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Repasse de R$ 14,7 milhões 
garante novos leitos à região
Anúncio foi confirmado ontem aos governantes da cidades do Alto Tietê após reunião com o governo do Estado

Após inúmeros pedidos e esforço 
conjunto para evitar o colapso do 
sistema regional de saúde, o Con-
selho de Prefeitos do  Consórcio 
de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat) 
conseguiu ontem o aporte de R$ 
14,7 milhões do governo do Es-
tado para custeio parcial de uni-
dades de UTI e enfermaria. O va-
lor será repassado fundo a fundo 
para os municípios implantarem 
novos leitos nas unidades muni-
cipais ou para a contratação de 
leitos junto à iniciativa privada.  
Cidades, página 3

Santa Maria

Hospital abre 
mais 4 leitos 
contra Covid
Suzano, página 4

Vagas Covid

Em Suzano, serão instalados 
49 leitos contra o coronavírus
Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, fechou uma parceria 
com o secretário estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, para custeio de 49 leitos 
destinados às pessoas infectadas pelo coronavírus 
(Covid-19), sendo 30 de enfermaria e 19 de UTI. 
Suzano, página 4

Prefeitos do Alto Tietê se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Regional em São Paulo

DIVULGAÇÃO/CONDEMAT

RESTRIÇÕES

Norma mais dura do Plano São Paulo começou a 
vigorar hoje, depois da meia-noite. Cidades, página 3

COMEÇA FASE VERMELHA

Vacinação

Campanha segue hoje com  
os idosos acima dos 85 anos

Mais uma vez será utilizado os sistema drive-thru na 
Arena Suzano, dentro do Parque Max Feffer: outros 
locais também terão campanha. Suzano, página 4 
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Estudo

Butantan quer 
usar soro para 
tratar a Covid
Brasil, página 7

PAULISTÃO

SanSão terá 
duelo de 
argentinos. p9

Números de pessoas trans-
portadas nos ônibus municipais 
de Mogi apresentaram queda 
de 16,4% em apenas dois dias. 
Os dados foram liberados pela 
Secretaria Municipal de Trans-
portes na quinta-feira passada.  
Cidades, página 5

Mogi

TRANSPORTE 
TEM QUEDA 
DE USUÁRIOS
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 �Restrições na Câmara I

A Mesa Diretiva da Câmara de Suzano, 
comandada pelo vereador Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, restringirá 
o acesso do público na Casa de Leis a 
partir de segunda-feira, como medida 
para conter o avanço da Covid-19 (coro-
navírus) no município. Com o aumento 
de casos e de internações, todo o Es-
tado retornou hoje para a fase verme-
lha do Plano São Paulo.

 �Restrições na Câmara II

De acordo com o ato da Mesa Diretiva 
007/2021 publicado ontem, no Diário 
Oficial Eletrônico do Município, as ses-
sões ordinárias, extraordinárias ou au-
diências públicas serão realizadas sem 
acesso do público, que poderá acom-
panhar os trabalhos ao vivo de forma 
online, pelo canal do YouTube do Legis-
lativo (www.youtube.com/c/TVCâma-
raDeSuzano). Já o acesso do público 
às dependências da Câmara de Suza-
no de segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, só será permitido com pré-
-agendamento e está limitado a 40% da 
capacidade de atendimento por gabi-
nete. Os vereadores atenderão apenas 
um morador por vez e cabe aos parla-

mentares observarem o cumprimento 
da restrição. O uso de máscara de pro-
teção facial continua sendo obrigatório 
no Legislativo.

 �Restrições na Câmara III

Por sua vez, a Câmara Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos decidiu realizar 
a sessão dessta segunda-feira, com iní-
cio, às 9 horas, de forma virtual, isto é, 
somente os membros da Mesa Diretora 
estarão presentes no plenário da Casa. 
Além disso, novas medidas restritivas 
podem ser anunciadas nos próximos 
dias pelo presidente, Flávio Batista de 
Souza (Podemos), o Inha.

 �GCM em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ita-
quaqueccetuba realizou a apreensão 
de drogas nos bairros Jardim Caiuby e 
Marengo, em ações distintas. As ope-
rações aconteceram durante patru-
lhamento de rotina. Ao todo, houve a 
apreensão de crack, lança-perfume, 
cocaína e haxixe. Nas duas situações, 
a Guarda Civil fez o encaminhamento 
das drogas, bem como os presos, para 
a delegacia, a fim de registrar o Bole-
tim de Ocorrência.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Que fase...

A 
fase da Câmara de Mogi das Cru-
zes não é boa. Desde o ano pas-
sado, a imagem da Casa de Leis 
do município está manchada pelo 

mandato de prisão de seis vereadores, em 
operação deflagrada pelo Ministério Pú-
blico, denominada Legis Easy. Na ocasião, 
parlamentares e empresários foram acusa-
dos de corrupção em um esquema no qual, 
supostamente, vereadores eram orientados 
a aprovar leis que beneficiariam nomes do 
setor empresarial da região. O assunto foi 
maciçamente divulgado pela imprensa lo-
cal durante todo ano de 2020. A resposta 
foi dada pelas urnas: nenhum dos políticos 
acusados foram reeleitos. 

Nesta semana, o juiz da Vara da Fazenda 
Pública de Mogi das Cruzes, Eduardo Cal-
vert, condenou, em primeira instância, o 
membro da Câmara mogiana, Carlos Luca-
refski (PV), por improbidade administrati-
va, juntamente com duas ex-funcionárias de 
seu gabinete. O parlamentar foi condenado 
à perda dos direitos políticos por cinco anos, 
além da devolução de todo o valor recebido 
durante o último mandato. Cabe recurso.

