagem 
e habilidades que se procurou 
desenvolver com as atividades 

aprendizado dos alunos do 
Ensino Fundamental. Na 
versão online, que encerrou há 
quase duas semanas, 80,08% 
dos estudantes concluíram a 
prova.  O objetivo é atingir 
o maior número de alunos 
possível, uma média de 27 
mil estudantes. 

Até ontem, com as avaliações 
impressas, a Secretaria da 
Educação atingiu o percentual 
de 82,71% dos estudantes.  As 
provas também estão sendo 

Município está na fase vermelha do Plano São Paulo

Divulgação/PMMC
Thamires Marcelino



cidadesQuinta-feira, 4 de março de 2021 5portalnews.com.br

Apesar da restrição, reforço 
no transporte será mantido

Objetivo é evitar aglomerações nos ônibus durante os horários de maior movimentação de passageiros

FASE VERMELHA

O reforço no atendimento 
do transporte coletivo de 
Mogi das Cruzes está man-
tido mesmo com a decisão 
de adoção de medidas mais 
restritivas, equivalentes à 
Fase Vermelha do Plano São 
Paulo, que começaram a valer 
nesta quarta-feira (03/03). 
A decisão da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes busca evitar 
aglomerações nos ônibus do 
município durante os horários 
de maior movimentação de 
passageiros.

Nesta quarta-feira, a Secre-
taria Municipal de Transportes 
já iniciou o remanejamento 
dos ônibus que atuam no 
entrepico, quando a movi-
mentação de passageiros é 
menor, para reforçar ainda 
mais o atendimento nos 
horários de maior demanda 
de usuários transportados. O 
trabalho havia começado na 
terça-feira (02/03), quando 
a frota foi ampliada com 
sete novos ônibus para o 
atendimento dos principais 
corredores da cidade.

“O reforço no transporte 
coletivo continua porque 
a cidade está na Fase Ver-
melha e é importante que 
seja evitada a aglomeração 
de pessoas nos seus deslo-
camentos. Ou seja, mesmo 
com uma tendência de queda 
no número de passageiros, 
ao invés de diminuir o nú-
mero de ônibus, a Prefeitura 
está ampliando a oferta de 
transporte para a popula-
ção”, afirmou a secretária 
municipal de Transportes, 
Cristiane Ayres.

A secretária lembrou ain-
da que, com o reforço, os 
principais corredores estão 
com ônibus passando nos 
pontos com intervalos entre 
dois e três minutos nos ho-
rários de pico. Funcionários 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e das empresas 
concessionárias mantém o 
acompanhamento nos locais 
de maior movimentação 
e na operação dos ônibus. 
Os dados do primeiro dia 
do trabalho de reforço já se 

mostraram positivos.
No período da manhã desta 

terça-feira (03/03), 13,3% 
das viagens acompanhadas 
operaram com número redu-
zido de passageiros, 18,6% 
das viagens acompanhadas 

circularam com lotação pela 
metade, 60% das viagens 
com maior ocupação mas 
todos os passageiros senta-
dos e apenas 8% dos ônibus 
circularam com passageiros 
em pé.

Já durante o horário de 
pico da tarde, 31,2% das 
viagens acompanhadas ope-
raram com número reduzido 
de passageiros, 39,2% das 
viagens acompanhadas cir-
cularam com lotação pela 

metade, 22,4% das viagens 
com maior ocupação mas 
todos os passageiros sentados 
e apenas 7,2% dos ônibus 
circularam com passageiros 
em pé.

“Neste primeiro dia, os 
funcionários também orien-
taram os passageiros para 
que não utilizassem ônibus 
mais cheios, aguardando os 
próximos. Algumas pessoas 
não aceitaram e decidiram 
embarcar mesmo com o 
lugares ocupados”, disse 
Cristiane.

A ampliação no número 
de ônibus em circulação está 
beneficiando os corredores 
viários da avenida Japão, 
que atende bairros como o 
Conjunto Santo Ângelo, da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, , que recebe os veículos 
do Botujuru e do distrito de 
Cezar de Souza, da avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
por onde passam os ônibus 
de Jundiapeba, e da avenida 
Shozo Sakai, que atende a 
região do Jardim Layr. 

A frota foi ampliada para mais sete novos ônibus nos principais corredores

Divulgação

Está temporariamente 
suspensa a reunião previa-
mente agendada para amanhã 
com moradores do Jardim 
Aeroporto III, em função da 
adoção em Mogi das Cruzes 
de regras da fase vermelha do 
Plano São Paulo por conta 
da pandemia da Covid-19. 
O comunicado foi feito on-
tem pela Coordenadoria 
Municipal de Habitação de 
Mogi das Cruzes. 

A Habitação também deixa 
de atender o público pre-
sencialmente e disponibiliza 
números fixos e de What-
sapp, além de um e-mail 
institucional, para contato.

Os telefones fixos para 
contato são o 4798-6714 e 
4798-6362. Já os números 
de Whatsapp são 4798-6361 
e 95319-6492. O e-mail 
institucional, por sua vez, é 
o habitacao@pmmc.com.br.

A reunião com moradores 
do Jardim Aeroporto III estava 
agendada para as 15 horas 
de amanhã, no auditório do 
prédio-sede da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e serviria 

Habitação suspende reunião 

e adota atendimento remoto

Jardim Aeroporto III

para dialogar a respeito do 
processo de regularização 
fundiária em andamento 
no bairro. O encontro já 
previa a adoção de todos 
os protocolos sanitários, 
como restrição no número 
de presentes e aferição de 
temperatura antes da entrada 
no local.  

Com a adoção no município 
das regras da fase vermelha 
do Plano São Paulo, decisão 
essa tomada em função da alta 
taxa de ocupação de leitos 
hospitalares na cidade em 
razão do aumento de casos 
de coronavírus, a reunião 
está suspensa, para evitar 
riscos. O reagendamento do 
encontro acontecerá de forma 
concomitante à reavaliação 
da situação pandêmica no 
município, trabalho este 
comandado pelo Comitê 
Gestor de Retomada das 
Atividades Econômicas. Em 
momento oportuno, a nova 
data será comunicada a 
todos os interessados, pelos 
canais oficiais da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes, na primeira 
sessão após o decreto de fase 
1 vermelha pelo poder Exe-
cutivo Municipal, apresentou 
uma série de indicações e 
requerimentos voltados às 
necessidades da comunida-
de. As indicações tem como 
objetivo reduzir o impacto do 
que vem sendo considerado 
o pico da segunda onda de 
contaminação no país pelo 
coronavírus (Covid-19).