Para quem não acompanhou, vale infor-
mar que a ação civil pública foi movida pelo 
Ministério Público, sob a denúncia de que 
duas assessoras de seu gabinete durante a 
última Legislatura (de 2017 a 2020) rece-
biam salário como funcionárias fantasmas. 
Na prática, não compareciam ao expedien-
te e recebiam remuneração sem exercer o 
serviço público. Na decisão do juiz, as duas 
ex-assessoras não possuíam qualquer tipo de 
qualificação para exercer as funções para as 
quais foram contratadas, e mantinham rela-
cionamento próximo com a família do polí-
tico, o que justifica o delito de improbidade.

A Câmara de Mogi sofreu grande renovação 
nessa gestão, a maior dos últimos  tempos. 
Veio em bom momento. Agora, este caso, 
infelizmente, aumenta a mancha no Legis-
lativo, ainda não apagada pelo caso do ano 
passado. Independentemente da decisão 
final da Justiça no caso do vereador Carlos 
Lucarefski, o caso gera grande desconforto e 
desconfiança dos mogianos. Cabe aos atuais 
vereadores fazerem um papel relevante, em 
nome da população e do Legislativo. A res-
ponsabilidade é grande.

As cidades estão proibidas 
de fazer aglomerações em 
praias, em bares, restaurantes 
ou nas ruas. Determinaram 
Lockdown a noite. Mas não 
analisaram e não socorreram 
os passageiros de ônibus. Os 
transportes coletivos (ônibus) 
estão lotados tanto durante 
o dia como a noite. 

É necessário que as empre-
sas de ônibus disponibilizem 
uma grande quantidade de 
veículos para colaborar na 
prevenção e no combate as 
aglomerações para ajudar 
a conter o vírus da pande-
mia. De um lado agem com 
autoritarismo e quanto aos 
passageiros estes estão aban-
donados e jogados ao “leu”. 
Pobres usuários dos ônibus 
continuam como marione-
tes e fantoches sendo mani-
pulados e usados, mas não 

Ônibus lotado e povo marionete

ARTIGO
Olavo Câmara

lhes dão a verdadeira atenção. 
Depois reclamam que não há 
vagas nas uti´s dos hospitais, 
oxigênio e profissionais da 
saúde para cuidar de todos. 

De um lado agem com 
autoritarismo e de outro 
como controladores de ma-
rionetes. As manipulações 
são constantes. As cidades 
da região do Alto Tietê estão 
no mesmo nível em relação 
aos transportes coletivos de 
passageiros. Em Mogi das 
Cruzes, principalmente as 
linhas de ônibus do centro 
para os bairros e vice versa, 
considerando Braz Cubas, 
Jardim Universo, Santo Ân-
gelo, Jundiapeba e outras lo-
calidades disponibilizar mais 
veículos coletivos para todos 
que saem para os compro-
missos de trabalho. O que 
é um fantoche? Acaso não é 

um boneco e que pela mão 
de uma pessoa oculta o ma-
nobra e o faz se tornar um 
ator manipulado. Os contri-
buintes recolhem em torno 
de oitenta tributos para os 
Municípios, Estados e União 
e não recebem os retornos 
que merecem. 

É de extrema necessidade 
que as autoridades tomem 
providencias imediatamen-
te. Apenas dizer para que fi-
quem em casa, que não há 
verba para a saúde e vagas 
nos hospitais são discursos 
ridículos. Autoridades tomem 
providências e aliviem os so-
frimentos do povo trabalhador 
que utilizam os transportes 
coletivos. Aglomerações em 
ônibus é um caos.  

Olavo Câmara é advogado, professor, 

mestre e doutor em Direito e Política.

 olavocamara.adv@uol.com.br

CHARGE
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O programa Emprega 
Mogi, da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, está com opor-
tunidades de trabalho para 
soldadores. São 18 vagas 
disponíveis para profissionais 
com esta qualificação, em 
duas empresas da cidade. 
Outras 23 vagas de diversas 
empresas estão em processo 
de seleção. 

A orientação é para que 
os candidatos se cadastrem 
pela página do programa 
e, para os já cadastrados, 
mantenham suas informa-
ções atualizadas.

Os salários para as vagas 
disponíveis no Emprega 
Mogi para os soldadores 
variam entre R$ 2,6 mil e 
R$ 2,8 mil. Os interessados 
devem ter ensino médio 
completo, curso técnico 
em solda e experiência em 
indústria.

“A função de soldador está 
com um número de vagas 
maior que o número de 
candidatos registrados no 
programa Emprega Mogi. 

Então, estamos fazendo 
este alerta para os traba-
lhadores que possuem os 
requisitos e buscam uma 
nova colocação no mercado 
de trabalho para que se 
cadastrem ou atualizem 
suas informações. Em um 
momento de crise, como 
o atual, esta é uma ótima 
oportunidade”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Cadastro
Para se cadastrar, o in-

teressado deve acessar a 
página do Emprega Mogi 
na internet (mogidascruzes.
sp.gov.br/empregamogidigi-
tal) e fazer o procedimento 
de forma online. Já para 
quem já está inserido no 
programa, a orientação da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento é para 
que verifique se os dados 
do seu currículo (cursos 
realizados, experiências 
profissionais anteriores 

etc.) estão atualizados e 
se as informações para 
contato (e-mail e telefone) 
estão corretas.

Os candidatos cadastrados 
no Emprega Mogi Digital 
também têm acesso às vagas 
disponíveis no programa 
e podem, pelo sistema, 
demonstrar interesse em 
cargos existentes na lista. 
Para os interessados nas 
vagas de soldador, basta 
fazer a busca pela função.

A partir disso, é feita 
uma análise pela equipe do 
programa Emprega Mogi 
e, em caso de aprovação, 
o candidato recebe um e-

-mail confirmando que está 
dentro do perfil. Em caso 
de aprovação, a empresa 
entrará em contato por 
telefone para a realização 
do processo seletivo.

A relação das outras vagas 
disponíveis para diferentes 
funções para as quais os can-
didatos podem demonstrar 
interesse está disponível 
no site do Emprega Mogi.

Programa Emprega Mogi 
tem vagas para soldadores

Oportunidade

Fase vermelha começa e 
segue até 19 de março

A fase vermelha do Pla-
no São Paulo de retomada 
econômica, a mais restritiva 
desde início da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
iniciou à meia-noite de hoje 
e segue até dia 19. Com essa 
normativa em vigor, parte do 
comércio vai parar de funcio-
nar, alguns podem atender os 
clientes apenas pelo sistema 
delivery, enquanto os serviços 
essenciais permanecem em 
funcionamentos.

Os estabelecimentos de 
alimentação são os que mais 
vendem por meio do mode-
lo delivery, sejam lanches, 
pratos e até mesmo doces 
de confeitarias. Para outros 
empreendedores, o sistema 
delivery não gera benefícios 
e nem mesmo permite que 
as vendas continuem durante 
a interdição das atividades 
presenciais.

Conforme publicado na 
edição anterior no Mogi News, 
um dossiê do Sindicato do 

Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região (Sincomér-
cio) revelou que mais de 230 
estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços fecharam 
as portas definitivamente na 
região central de Mogi desde 
o início da pandemia.

O levantamento foi apre-
sentado à Prefeitura e Câmara 
junto aos pedidos de flexibi-
lizações para funcionamento 
dos estabelecimentos. Grande 
parte dos comerciantes ainda 

tentam se manter ativos após 
meses de baixas.

A determinação da reclassi-
ficação de toda a região para 
a fase vermelha do Plano São 
Paulo foi anunciada pelo go-
verno do Estado na quarta-feira 
anterior. Podem funcionar 
apenas os serviços de Saúde, 
Alimentação (supermerca-
dos, padarias e açougues), 
Segurança, Comunicação, 
Serviços Gerais, Logística e 
Abastecimento.

Thamires Marcelino

Fase vermelha vai afetar parte do comércio da região

Mogi News/Arquivo

Estado destina R$ 14 milhões à 
região para abertura de leitos

O valor será repassados às cidades signatárias do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê

CORONAVÍRUS

Após inúmeros pedidos e 
esforço conjunto para evitar 
o colapso do sistema regional 
de saúde, o Conselho de 
Prefeitos  Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
conseguiu ontem o aporte 
de R$ 14,7 milhões do go-
verno do Estado para custeio 
parcial de unidades de UTI 
e enfermaria. O valor será 
repassado para os municípios 
implantarem novos leitos 
nas unidades municipais ou 
para a contratação de leitos 
junto à iniciativa privada.

Além disso, há previsão de 
abertura de mais 70 leitos 
nos hospitais de gestão esta-
dual da região, sendo 40 de 
Enfermaria e 30 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
nos hospitais Santa Marceli-
na, de Itaquaquecetuba; Dr. 
Arnaldo Pezzuti, em Mogi 
das Cruzes e Hospital das 
Clínicas, em Suzano.

O anúncio foi feito durante 
audiência do Condemat com 
o secretário de Estado de 

Valor será repassados para os municípios da região para implantação dos leitos

Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, que contou 
com as participações do presi-
dente do Consórcio, Rodrigo 
Ashiuchi (PL); dos prefeitos 
de Itaquaquecetuba, Eduardo 
Boigues (PP); de Guarulhos, 
Guti Costa (PSD) e de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode), além do secretário 
executivo, Adriano Leite.

Com o repasse, o consórcio 
espera abrir em curto prazo 
cerca de 80 leitos de UTI 
e 120 leitos de enfermaria 
que serão divididos entre 
os municípios de acordo 
com estudo de demanda 
e capacidade. Inicialmente 
os leitos serão alocados em 
Arujá, Biritiba Mirim, Ita-
quaquecetuba, Guararema, 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, 
Poá, Santa Isabel e Suzano, 
que têm capacidade para 
abertura dos leitos nas uni-
dades municipais e privadas.

Desde o ano passado o 
consórcio cobra do Estado 
a ampliação da oferta de 
leitos de UTI e enfermaria 

na região. De acordo com 
o presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi, a conquista 
irá beneficiar os 12 municí-
pios consorciados, mesmo os 
municípios menores onde não 
há previsão de implantação 
de leitos de UTI.

“Essa união dos municípios 

é muito importante e forta-
lece o nosso pleito para que 
tenhamos a atenção merecida 
para a nossa região e para 
garantir o atendimento aos 
nossos mais de 3 milhões 
de habitantes”, disse.

Segundo dados da Secretaria 
de Estado de Saúde, a taxa de 

ocupação de UTI na região 
do Alto Tietê é de 82,6% 
(data base  de 4 de março), 
com 1.282 internações nos 
últimos 14 dias, sendo que 
somente ontem (04/03) 122 
pessoas foram internadas nas 
unidades da região.

Os números de casos e 

óbitos também continuam 
a subir. Nos últimos 14 dias 
foram registrados 5.347 no-
vos casos, enquanto nos 14 
dias anteriores foram 3.907, 
uma alta de 27%. Já os óbitos 
tiveram uma evolução de 7% 
no mesmo período.

“O enfrentamento à pandemia 
depende de uma somatória 
de fatores, a ampliação de 
novos leitos dá um fôlego a 
mais para a região, mas são as 
atitudes individuais de cada 
cidadão que vão impedir 
que essa doença se alastre 
ainda mais contaminando 
mais pessoas e ceifando 
vidas, por isso é essencial 
que a população mantenha 
as medidas preventivas, use 
máscara, use álcool em gel e 
evite aglomerações”, reforçou. 

Mortes
O Alto Tietê fecha a sema-

na com o registro de mais 
15 mortes causadas pelo 
coronavírus. No total, desde  
março do ano passado, 2.338 
óbitos por Covid. 

Divulgação/Condemat
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Exposição apresenta obras  
de mulheres em isolamento

Três substantivos femininos 
definem a nova exposição 
da Secretaria de Cultura 
de Suzano neste mês de 
março: Mulher, Natureza 
e Arte. “Criação” – nome 
da mostra – é o encontro 
entre esses três elementos 
durante o isolamento social 
em 2020 e o resultado do 
que foi produzido por 20 
artistas da cidade e da região 
neste período.