A sessão também foi a 
primeira após a publicação 
do Ato Administrativo pelo 
presidente da Casa, vereador 
Otto Rezende (PSD), limitan-
do o acesso do público aos 
gabinetes e mantendo apenas 
pessoas essenciais para a 
realização dos trabalhos. Por 
isso, parte dos vereadores 
trabalhou por teleconferência, 
ficando apenas alguns dos 
membros da Mesa Diretiva, 
entre outros.

Dois projetos foram 

Vereadores apresentam indicações e 
requerimentos para a fase vermelha

Sessão do Legislativo

para a compra de vacinas 
contra a Covid-19.

Durante o período da tribuna, 
os vereadores se revezaram 
em falar dos riscos do surto 
de Covid-19, o que levou à 
adoção de medidas de restri-
ção pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode). Mauro do Salão (PL) 
pediu a união dos esforços da 
comunidade, e Iduigues criticou 
diretamente a condução da 
pandemia pelo Ministério da 
Saúde e pelo governo federal.

Carlos Lucareski (PV) refor-
çou o risco de aglomerações, 
como as que acontecem no 
bairro Jardim Santa Teresa, 
pedindo que autoridades 
possam averiguar a situação 
durante os finais de semana 
em um parque localizado na 
comunidade, enquanto que 
Policial Maurino (Pode) elogiou 
o trabalho de patrulhamento 
da Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu), integrante da Guarda 
Municipal, que realizou uma 
série de prisões e apreensões 
de entorpecentes no final do 
mês de fevereiro. 

da mulher dentro do poder 
Legislativo.

Das 23 indicações protoco-
ladas, duas ganharam destaque 
durante a leitura em plenário. 
O vereador Marcos Furlan 
(DEM) encaminhou indicação 
ao poder Executivo pedindo 
o adiamento da parcela de 
março do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) para 
dezembro, devido à queda 
de arrecadação da pandemia.

Já o vereador Iduigues Martins 
(PT) pediu que o município 
integre o consórcio da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 

encaminhados para as co-
missões permanentes para 
análise e encaminhamento. O 
projeto de Lei 15/21, de autoria 
do vereador Clodoaldo de 
Moraes (PL), pede que igrejas 
e templos sejam considerados 
como serviços essenciais em 
catástrofes e pandemias. E as 
representantes da Frente Parla-
mentar de Defesa dos Direitos 
da Mulher protocolaram o 
Projeto de Resolução 07/21, 
que estabelece a linguagem 
inclusiva de gênero nos tra-
balhos da Casa, visando o 
reconhecimento do espaço 

Pedidos visam diminuir os impactos da pandemia

Mogi News/Arquivo
André Diniz
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Região entra na fase vermelha; 
prefeitos vão discutir restrições

Decreto do Estado antecipa uma possível decisão do Condemat em voltar, por conta própria, à fase vermelha

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

O Conselho de Prefeitos do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) irá se reunir hoje 
para analisar a implantação 
de medidas complementares 
às anunciadas ontem pelo 
Palácio dos Bandeirantes, 
que coloca todo o Estado na 
fase vermelha do Plano São 
Paulo a partir de sábado até 
o dia 19 de março e amplia o 
horário do Toque de Restrições, 
restringindo a circulação de 
pessoas no período entre 20 
e 5 horas. O esforço dos mu-
nicípios em adotar medidas 
mais restritivas busca frear a 
curva de contaminação por 
coronavírus (Covid-19) e 
conter a alta de internações 
pelos próximos dias, que 
devem ser os mais críticos 
desde o início da pandemia.

A possibilidade de um 
colapso em todo o sistema de 
saúde estadual, com a falta de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) já verificada 
em diversas regiões, inclusive 
nos municípios do Condemat, 

Para o presidente do Condemat, medida vai afetar a economia mas é necessária

motivou a regressão de todo 
o Estado à fase mais restritiva 
do Plano São Paulo.

Desde ontem os prefeitos 
estão dialogando com enti-
dades e setores produtivos, 
buscando alternativas para 
minimizar os impactos econô-
micos e preparando-os para 
este período mais restritivo.

Segundo o presidente do 
Condemat e prefeito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi (PL) o 
cenário atual é preocupante e 
exige a colaboração de todos. 

“Infelizmente nossa realidade 
atual é muito preocupante e 
exige a colaboração de todos 
na tomada de medidas mais 
duras e restritivas. Sabemos 
que isso afetará a retomada da 
economia, porém não temos 
outra saída diante do cenário 
enfrentado por todo país, 
com a alta nos indicadores 
de novos casos e óbitos e a 
falta de leitos para atender 
à demanda. É necessário 
que todos compreendam 
que este é o momento mais 
crítico desde o início da 

pandemia”, disse.
Segundo dados informados 

pela Secretaria de Estado da 
Saúde, a taxa de ocupação 
de leitos de UTI atual nao 
Alto Tietê é de 89,4% (data 
base 1º de março), com o 

agravante de que unidades 
hospitalares dos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Santa Isabel atin-
giram a capacidade máxima 
no início desta semana. A 

região enfrenta ainda a alta 
de 20% no número de novos 
casos nos últimos 14 dias, 
com relação aos 14 dias 
anteriores.

A fase vermelha do Plano 
São Paulo autoriza apenas 

o funcionamento de setores 
da saúde, transporte, im-
prensa, estabelecimentos 
como padarias, mercados e 
farmácias, além de escolas 
e atividades religiosas, que 
foram incluídas na lista de 
serviços essenciais por meio 
de decretos estaduais.