Ao todo, serão 20 traba-
lhos visuais: vídeo-poesia, 
impressos, fotografias e 
telas. “A resistência está 
no próprio ato de criação. 
Criar é a pulsão de vida, um 
respiro. Esta mostra é para 
possibilitar um momento 
de suspensão do trauma 
coletivo que estamos vivendo 
em todo mundo, devido a 
pandemia”. É desta forma 
que define a artista visual 
e curadora da exposição, 
Elidayana Alexandrino.

A Secretaria de Cultura 
de Suzano apresentará es-
tes trabalhos virtualmente 

Dia da Mulher 

à população. Para isso, o 
setor de audiovisual da 
pasta está gravando, des-
de quarta-feira, as obras 
que foram especialmente 
montadas na Sala de Artes 
Plásticas Antônio Palomares 

– reformada em fevereiro 
deste ano – que fica dentro 
do Centro de Educação e 
Cultura Francisco Carlos 
Moriconi. Além das obras, 
haverá ainda explicação de 
detalhes técnicos feitos pela 
curadora.

O projeto Mulher Artista 
em Rede, que tem um perfil 
no Instagram, contribuirá 
com o processo de apresentar 
a exposição virtualmente. O 
canal administrado por Ana 
Lee Garcia, Maria Carolina 
Ito, Mayara Durães e Sofia 
Tapajós fará duas lives sobre 
o processo criativo das ar-
tistas que estão na mostra.

“A exposição ‘Criação’ 
nasce de uma tensão entre 
nós como sociedade e a 
natureza. Ao mesmo tempo 
em que o ato subjetivo da 

criação está intrinsecamente 
ligado à observação des-
ta natureza, é a partir de 
uma vivência profunda 
com ela que entendemos 
a nós mesmas”, explica 
a coordenadora de artes 
plásticas, Aline Baliberdin.  

A mostra faz parte do 
calendário de atividades 
em celebração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, em  8 
de março. Para o secretário 
de Cultura e vice-prefeito 
Walmir Pinto, a exposição 
e as demais atividades mar-
cam o compromisso que a 
gestão municipal tem com o 
reconhecimento da emanci-
pação feminina, bem como 
a luta por equidade social 
entre homens e mulheres.

A mostra poderá ser conferi-
da no perfil Mulher Artista em 
Rede (https://www.instagram.
com/mulherartistaemrede) 
e nos sites da Prefeitura de 
Suzano (https://www.suzano.
gov.sp.br) e da Secretaria 
Municipal de Cultura (www.
culturadesuzano.com.br).

Hospital Santa Maria abre 
mais quatro leitos de UTI

Dentro do planejamento 
anunciado pelo Hospital 
Santa Maria de Suzano para 
ampliação da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) des-
tinada aos pacientes com 
coronavírus (Covid-19), com 
o aumento de casos em todo 
o país, a instituição de saúde 
disponibilizará, a partir de 
hoje, mais quatro leitos.

A previsão é de que os 
outros seis estejam em fun-
cionamento na quarta-feira. O 
investimento inicial na nova 
estrutura é de aproximadamente  
R$ 2 milhões. O Hospital 
Santa Maria manterá ainda 
os 23 leitos na enfermaria.

As equipes médicas e de 
profissionais multidisciplinares 
já foram contratadas. O Hos-
pital Santa Maria de Suzano 
adotou medidas exemplares 
de enfrentamento à pandemia, 
com Pronto Atendimento 
Respiratório, ala para inter-
nações, UTI e fluxo exclusivo 
de pacientes com sintomas 
de Covid-19, que ficam em 
ambientes totalmente isolados 

Covid em Suzano

dos demais setores da insti-
tuição de saúde.

Na esteira das melhorias 
contínuas, o hospital, que 
está contratando empresa 
especializada em compliance, 
vem investindo também em 
pilares de ESG (Governança 
Ambiental, Social e Corpora-
tiva), valorizando ainda mais 
a pluralidade no quadro de 
colaboradores, cuidando das 
minorias sem distinções de 
raça e sexo,  incentivando 

e reconhecendo o mérito 
profissional e reforçando 
práticas já adotadas de sus-
tentabilidade, como uso ra-
cional e tratamento da água 
e descarte ideal de resíduos.

Os procedimentos cirúrgicos 
agendados continuam sendo 
realizados mediante adoção 
de rígidos protocolos preco-
nizados pelas autoridades de 
saúde, visando salvaguardar 
o bem-estar dos pacientes e 
profissionais.

Investimento para abertura de vagas é de R$ 2 milhões

Mogi News/Arquivo

Estado vai custear 49 leitos 
de coronavírus para Suzano

Repasse para o município será de R$ 3,56 milhões para que o município possa abrir as vagas

Em reunião no Palácio 
dos Bandeirantes, na capital 
paulista, o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), fechou 
uma parceria com o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, para 
custeio de 49 leitos destinados 
às pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus (Covid-19), 
sendo 30 de enfermaria e 19 de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). O repasse será pela 
modalidade “fundo a fundo”, 
no valor de R$ 3.546.000,00 
para 90 dias.

Na oportunidade, acompa-
nhado do secretário-executivo do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), e dos prefeitos 
Caio Cunha (Pode), de Mogi 
das Cruzes; Eduardo Boigues 
(PP), de Itaquaquecetuba; e 
Gustavo Henric Costa (PSD), 
de Guarulhos, Ashiuchi des-
tacou a importância do apoio 
do Estado neste momento de 
pico de casos e das altas taxas 
de internação.

“Estamos vivendo um período 

muito difícil e todos os prefeitos 
da região estão focados em 
conseguir ofertar leitos para 
a população. Suzano, por 
exemplo, chegou a 100% de 
ocupação do Pronto-Socorro 
Municipal nesta semana, mas 

já conseguimos abrir novas 
vagas por meio de parcerias, o 
que fez o índice cair para 69% 
nesta sexta-feira”, informou.