No caso da região, a maio-
ria dos municípios estuda 
suspender o início das aulas 
presenciais da rede municipal 
previsto para os próximos 
dias. O funcionamento das 
unidades escolares estaduais 
e privadas também deverá 
ser discutido pelos pre-
feitos amanhã, bem como 
a realização de bloqueios 
sanitários.

“São questões importantes 
que estão sendo discutidas 
pelos municípios desde on-
tem para que possamos 
seguir o melhor caminho no 
enfrentamento à pandemia”, 
reforçou Ashiuchi.

Nos municípios de Mogi 
das Cruzes e Santa Isabel a 
fase vermelha teve início hoje.

Mogi News/Arquivo

A ocupação de leitos para 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19) nos hospitais esta-
duais do Alto Tietê ultrapassa 
80%. As unidade de Saúde 
municipais e particulares da 
região também se aproximam 
da lotação máxima. Os dados 
foram atualizados ontem 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde e prefeituras.

O monitoramento do cenário 
da Covid-19 no Alto Tietê 
indica que a taxa de ocupação 
dos leitos reservados para 
o tratamento de pacientes 
infectados com o vírus se 
aproxima da capacidade 
máxima. A possível falta de 
leitos é situação é inédita 
considerando que, desde 
o início da pandemia, há 
um ano, nenhum paciente 
ficou sem a disposição de 
atendimento nos hospitais 
da região e do Estado.

No Hospital Regional 
Dr. Osíris Florindo Coelho 
de Ferraz de Vasconcelos, 
a ocupação dos leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) é de 88,4%, e a 

Ocupação de leitos supera os 80%
Vagas Covid

Luiz Kurpel* Enfermaria já se encontra 
temporariamente ocupada. 
A unidade possui 26 leitos 
de UTI e 12 de enfermaria 
no total. Já em Mogi das 
Cruzes, no Hospital Luzia 
de Pinho Melo, são 52 leitos 
de enfermaria e 24 de UTI. 
Ontem a unidade registrou 
88% de ocupação na UTI e 
58% da enfermaria.

Entre os hospitais de res-
ponsabilidade do Estado na 
região, o Santa Marcelina de 
Itaquaquecetuba é o que se 
encontra em situação mais 
drástica. A unidade registrou 
90% de ocupação dos dez 
leitos de UTI e 75% dos 20 
leitos da enfermaria. A Se-
cretaria de Estado da Saúde 
destacou as taxas de ocupação 
variam no decorrer do dia 
em virtude de fatores como 
altas, óbitos ou transferências.

No encargo dos municí-
pios, Suzano informou que 
a taxa de ocupação geral na 
cidade é de 68,7%. Do total 
de 32 vagas, 22 estão sendo 
utilizadas e os leitos estão 
distribuídos da seguinte 
forma: 11 leitos da ala semi-

-intensiva no Pronto-Socorro 

Municipal com ocupação de 
100%, um leito de UTI livre 
na Santa Casa de Misericór-
dia, dez leitos de enfermaria 
reservados pela Prefeitura 
no Hospital Santa Maria, 
dos quais a ocupação é de 
50%, e dez leitos de UTI na 
mesma unidade particular 
com ocupação de 60%.

Em Mogi das Cruzes, a 
soma dos leitos de UTI no 
Hospital Municipal , Santa 
Casa, Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Hospital 
Santana, Biocor e Mogimater 
totaliza 108, dos quais 101 
estão ocupados (93,5% de 
ocupação). Já os leitos de 
enfermaria contam com 34 
vagas livres de um total de 
173 (80,3% de ocupação).

A Prefeitura de Poá comuni-
cou que o Hospital Municipal 
Guido Guida possui oito 
leitos de enfermaria, sendo 
seis ocupados, além de dois 
de emergência Covid-19, 
ambos desocupados. Os leitos 
de emergência possuem os 
mesmos aparatos de uma 
UTI, mas se caracterizam 
pelo objetivo de servir para 
estabilização dos pacientes 

para transferência imediata.
Por fim, em Itaquá a ocupa-

ção é de 100% dos 17 leitos 
da recém inaugurada Central 
da Covid (três de emergência 
e 14 de enfermaria). Na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) que também recebe 
casos, a ocupação atingiu 
50% dos 20 leitos no local. 
No Centro de Saúde (CS) de 
Itaquá existem nove leitos 
de internação para todas 
patologias, deste total, apenas 
um está ocupado. 

Mortes por Covid
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou dez novos óbitos.

Com a atualização, a região, 
incluindo Guarulhos, con-
tabiliza 4.423 vítimas fatais 
desde o início da pandemia. 
Ainda nas últimas 24 horas 
a região somou 619 novos 
casos.

As dez vítimas registradas 
nas últimas horas eram resi-
dentes nas cidades de Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema,  
Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

*Texto supervisionado pelo editor.

O diretório mogiano do 
Partido Trabalhista Cristão 
(PTC) entrou no final da 
tarde de ontem com um 
pedido de liminar na Justiça 
contra o decreto municipal 
que estabelece o regramento 
da fase vermelha do Plano 
São Paulo no município. 
Segundo Michael Della Torre, 
advogado e ex-candidato 
à Prefeitura de Mogi, que 
realizou a apresentação do 
pedido, o município deve 
retornar à fase 2 laranja do 
Plano São Paulo e seguir às 
determinações do governo 
estadual, que definiu a 
volta de todo o território 
paulista à fase vermelha a 
partir de sábado

Segundo Della Torre, o 
decreto municipal fere o 
direito de igrejas funcio-
narem na fase vermelha, 
conforme decreto assinado 
pelo governador João Doria 
(PSDB) no início da semana, 
além da determinação do 
governo estadual de que 

PTC aciona Justiça contra 

decreto da fase vermelha

Em Mogi

escolas públicas continuem 
atendendo com 35% da 
capacidade até o dia 19 de 
março, quando haverá a 
revisão do Plano São Paulo.

O advogado e ex-candidato 
afirma que o pedido atende 
às necessidades e demandas 
da população mogiana. “Re-
cebemos diversos pedidos 
da comunidade para que 
fizéssemos algo sobre este 
decreto. A aplicação destas 
normas não pode e não 
deve ser feita de uma ma-
neira abrupta, sem permitir 
que a própria sociedade se 
organize, sem um tempo 
mínimo para poder fun-
cionar dentro destas novas 
restrições”, explicou.