O chefe do Executivo su-
zanense explicou ainda que 
a parceria do repasse “fundo 

a fundo” vem para apoiar 
justamente as locações de 
leitos das unidades da rede 
privada, sendo que o Estado 
deverá enviar R$ 300 para a 
diária das reservas de enfer-
maria e R$ 1,6 mil para das 

de UTI. “Como a cidade conta 
com nove UTIs no Hospital 
Saint Nicholas e mais dez no 
Hospital Santa Maria, haverá 
o custeio do governo paulista 
com implemento da verba 
municipal, uma vez que cada 
unidade de terapia avançada 
tem um custo de R$ 2,5 mil, 
e de enfermaria R$ 1,4 mil”, 
detalhou.

Ainda do encontro, as auto-
ridades trataram da abertura 
de leitos em hospitais do 
Estado, sendo pelo menos 
70 unidades – 40 enfermarias 
e 30 UTIs. O pedido, que 
partiu do consórcio, foi para 
diversos hospitais da região, 
incluindo o Hospital Auxiliar 
das Clínicas, o HC de Suzano. 

“O local tem espaço para acolher 
mais pacientes. Esperamos que 
o governo do Estado estude 
essa possibilidade e coloque 
em prática o quanto antes. 
O secretário Marco Vinholi 
já sinalizou que o pedido 
está em andamento e que 
possivelmente conseguirá 
realizar a abertura”, finalizou.

Vagas poderão tanto ser abertas na rede municipal como em unidades particulares

Mogi News/Arquivo

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
em Suzano contempla hoje a 
segunda etapa de imunização 
dos idosos maiores de 85 anos 
que já receberam a primeira 
aplicação em fevereiro. O 
atendimento, com sistema 
drive-thru, se inicia às 9 horas 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e na Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva (rua Valdir Dicieri, 
305 – Jardim Belém/Distrito 
de Palmeiras). 

Neste sábado, a previsão é 
de que os idosos maiores de 
90 anos acamados também 
sejam contemplados com a 
primeira dose do imunizante. 
Aqueles que não seguem acom-
panhamento com a Secretaria 
Municipal de Saúde ou com 
programa federal Melhor Em 
Casa podem receber a aplica-
ção do imunizante mediante 
consulta à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) ou de Saúde da 
Família (USF) mais próxima.

Campanha de 

vacinação segue 

hoje com idosos 

acima de 85 anos

Drive-thru



cidadesSábado, 6 de março de 2021 5portalnews.com.br

Longa-metragem ‘Doug na 
Vida Adulta’ será lançado hoje

Um novo capítulo para a 
história de Doug Funnie, exi-
bida inicialmente há 30 anos, 
será lançado amanhã, às 19 
horas, no canal Raciocinerd, 
no Youtube. ‘Doug na Vida 
Adulta’ mostra como estaria 
hoje o garoto apaixonado 
por Patti Maionese e rival de 
Roger Klotz.  A produção é 
da Raciocinando Filmes, de 
Mogi das Cruzes, que fez o 
longa-metragem em tempo 
recorde, com recursos da Lei 
Aldir Blanc.

‘Doug na Vida Adulta’, o 
filme, mostra como estariam 
hoje os personagens da ani-
mação exibida no Brasil pelo 
SBT e TV Cultura. Jovem 
adulto que faz faculdade, ainda 
mora com os pais e luta para 
conseguir um bom emprego, 
o protagonista vai, pouco a 
pouco, reencontrando seus 
antigos colegas.

É, por exemplo, numa ca-
feteria que reencontra Patrícia 

“Patti” Maionese, sua antiga 
paixão. E é numa entrevista 
profissional que cruza com 

Cultura

Roger Klotz, com quem disputa 
uma vaga em uma agência 
de publicidade. Além deles, 
aparecem também nomes 
como Skeeter Valentine e Sr. 
Dink, além de novos amigos, 
criados especialmente para o 
fan film conforme mostra o 
TRAILER disponibilizado no 
canal Raciocinerd, do YouTube.

O enredo deixa de lado 
questões escolares para lidar 
com dilemas mais maduros, 
como “relacionamento amoro-
sos e familiares”. Em resumo, 
na tela será possível conferir 

“a história de Doug 15 anos 
após o desenho original, em 
sua fase adulta”.

Ainda que o tom colorido 
dos personagens tenha sido 
alterado por uma nova esté-
tica “baseada na vida real”, a 
essência continua. O figurino 
de Doug, por exemplo, sempre 
traz na parte superior peças 
brancas e verdes, mantendo 
uma bermuda marrom e um 
tênis do tipo All Star.

Responsável pela Racioci-
nando Filmes e intérprete do 

protagonista, Nando Rodrigues 
promete ainda elenco com 
características físicas seme-
lhantes aos personagens do 
desenho animado. “Todos têm 
experiência prévia na atuação 
e foram escalados com perfis 
muito próximos”, disse.

‘Doug na Vida Adulta’ não é 
o primeiro fan film da Racio-
cinando Filmes, que em 2018 
alcançou projeção nacional 
ao lançar ‘A Lenda de Fênix’, 
baseado no anime ‘Cavaleiros 
do Zodíaco’. 

O longa está beneficiando 
25 pessoas da área cultural. O 
projeto  foi comtemplado com  
R$ 15 mil pela Lei Aldir Blanc. 
Para a população de Mogi, o 
projeto ganha tom especial, 
já que é possível reconhecer 
locais como o Espaço Ler, o 
Colégio CWC, de Braz Cubas, 
e a agência A Fábrica Comu-
nicação, que cederam suas 
instalações para as gravações, 
de acordo com as normas de 
segurança e distanciamento 
social em função da pandemia 
de Covid-19.

Mogi terá fiscalização 
para evitar aglomerações

A Secretaria Municipal de 
Segurança terá um trabalho 
especial de fiscalização neste 
final de semana para evitar 
aglomerações e verificar as 
restrições determinadas 
para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. O 
trabalho terá a participação 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e de Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
além do apoio da Polícia 
Militar (PM). 