André Diniz
Segundo Della 
Torre, o decreto 
municipal fere o 
direito de igrejas 
funcionarem 
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PIB cai 4% no País

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, nesta quarta-feira, 3, a queda no Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, que cedeu 4,1% em 2020 ante 2019, como informou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) - sendo o terceiro pior resultado da história do País. Na avaliação do presidente, no entanto, a 
queda foi menor do que o esperado. “Se esperava que a gente ia cair 10%, né? Parece que caímos 4%. É um dos 
países que menos caiu no mundo todo”.

No primeiro dia de vaci-
nação contra a covid-19 de 
idosos de 77 a 79 anos, os 
novos pontos de imunização 
instalados na capital tiveram 
fila de carros, no serviço 
drive-thru, fotos dos cartões 
de vacinação e alívio de quem 
recebeu a dose.

Uma fila de carros com 
pisca-alerta ligado chamava 
atenção nas imediações do 
Teatro Paulo Eiró, em Santo 
Amaro, na zona sul, onde 
começou a funcionar um 
drive-thru nesta quarta-feira, 
3. A espera até a dose era, em 
média, de uma hora por volta 
do meio-dia, mas o clima era 

Filas de carros para 
vacinar na capital

Dos 77 a 79 anos

de animação no local.
“Esperamos por 1h10, mas 

foi muito bom. Foi uma 
boa opção ter vacina aqui. 
Foi um ano difícil. A gente 
só ficou em casa”, diz a 
professora Roseli Silveira 
Leite Karow, de 65 anos, que 
levou o marido Hans Peter 
Karow, de 77 anos, para ser 
imunizado.

A pedagoga Melissa Fiorio 
Mobrige, de 44 anos, levou 
os pais e aguardou por uma 
hora no carro. “Minha mãe 
tem 78 anos e o meu pai, 
77. No começo, ficamos 
afastados, mas flexibilizamos 
por causa dos netos”. (E.C)

Duas novas vacinas 
serão compradas

Vacinas da Pfizer e da Janssen serão adquiridas para combater a 
epidemia da covid-19, segundo informou Ministério da Saúde nesta 4ª

MUDANÇA DE ROTA

O Ministério da Saúde 
informou nesta quarta-feira, 
3, que irá comprar as vacinas 
da Pfizer e da Janssen, após 
meses rejeitando propostas 
destas empresas. Segundo a 
pasta, o ministro Eduardo 
Pazuello pediu para a sua 
equipe “acelerar” os con-
tratos. Em reunião com a 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), o general 
afirmou que a compra com a 
Pfizer poderia ser concluída 
ainda nesta quarta.

A fala de Pazuello ocorre 
no momento de explosão 
de internações e colapso 
de sistemas de saúde em 
todo o País. O governo é 
pressionado para ampliar a 
oferta de imunizantes, mas 
Pazuello e o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
rejeitam há meses a oferta 
da Pfizer.

O ministro não informou 
quantas doses da Pfizer devem 
ser compradas. Em apresen-
tações recentes a prefeitos 
e governadores, Pazuello 
disse que a negociação seria 

por 100 milhões de doses, 
mas com a entrega de uma 
primeira parcela de 8,71 
milhões de doses em julho. 
O restante, entre outubro e 
dezembro.

A Câmara aprovou na 
terça-feira, 2, um projeto para 
que a União possa assumir 
as responsabilidades por 
eventuais efeitos adversos de 

vacinas da covid-19. Trata-se 
de exigência da Pfizer e da 
Janssen que o governo vinha 
apontando como abusiva.

Como revelou o Estadão, 
esta permissão chegou a ser 
colocada em versão pré-
via da medida provisória 
1.026/2021, com aval da 
pasta de Pazuello e da área 
jurídica do governo, mas 

foi excluída do texto final, 
publicado em janeiro.

Pazuello também pediu 
para a sua equipe acelerar a 
compra da vacina da Janssen, 
segundo apurou o Estadão 
com um auxiliar do ministro. 
Este imunizante tem eficácia 
de 66% e exige a aplicação 
de uma única dose nos pa-
cientes a serem imunizados.

País corre contra o tempo para conter avanço da epidemia no Brasil

Itamar Crispim/Fiocruz
Estadão Conteúdo.

Um ano depois do início 
da pandemia da covid-19, 
o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) afirmou 
nesta quarta-feira, 3, que 
está pronto para colocar 
em prática seu projeto de 
combate à crise sanitária no 
País, caso o Supremo Tribunal 
Federal (STF) entenda que 
é responsabilidade de seu 
governo a determinação 
de medidas no combate à 
doença. A fala ocorreu após 
comentar sobre o pedido de 
secretários de saúde por um 
toque de recolher nacional 
ou alguma outra política 
em nível federal de combate 
a disseminação do novo 
coronavírus.

“Preciso ter autoridade”, 
afirmou o presidente. “Se 
o Supremo Tribunal Fe-
deral achar que pode dar 
o devido comando dessa 

Bolsonaro diz que tem 
projeto já pronto

Um ano depois da pandemia

causa a um poder central, 
que eu entendo ser legítimo 
meu, estou pronto”, disse à 
imprensa, após reunião na 
embaixada do Kuwait com 
representantes de outros 
países do Golfo.

Em abril do ano passado, 
o STF decidiu que Estados e 
municípios têm autonomia 
para executar as medidas 
necessárias para conter o 
avanço do novo coronavírus. 
A decisão da Corte, contudo, 
não retirou da União a res-
ponsabilidade pelas ações de 
combate à pandemia. A decisão 
do Supremo foi usada por 
Bolsonaro, ao longo do ano 
passado, como justificativa 
para a ausência de uma coor-
denação do governo federal 
nas ações de combate ao 
vírus. “Infelizmente o poder 
é deles”, disse se referindo 
ao STF. (E.C)

Bolsonaro alega ter projeto pronto para a pandemia

Fila de carros no serviço drive-thru na capital

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Sete estudantes morrem na 
Bolívia após grade se romper

Eles participavam de uma assembléia extraordinária convocada pelo Centro Estudantil quando ocorreu fato

FATALIDADE

 Pelo menos sete estudan-
tes morreram  ao caírem do 
quarto andar depois que 
uma grade se rompeu na 
Universidade Pública de El 
Alto (Upea), na Bolívia. Os 
jovens estavam participando 
de uma assembleia extraor-
dinária, que foi convocada 
pelo Centro Estudantil, uma 
reunião que levou a protes-
tos e empurra-empurra que 
fizeram com que a proteção 
cedesse.

Segundo vídeos publicados 
nas redes sociais, dezenas de 
estudantes estavam espre-
midos nas portas de acesso 
ao local do encontro. Houve 
empurrões, quando uma 
grade de metal cedeu. Os 
estudantes caíram no térreo, 
com piso de cimento, enquanto 
outros alunos se agarraram 
desesperadamente a colegas 
para não ter o mesmo fim, 
em meio a gritos.

O comandante da polícia 
Jhonny Aguilera confirmou 

que o número de estudantes 
mortos é de sete, quatro 
homens e três mulheres, e 
que as idades variavam entre 
19 e 27 anos. Segundo ele, 
oito pessoas caíram após a 
grade se quebrar, mas uma 
delas conseguiu se segurar 
no terceiro andar.

Sobre a investigação do 
acidente, Aguilera declarou 
que primeiro é preciso esta-
belecer as causas que levaram 
à reunião, já que encontros 
do tipo estão proibidos como 
medida de combate à pan-
demia do coronavírus.

No momento do acidente, 
três estudantes morreram 
no local devido ao impacto, 
enquanto os outros quatro 
morreram nos hospitais para 
os quais foram transferidos. 
Pelo menos cinco feridos 
estavam internados com um 
prognóstico não divulgado.

“Expresso minhas mais 
sinceras condolências ao 
povo de El Alto e às famílias 
enlutadas. Esperamos que 
os fatos sejam esclarecidos 

em breve”, pronunciou-
-se o presidente da Bolívia, 
Luis Arce.

A Upea emitiu uma nota 
oficial em que também la-
mentou o que definiu como 

“acidente fortuito” e destacou 

que o ocorrido está sob 
investigação policial, além 
de funcionários realizarem 
uma averiguação interna.

Aglomeração
Diferentes setores estão 

questionando porque mais 

de 60 estudantes foram au-
torizados a se aglomerarem 
em um único andar, sem as 
medidas de distanciamento 
e biossegurança devido à 
pandemia do coronavírus, 
e sob quais condições a 

assembleia estudantil foi 
permitida. No prédio do 
curso de Administração de 
Empresas estava sendo realizada 
uma reunião de estudantes 
para discutir questões finan-
ceiras, com as quais houve 
algumas discordâncias que 
provocaram reclamações e 
conflitos.

Em vários vídeos que 
circulam nas redes sociais, 
os jovens podem ser vis-
tos juntos protestando nos 
corredores que levam a um 
salão onde a assembleia 
acontecia, momentos antes 
de uma proteção ceder e os 
oito estudantes caírem do 
quarto andar.

“Houve uma assembleia, 
apesar de haver uma resolução 
que proíbe reuniões, mas 
eles deixaram este grupo de 
estudantes entrar”, relatou o 
reitor da Upea, Henry Huan-
ca, a uma estação de rádio 
local. As informações são 
baseadas também em dados 
das agências internacionais 
que estiveram no local.

Estadão Conteúdo

Acidente foi na Universidade Pública de El Alto e mobilizou a polícia

Arquivo pessoal da Upea

O governo do Japão planeja 
realizar os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, adiados em um 
ano por causa da pandemia 
do novo coronavírus, sem 
a presença de torcedores 
estrangeiros. Nesta quarta-

-feira, após uma reunião 
por videoconferência do 
Comitê Organizador com 
as autoridades de saúde do 
país e membros do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI) e Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, na sigla 
em inglês), ficou definido 
que a decisão final sobre o 
assunto será dada no final 
deste mês.

“Como a situação da co-
vid-19 muda a cada momento, 
acreditamos ser essencial 
tomar uma decisão com a 
maior certeza possível”, disse 
Seiko Hashimoto, presidente 
do Comitê Organizador, em 
uma entrevista coletiva. “A 
decisão pela entrada ou não 
de estrangeiros para ver os 
Jogos se tomará a partir das 
opiniões das autoridades 
sanitárias e da situação da 

Jogos Olimpícos serão 
sem torcedores

Sem público

disseminação da covid-19 
tanto no Japão como em 
outros países”.

“Estamos em uma situação 
muito difícil e as decisões 
devem ser tomadas com 
cuidado”, afirmou a ministra 
olímpica Tamayo Marukawa. 
As autoridades japonesas 
estudam diversos cenários 
para a realização da Olim-
píada - de 23 de julho a 8 de 
agosto - e da Paralimpíada 

- de 24 de agosto até 5 de 
setembro.

Parte da população japonesa 
se opõe aos eventos esportivos 
em meio à pandemia. Uma 
pesquisa realizada em janeiro 
mostrou que mais de 75% dos 
entrevistados gostariam que 
os Jogos fossem cancelados 
ou novamente adiados. O 
COI já avisou que não vai 
adiar a Olimpíada. Se ela 
não acontecer na nova data, 
será cancelada.

Tóquio está em estado de 
emergência desde janeiro 
apesar do número de infec-
ções diárias ter diminuído 
nos últimos dias. (E.C)

 - Um seguro de “per-
formance energética”, que 
garanta o retorno de in-
vestimentos de pequenas 
e médias empresas (PME) 
em projetos de eficiência 
energética e instalações de 
geração fotovoltaica, minimi-
zando o temor de pequenos 
empresários em adotar essas 
iniciativas. Essa é a proposta 
do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
que lança nesta quarta-feira 
o Programa ESI (Seguro de 
Economia Energética, na 
sigla em inglês), voltado a 
impulsionar esse segmentos.