O trabalho fará o acompa-
nhamento e o patrulhamen-
to em locais com risco de 
ocorrência de aglomerações 
e dos chamados pancadões. 
Entre os pontos estão o 
Parque Monte Líbano, o 
Parque Olímpico, os distritos 
de Jundiapeba e de Cezar 
de Souza. 

Os fiscais também obser-
varão o cumprimento das 
normas de funcionamento 
de estabelecimentos comer-
ciais, dentro das regras de 
restrição. Desde quarta-feira 
passada Mogi das Cruzes já 

Final de semana

está adotando o regramento 
mais restritivo e, a partir da 
meia-noite de hoje, todo o 
estado entra na fase vermelha 
do Plano São Paulo. 

Durante esta fase de maior 
restrição, apenas os serviços 
essenciais podem funcionar, 
como estabelecimentos de 
saúde, mercados, farmácias, 
postos de combustível, padarias 
e serviços de alimentação 
em drive-thru ou retirada. 
Bares, serviços de alimentação 

com consumo local, adegas 
e tabacarias estão entre os 
estabelecimentos que não 
podem funcionar.

Decreto
A GCM atendeu a 48 casos 

de desrespeito ao decreto 
da Covid-19 que precisa-
ram apenas de medidas 
orientativas. Nos últimos 
dois dias foram feitas 15 
notificações referentes ao 
desrespeito e uma autuação.

Patrulhamento fiscalizará comércios e pancadoões

Emanuel Aquilera

Transporte coletivo de Mogi 
registra queda de passageiros

Pessoas transportadas cai em apenas dois dias após classificação de Mogi para Fase Vermelha do Plano SP

MENOS CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

O número de passagei-
ros do transporte coletivo 
em Mogi das Cruzes caiu 
16,41% em apenas dois dias 
na cidade, desde que o mu-
nicípio retornou para a Fase 
Vermelha do Plano São Paulo 
com medidas mais restritivas 
em relação à pandemia do 
novo coronavírus.

Os dados foram divulgados 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes e revelam 
que, na última quinta-feira, 
67.337 pessoas usaram os 
ônibus para se deslocarem 
no município. 

Só para efeitos compara-
tivos, na terça-feira, foram 
transportadas 80.559 pes-
soas, ou seja, uma queda 
de 13.222 passageiros em 
dois dias. 

Na semana de 22 a 26 de 
fevereiro, foi registrada uma 
média de 77.831 passageiros 
transportados por dia no 
transporte municipal, segundo 
a Secretaria Municipal de 

Em dois dias, número de passageiros caiu no município, segundo a Prefeitura

Transportes.
Para evitar a aglomeração 

de munícipes nos pontos de 
ônibus e dentro dos coleti-
vos, a Prefeitura iniciou o 
remanejamento dos ônibus 
que atuam no entrepico, 
quando a movimentação 
de passageiros é menor. O 
objetivo é reforçar ainda 
mais o atendimento nos 
horários de maior demanda 
de usuários transportados.

O trabalho havia come-
çado na terça-feira passada, 
quando a frota foi ampliada 
com sete novos ônibus para 
o atendimento dos principais 
corredores da cidade. Ainda 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Transportes, 
com o reforço da frota de 
coletivos, os principais cor-
redores têm ônibus passando 
nos pontos com intervalos 
entre dois e três minutos 
nos horários de pico.

A ampliação no número 
de ônibus em circulação está 
beneficiando os corredores 

viários da avenida Japão, que 
atende bairros como o Con-
junto Santo ngelo, da avenida 
Francisco Rodrigues Filho. 
O bairro 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.

Além disso, a Prefeitura 
garantiu que os funcionários 
da Pasta e das empresas 
concessionárias mantêm o 
acompanhamento nos locais 
de maior movimentação e na 

operação dos ônibus.
No período da manhã estão 

sendo monitorados pontos 
de embarque na avenida 
Japão, na avenida Lourenço 
de Souza Franco e na avenida 
Francisco Ferreira Lopes, 
para verificar o movimento 
sentido bairro-centro. Já à 
tarde, o acompanhamento 
será feito na avenida Manoel 
Bezerra Lima Filho, avenida 
Vereador, Narciso Yague Gui-
marães, rua Doutor Correa, 
rua José Bonifácio, avenida 
Voluntário Fernando Pinheiro 
Franco e na avenida Francisco 
Ferreira Lopes. 

As medidas são para evitar 
a superlotação nos ônibus, 
especialmente em horários 
de pico no momento em que 
tem aumentando os casos 
da doença no município 
e a pressão por mais leitos 
de UTI para os pacientes do 
município infectados pelo 
coronavírus. As medidas 
foram tomadas pela Prefei-
tura de Mogi.  

Thamires Marcelino
Divulgação
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Via Rápida abre inscrições
para cursos gratuitos

Os mogianos interessa-
dos em qualificação para o 
mercado de trabalho podem 
se inscrever para os cursos 
gratuitos do programa Via 
Rápida, uma parceria entre a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e a o Governo do Estado. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 12 de março pelo 
site www.cursosviarapida.
sp.gov.br e estão abertas para 
pessoas a partir dos 16 anos.

São quatro cursos disponíveis 
com 20 vagas cada. As opções 
são, porteiro e controlador de 
acesso, de recepção e atendi-
mento, de auxiliar de logística 
e de assistente contábil, de 
crédito e cobrança.

Os alunos selecionados 
receberão um e-mail de confir-
mação, com o link do curso. Os 
participantes também podem 
receber bolsa-auxílio de R$ 
210, caso se enquadrem nas 
condições. As aulas começam 
dia 24, são remotas e ao vivo. 
Elas serão ministradas no 
período noturno e os cursos 
têm duração de 60 horas.

Qualificação

“Escolhemos os cursos do 
programa Via Rápida com 
base nas profissões mais bus-
cadas atualmente no programa 
Emprega Mogi e que não são 
ofertadas em outras modalida-
des”, explicou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Para ter direito à bolsa-auxílio, 
o aluno não pode ser benefi-
ciário de seguro-desemprego 
ou previdenciário, não pode 
ter mais de cinco ausências 
no curso até o dia da 10ª 
aula, não beneficiário dos 

programas sociais instituídos 
pela Lei n° 14.512/2011 ou 
de bolsa-auxílio de outros 
programas de qualificação 
profissional da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

O secretário lembrou ainda 
que as ações de qualificação 
profissional fazem parte do 
Plano de Cooperação Eco-
nômica que busca apoiar os 
moradores, empreendedores 
e comerciantes, criando um 
melhor ambiente econômico 
para enfrentar a crise causada 
pela pandemia de Covid-19.

Interessados podem se inscrever até 12 de março

Vitoria Mikaelli

Leilão das 3 estações 
termina sem interessados

A Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) 
informou na manhã de ontem 
que o leilão de concessão das 
estações Mogi das Cruzes, 
Jundiapeba e Estudantes, na 
Linha 11-Coral, se encerrou 
conforme previsto no edital, 
porém sem a apresentação 
de propostas.

O aviso de licitação foi 
emitido no final de janei-
ro, convidando empresas 
e consórcios a assumir as 
três estações ferroviárias 
localizadas no município, 
por um período de até 35 
anos, além de realizar obras 
de reforma e ampliação das 
estações. O preço mínimo 
pedido pelo contrato seria de 
R$ 140 milhões e, segundo 
a CPTM, daria ao vencedor 
o direito de exploração co-
mercial de áreas, bem como a 
administração e manutenção 
dos locais.

Segundo a companhia em 

CPTM

nota, “A CPTM reafirma seu 
desejo em buscar parceria 
com a iniciativa privada 
para que eles participem 
investindo nas estações e 
ambientes que são viáveis. 
A companhia irá reavaliar 
se licita novamente, inclu-
sive com a possibilidade de 
reavaliar o edital”.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal de Transportes, 

informou que vem acompa-
nhando de perto a questão 
da concessão e reforma das 
estações da CPTM na cidade, 
e que já solicitou à compa-
nhia o agendamento de uma 
reunião para tratar do tema.

O município reiterou seu 
interesse no transporte fer-
roviário para o sistema de 
mobilidade urbana já que é 
onde milhares se deslocam 
diariamente. 

André Diniz

Fachada da estação de trem de Mogi das Cruzes que está no leilão de concessão da CPTM

Emanuel Aquilera

Mogi terá Centro da Mulher 
Empreendedora na cidade

Iniciativa é da Associação Comercial de Mogi das Cruzes para comemorar o Dia da Mulher na segunda-feira

NOVO SERVIÇO

o mês que é celebrado o 
Dia Internacional da Mulher, 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
lança o Centro da Mulher 
Empreendedora. Entre as 
ações que compõem a ini-
ciativa, está a Sala Saúde da 
Mulher, que será inaugurada 
no dia 8 de março, às 17 
horas, na sede da entidade. 
O centro contará ainda com 
cursos de empreendedorismo 
e aperfeiçoamento, além de 
assistência jurídica e lives que 
debaterão temas pertinentes 
ao universo da mulher.

A Sala Saúde da Mulher 
oferecerá atendimento médico 
e equipamentos especializa-
dos. Em respeito às regras 
de distanciamento social, a 
inauguração será transmitida 
ao vivo pelas redes sociais 
da associação.

No dia 10, será realizada 
a primeira live do ano da 
ACMC, com o tema “Como 
identificar, evitar e combater 

Sala Saúde da Mulher será inaugurada às 17 horas na sede da entidade

a violência contra a mulher”. 
A palestra será comandada 
pela advogada Ada Cristina 
Costa, diretora adjunta da 
ACMC e membro do Con-
selho Empresarial Feminino 
(Consef).

Durante a live, que será 
transmitida pelo Facebook 
e YouTube da ACMC a par-
tir das 18h30, a advogada 
apresentará os números da 
violência contra a mulher na 
pandemia e detalhará como 
funciona o Disque Denúncia 
180. A especialista falará 
ainda, sobre a lei municipal 
n° 7.450 de 29 de março de 
2019, que torna obrigatória 
a afixação de placa com o 
número do Disque Denúncia 
180 em estabelecimentos 
comerciais.

“O tema é essencial, es-
pecialmente agora com a 
pandemia, em que muitas 
mulheres estão isoladas e 
acabam ficando no mesmo 
lugar que seu agressor”, explica 
Fádua Sleiman, presidente 
da ACMC e vice-presidente 

do Conselho da Mulher 
Empreendedora e da Cultura 
(CMEC) da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp).

Oportunidade
As associadas da ACMC 

receberão um presente especial 
neste mês, elas terão acesso 
gratuito ao curso EAD de 
Formação de Empreende-
dores. Para garanti-lo, basta 
procurar a sede da entidade 
(rua Barão de Jaceguai, 674, 

Centro) ao longo de mar-
ço e retirar o voucher. No 
curso serão apresentadas 
informações sobre como 
começar o próprio negócio 
e aperfeiçoá-lo.

O Centro da Mulher 

Empreendedora é uma ini-
ciativa com os patrocínios 
de Amazon Casual Wear, 
Baxtech, IOM – Instituto 
Odontológico Mogiano, Padaria 
Nippon, Shibata Corretora de 
Seguros, Pró=Educar Brasil 
EAD e apoio de Contamec 
e Odete Reis.

Desde a ascensão da em-
presária Fádua Sleiman no 
comando da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
recentemente, as mulheres 
estão ganhando cada vez 
mais espaço e voz na enti-
dade. Ligada ao Empreen-
dedorismo Feminino, Fádua 
já lançou livros a respeito 
deste tema e atuou como 
palestrante a convite do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Empresas (Sebrae) para 
divulgar o empoderamento 
feminino em todo o Estado 
de São Paulo. Ela integrou 
o Conselho Empresarial 
Feminino, um dos primei-
ros a serem criados numa 
entidade associativa como 
a ACMC de Mogi. 