O modelo já funciona na 
Europa e está disponível 
em países vizinhos, como 
o caso do Chile, Colôm-
bia, El Salvador, México 
e Peru. O seguro prevê o 
pagamento do valor previsto 
em contrato correspondente 
à redução no consumo de 
energia - para projetos de 
eficiência energética - ou à 
geração elétrica - para ins-
talações fotovoltaicas -, caso 

Banco Interamericano lança o  
Seguro de Economia Energética

Energia fotovoltaica

banco, podem ganhar espaço 
no orçamento ao otimizarem 
seus custos com eletricidade.

Contratação
O tomador do seguro é 

o fornecedor das soluções 
energéticas e o beneficiário 
é a PME que contrate os 
serviços de eficiência ou 
de geração energética. A 
contratação do seguro é feita 
com seguradoras conveniadas 
ao programa. Atualmente, 
há apenas uma empresa 
no Brasil, a Invest, e o BID, 
que se propõe a ser indutor 
deste mercado, espera que 
outras seguradoras possam 
passar a oferecer o produto.

A expectativa é também que 
o seguro possa ser oferecido 
em parceria com bancos 
privados que, com a garantia 
oferecida pelo modelo, terão 
mais segurança para oferecer 
crédito para investimentos 
em eficiência energética.

O programa contempla 
acompanhamento do pré-

-projeto e da instalação dos 
equipamentos. (E.C)

ambientais e econômicos, 
sobretudo para as pequenas 
e médias empresas”, diz o 
representante do Grupo BID 
no Brasil, Morgan Doyle.

As pequenas e médias 
empresas foram identifica-
das como prioridade para o 
programa pelo BID devido 
a seu peso na economia do 
País. O segmento de PMEs 
representa 99,5% das empresas 
e 58% dos empregos formais 
no Brasil e, na avaliação do 

esses indicadores não sejam 
atingidos por problemas de 
desempenho do projeto ou 
dos equipamentos envolvidos.

“Muitas vezes, projetos 
relevantes, por exemplo, de 
instalação de painéis solares, 
são postergados por medo de 
os investimentos não gerarem 
economia. Ao garantir o 
desempenho desses projetos, 
queremos incentivar o cres-
cimento de um mercado com 
potenciais óbvios em termos 

Células fotovoltaicas trazem 40% de economia 
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Hernán Crespo conquista a  
1ª vitória com o São Paulo

Tricolor não tomou conhecimento do Internacional de Limeira e goleou o time do interior do Estado por 4 a 0

PAULISTÃO

O técnico Hernán Crespo 
conquistou sua primeira vitória 
no comando do São Paulo. No 
estádio Major Levy Sobrinho, 
em Limeira, ontem, o time 
tricolor fez um jogo muito 
melhor do que na estreia, quan-
do empatou com o Botafogo 
de Ribeirão Preto, e goleou a 
Inter com autoridade por 4 
a 0, pela segunda rodada do 
Campeonato Paulista.

Gabriel Sara, Pablo, Luciano 
e Rojas marcaram os gols. O 
último, o do equatoriano, 
foi muito comemorado por 
todos. O atacante ficou por 
dois anos e quatro meses 
sem jogar por causa de uma 
sequência de lesões no joelho, 
retornando na penúltima 
rodada do Brasileirão, na 
derrota para o Botafogo. Ele 
também participou do lance 
do terceiro gol.

O São Paulo também não 
ficava sem ser vazado havia 
12 jogos. A última vez que 
isso aconteceu foi em 30 de 

Após empate com Botafogo, Crespo vence no estadual

dezembro do ano passado, 
quando empatou sem gols 
com Grêmio, no Morumbi, na 
partida em que foi eliminado 
na semifinal da Copa do Brasil.

Antes de o jogo começar, 
Crespo pediu protagonismo 
aos jogadores, que eles ditas-
sem o ritmo em campo. E o 
time correspondeu desde 
os primeiros minutos. Com 
uma marcação mais adian-
tada em relação ao empate 
com o Botafogo e uma maior 
movimentação no ataque, o 
São Paulo logo abriu o placar. 
A jogada contou com partici-
pação de quatro atletas e foi 
finalizada por Gabriel Sara, 
que aproveitou o rebote da 
trave em chute de Luciano 
após tabela entre Pablo e Igor 
Vinicius.

O gol cedo forneceu ao São 
Paulo o que não conseguiu 
na estreia sob o comando do 
argentino: tranquilidade. Quem 
cantava os movimentos era 
Crespo, na beira do gramado, 
sempre inquieto. O treinador 
aplaudia cada lance em que o 

time conseguia evitar o avanço 
da Inter de Limeira e elogiava 
sempre que uma boa trama 
ofensiva era construída.

A equipe de Limeira não 
conseguia criar nenhuma 
jogada, o que facilitava muito 
para o São Paulo. A partida teve 
até momentos de sonolência, 
com os são-paulinos apenas 
trocando passes, sem agredir. 
A situação ficou ainda melhor 
para o time de Crespo aos 
41 minutos, quando Thia-
guinho agarrou Luciano em 

um contra-ataque e recebeu 
o segundo amarelo, sendo 
expulso. O jogador da In-
ter havia acabado de levar o 
primeiro cartão três minutos 
antes do vermelho.

Em vantagem no placar e 
numérica, o São Paulo voltou 
para o segundo tempo com 
disposição para matar o jogo 
e não correr risco. A Inter 
adiantou suas peças para 
tentar incomodar Volpi, que 
foi apenas um espectador 
na etapa inicial, mas, após 

fazer o goleiro são-paulino 
trabalhar aparecer em uma 
finalização de Felipe Saraiva, 
levou o 2 a 0.

A jogada começou pelo 
lado esquerdo, com Gabriel 
Sara. Com mais espaço do que 
no primeiro tempo, quando 
foi bastante tímido, Reinaldo 
recebeu, driblou o marcador 
e cruzou com perfeição para 
Pablo. O atacante cabeceou 
no ângulo, sem chances para 
o goleiro Rafael Pin.

Com o jogo definido, Cres-
po fez algumas modificações 
para observar outros atletas. 
Há dois anos e quatro meses 
sem jogar por causa de uma 
sequência de lesões no joelho, 
Rojas foi colocado em campo 
e, em pouco tempo, compro-
vou que pode ser importante. 
O equatoriano fez jogada 
individual pelo lado direito 
e chutou cruzado. Luciano 
apareceu livre para empurrar 
para o gol. O assistente mar-
cou impedimento, mas, após 
consulta ao VAR, o árbitro 
Flavio Rodrigues de Souza 

confirmou o terceiro gol.
Rojas ainda foi premiado nos 

instantes finais com um gol. 
Igor Vinícius entrou na área e 
foi derrubado por Thalisson 
Kelven. Apesar de o defensor 
tocar primeiro na bola, Flavio 
Rodrigues de Souza, mesmo 
após receber o aviso do VAR, 
marcou pênalti. O equatoriano 
bateu forte, no canto.

Estadão Conteúdo
Rubens Chiri/saopaulofc.net

Governo garante jogos de 
futebol na fase vermelha

A determinação do governo 
de São Paulo de colocar todo 
o Estado na fase vermelha 
de combate ao coronavírus  
(Covid-19) não vai interferir 
no calendário dos jogos de 
futebol. Segundo o membro 
do Centro Contingência do 
Coronavírus em São Paulo, 
José Medina, partidas do 
Campeonato Paulista e a final 
da Copa do Brasil, marcada 
para este domingo, poderão 
ser realizadas.

“Até o momento, vai se-
guir o mesmo modelo que 
tem sido seguido na Europa, 
onde vários países fizeram 
‘lockdown’ e mantiveram as 
atividades esportivas. Até o 
momento, a decisão é manter 
as atividades da mesma forma, 
como vem sendo seguido em 
Portugal, Inglaterra e outros 
países”, disse Medina.

Um dos argumentos usa-
dos por ele é que nos jogos 
de futebol há um cuidado 
especial com o contágio, 
com a aplicação de testes e 
cartilhas rigorosas de controle 

Modelo europeu

de pessoas e dos próprios 
jogadores. “A população 
precisa de algum tipo de 
diversão e entretenimento 
em um período tão duro”, 
afirmou.

Apesar disso, a final da 
Copa do Brasil neste domingo 
entre Palmeiras e Grêmio, 
no Allianz Parque não sofre-
rá alteração. A partida está 
marcada para as 18 horas. A 
extensão da fase mais restritiva 
até 19 de março no Estado 
de São Paulo vai contemplar 

também a participação do 
Santos na fase preliminar da 
Copa Libertadores diante do 
Deportivo Lara, da Venezuela, 
na próxima semana, em jogo 
na Vila Belmiro, em Santos A 
Confederação Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol) também 
tem adotado um protocolo 
rígido de segurança nos testes 
PCR dias antes das partidas 
e ao estabelecer um limite 
de pessoas que podem tra-
balhar no estádio durante a 
partida. (E.C.)

Mesmo na fase mais restritiva, jogos vão continuar

Mogi News/Arquivo

Santos fica no 1 a 1 com 
Ferroviária na Vila Belmiro

Os jovens do Santos empa-
taram pela segunda vez, ontem, 
no Campeonato Paulista. Na 
Vila Belmiro, observados pelo 
técnico Ariel Holan, ficaram 
no 1 a 1 com a Ferroviária. 
Sabino e Felipe Marques, um 
em cada tempo, marcaram 
os gols da partida. 

O Santos aproveitou o duelo 
com a Ferroviária para fazer 
novos testes com seus jovens. 
Escalou, assim, Sabino, Ivonei, 
Talisson e Allanzinho como 
principais novidades de uma 
formação só com jogadores 
que iniciaram a carreira pelo 
clube. Exatamente o oposto 
da Ferroviária, que não co-
locou em campo nenhum 
atleta com passagem por 
suas divisões de base.

Talvez por essa maior 
experiência, tentou forçar 
erros do Santos no início 
do jogo. E ameaçou aos 13 
minutos, quando um disparo 
de Zanocello desviou em 
Sabino e dificultou a defesa 
de Vladimir

Só que o Santos conseguiu 

Mais paulistão

se livrar dos sustos iniciais, 
passando a dominar o jogo, 
sendo perigoso em jogadas 
de bola parada. Foi assim aos 
24, quando Arthur Gomes 
cobrou escanteio e Alex ca-
beceou, parando em um tapa 
de Saulo. Aos 25, foi a vez 
de o escanteio, cobrado por 
Ivonei, fechado e desviado, 
dar trabalho ao goleiro.

E em outra jogada de bola 
parada executada por Ivonei, 
mas agora uma cobrança de 
falta, o Santos abriu o placar. 
Foi aos 30, com Sabino se 
antecipando a Saulo para 
marcar: 1 a 0. Assim, mesmo 
sem brilhar, o Santos acabou 
indo ao intervalo em vantagem. 
E poderia ter marcado mais 
um, aos 39, quando Ângelo, 
até então apagado no jogo, 
acionou Arthur Gomes, que 
bateu cruzado, mas para fora.

De volta para o segundo 
tempo com duas alterações, 
incluindo a entrada do ata-
cante Rogério, ex-São Paulo, 
a Ferroviária cresceu logo na 
retomada do duelo, tanto que 

quase marcou aos 2 minutos, 
em cabeceio de Meritão. Teve 
também boa chance ao 14, 
quando Rogério ajeitou para 
Everton, que finalizou para 
fora. O gol, então, saiu aos 
20. Renato Cajá deu toque 
de letra para Felipe Marques, 
nas costas de Vinicius Balieiro, 
cortou para o meio e bateu 
para as redes: 1 a 1. (E.C.)

SANTOS 1 
FERROVIÁRIA 1

SANTOS - Vladimir, Vinicus Balieiro, 
Sabino, Alex e Wagner Palha 
(Jhonnathan); Kevin Malthus, Ivonei 
(Lucas Lourenço) e Tailson (Bruno 
Marques); Angelo, Allanzinho 
(Fernandinho) e Arthur Gomes (Guilherme 
Nunes). Técnico: Marcelo Fernandes.
FERROVIÁRIA - Saulo; Diogo Mateus, 
Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; 
Higor Meritão, Vinícius Zanocello 
(Rogério) e Renato Cajá (Anderson Rosa); 
Hygor (Yuri). Bruno Mezenga (Everton) e 
Felipe Marques. Técnico: Pintado.
GOLS - Sabino, aos 30 minutos do 
primeiro tempo. Felipe Marques, aos 20 
minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa).
CARTÕES AMARELOS - Vinícius Zanocello, 
Bruno Mezenga
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

INTER DE LIMEIRA     0 
SÃO PAULO        4

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Elacio 
Córdoba, Thalisson Kelven, Léo Silva 
e Bruno Xavier; Deivid, Igor Henrique 
(Pedro do Rio), Thiaguinho e Rondinelly 
(Felipe Saraiva); Lucas Batatinha e Roger 
(Tcharlles). Técnico: Thiago Carpini.
SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Bruno 
Alves e Léo; Igor Vinícius, Luan (Rodrigo 
Nestor), Dani Alves (Hernanes), Gabriel 
Sara e Reinaldo (Wellington); Luciano 
(Galeano) e Pablo (Rojas). Técnico: Hernán 
Crespo.
GOLS - Gabriel Sara, aos 5 minutos do 
primeiro tempo; Pablo, aos 17, Luciano, 
aos 30, e Rojas, aos 47 minutos do 
segundo tempo.
ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Batatinha, 
Luan, Daniel Alves, Léo Silva, Igor 
Henrique, Tcharlles e Thalisson Kelven.
CARTÃO VERMELHO - Thiaguinho.
LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Renata vai ao Café Boutique conversar com a amiga dela, Érica. Renata acha 

Beto muito bonito e diz que agora que está novamente solteira quer se divertir. 

Mili sai escondida do orfanato vestida como Açucena para jantar com JP. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra aceita entrar para a academia de Lobão. Gael apoia Karina e treina 

com a fi lha. Lobão conta a Cobra que perdeu tudo por causa de Gael. Sol 

chora ao lembrar das palavras da mãe. Bete fi ca apreensiva com o sumiço 

de Sol. Marcelo sonha com Roberta, e beija Delma.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Vitoria explica a Eva que entrou em contato com uma agencia de adocao. Jonas 

se enfurece com o valor exigido pelos fi scais para abandonar a investigacao. 

Ana apresenta Alice para Manuela. Eva conta para as fi lhas a ideia de Vitoria 

para que a gravidez nao atrapalhe a carreira da tenista.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Fedora fi ca transtornada ao ver Leozinho sendo preso. Aparício diz a Guido 

que Fedora precisa de seus cuidados. Rebeca deixa a cobertura. Teodora 

disfarça os ciúmes que sente de Tarzan com Safi ra. Ariovaldo avisa a Teodora 

que Fedora foi encontrada. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ritinha aparece de surpresa em tribunal. Abel responsabiliza Ritinha pelos 
problemas na vida de Zeca. Mira se assusta com Irene. Zeca mente em 
depoimento para ajudar Ritinha. Rubinho provoca e acaba sendo humilhado 
por Bibi, que revela traição com Caio.

RECORD, 21H

Gênesis
Nadi presta homenagem a Kissare, mas o sacerdote se revolta. Ela pede o 

apoio de Terá. Abrão não consegue salvar Amat. Kissare se desaponta ao 

ouvir a verdade de Terá. Amat agradece a Deus por ter sido salva. O rei fi ca 

constrangido diante do questionamento de Kissare.

 Por vezes a vida 
parece que perde todo 
valor, mas na verdade 
somos nós que não 
estamos olhando na 
perspetiva correta. 
Partimos em busca 
sem necessidade de 
coisas que preencham 
um suposto vazio, 
quando já temos 
o suficiente para 
sermos felizes.

Nunca seremos 
capazes de ter tudo o 
que queremos, mas 
podemos desde já 

MOMENTO
especial

 Ame o que a vida lhe dá

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOSE GOMES CAMPANHARI, OLGA 

DUARTE NOBREGA, FRANCISCO CARLOS CARDENAS

NORMA ALVES E VANDREA COBIANCHI AGUIAR

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! 

 Algumas tempestades chegam 
apenas para testar a força de nossas 
raízes.”

 cultura@jornaldat.com.br

aprender a amar tudo 
aquilo que temos. 
Reconheça o que há 
de valioso no seu dia a 
dia e se tiver que lutar 
por algo, lute para que 
essas pequenas coisas 
permaneçam por 
muito tempo.
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Este mês comemoramos em especial, mais precisamente em 08 de Março o 
Dia Internacional da Mulher. Venho já a algum tempo desfilando importantes 
nomes da ala feminina do Alto Tietê. A cada publicação recebo mais e mais 
mensagens de gratidão pela nossa forma de sintetizar cada flash que aqui ganha 
destaque. Já conferimos em nossa editoria mais de 80 mulheres e ao longo 
dos dias este estilo de valorização do universo feminino continuará por aqui 
ganhando notoriedade. Agora que entraremos novamente na fase vermelha 
será salutar oxigenar o  mulherio que escolhemos com muita propriedade para 
acarinhar . Mais que colocar fotos , mexemos com o coração das pessoas e no 
Mês delas quem ganha o presente são elas . Confiram as evidenciadas de hoje !!!

das Mulheres
Março Mês 

Rosania Morroni

Andréa Nagatani

Neusa Forte Suzana Beneti

Rosana Novaes

Maria Helena Rodrigues e 
Laila Abi Chedid
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Mihoko Nagao

Terça-feira

Quinta-feira

Carolina Trecco , Nancy Marçuli 

Salomão, Luciana Gregório, Carlos 

Roberto Bittencourt de Azevedo, 

Daniele Camargo , Luzia Paula, 

Gihan El Nashar, Odete Reis e 

Cláudio Rocha,.

Sexta-feira

Marilia Calil, Iwan Braha Guedes, 

Sheylla Chiang, Cintia Aro, Fábio 

Bianchi, Sheila Silva, Victória Macedo 

, Fred Grieco e Cláudia Quarelli .

ANIVERSARIANTES

DO DIA