Divulgação
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Crédito é liberado para recuperar rodovias danificadas

O governo abriu crédito extraordinário no valor de R$ 275 milhões em favor do Ministério da Infraestrutura, por 
meio de Medida Provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Segundo a 
Secretaria Geral da Presidência da República, a medida irá possibilitar a reconstrução de rodovias danificadas 
ou destruídas pelas chuvas em todo o País. As estradas que serão reparadas deverão ser identificadas 
posteriormente.  

O vice-presidente de Pro-
dução e Inovação em Saúde 
da Fiocruz, Marco Krieger, 
afirmou que a pandemia 
de covid-19 no Brasil deve 
alcançar patamares “dramá-
ticos” nas próximas semanas, 
se nada for feito para deter 
a circulação do vírus. Em 
vídeo divulgado pela Fiocruz 
na manhã desta sexta-feira, 
5, Krieger faz um apelo à 
população:

“Estamos todos cansados 
da pandemia, não é fácil 
para ninguém. ( ..) Mas 
os dados neste momento 
são os mais graves de toda 
a pandemia, com o maior 

Fiocruz faz alerta 
sobre vírus Sars-CoV-2

Circulação

número de mortos e o maior 
número de casos associados 
a uma grande circulação de 
uma variante (do vírus) com 
possibilidade de maior trans-
missão. Temos que reduzir a 
possibilidade de circulação 
até aumentar o número de 
pessoas protegidas.”

O alerta foi feito um dia 
depois da divulgação dos 
resultados de uma análise 
feita pela Fiocruz em oito 
Estados das regiões Sul, Su-
deste e Nordeste do País que 
viu prevalência das variantes 
mais preocupantes do coro-
navírus Sars-CoV-2 em pelo 
menos seis deles. (E.C)

SP pode ter colapso 
na saúde em breve

Secretário de Estado da Saúde diz que três pacientes são hospitalizados a 
cada dois minutos em leitos de enfermaria e UTI nos hospitais

PRESSÃO DA PANDEMIA NO SISTEMA

O secretário estadual da 
Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, voltou a ma-
nifestar preocupação sobre 
um possível colapso na saúde 
paulista por causa do aumento 
de casos, óbitos e internações 
por covid-19. Segundo ele, 
três pacientes são hospita-
lizados a cada dois minutos 
em leitos de enfermaria e 
UTI de hospitais públicos 
e particulares paulistas por 
causa da doença.

“Algumas unidades, in-
felizmente, já colapsaram”, 
lamentou, sem detalhar o 
nome e a localização dos 
hospitais. “Não queremos 
que as pessoas morram sem 
assistência. O mínimo que 
podemos dar é dignidade. 
Nem que a gente coloque 
em qualquer lugar o cilindro 
do oxigênio, que distribua a 
pessoa até mesmo nos cor-
redores. Nós vamos garantir 
a assistência”, disse durante 
coletiva de imprensa do 
governo João Doria (PSDB), 
realizada nesta sexta-feira, 5.

“Nós vamos continuar 

abrindo leitos e vagas den-
tro dos hospitais Abriremos 
em qualquer local desses 
hospitais, seja nos anfitea-
tros, seja nos laboratórios 
e seja nos corredores. Ah, 
paciente no corredor? Vai 
ter paciente no corredor. 
O que nós não queremos é 
paciente desassistido. Nós 
vamos dar oxigênio, ampliar 

a distribuição de respiradores, 
como nós já temos feito “

Ao falar dessa situação, 
Gorinchteyn fez um apelo 
para que conselhos de classe 
chamem profissionais de 
saúde a serem voluntários 
para atuar na linha de frente 
contra a covid-19. “Nós pre-
cisamos (de) ajuda, porque 
estamos em guerra.”

No caso de hospitalizações 
relacionadas ao novo corona-
vírus, houve um aumento de 
13,5% na média diária nesta 
semana, que chegou a 2.066 
novos pacientes por dia. Em 
comparação a três semanas 
atrás, isso representa uma 
elevação de 42,4%.

Em óbitos, a média diária 
da semana é de 273.

“Não queremos que as pessoas morram sem assistência”, diz secretário

Agência Brasil
Estadão Conteúdo

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, anunciou 
nesta sexta-feira, 5, ter feito 
uma solicitação à Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para autorizar 
o início de estudos clínicos 
em pessoas de um soro de 
tratamento para a covid-19. 
Ele disse que um dossiê com 
os resultados foi enviado na 
terça-feira, 2, cujo retorno 
com observações é esperado 
até o fim do dia.

Assim como em uma iniciativa 
no Rio e pesquisas em outros 
países, como na Argentina, 
o soro é desenvolvido a 
partir do plasma de cavalos. 
Segundo o diretor, o estudo 
se mostrou seguro e efetivo 
nos testes pré-clínicos, feitos 
em camundongos e coelhos. 

“Está mostrando resultados 
extremamente promissores. 
Esperamos que a mesma 

Butantan quer usar 
soro para tratar covid

Estudos

efetividade seja mostrada 
nesses estudos clínicos”, 
disse, durante coletiva de 
imprensa no Palácio dos 
Bandeirantes.

Ao todo, três mil frascos 
estão prontos para iniciar 
o estudo clínico, que será 
realizado em pacientes trans-
plantados do Hospital do 
Rim e com comorbidades 
do Hospital de Clínicas, 
ambos da capital paulista, 
nos quais serão conduzidos 
pelos médicos José Medina 
e Esper Kallas.

“Esse material foi todo 
desenvolvido no Butantan. 
O vírus foi isolado de um  
brasileiro. Foi, na sequência, 
cultivado, inativo, submetido 
a vários testes em camundon-
gos e, finalmente, levado a 
imunizar os animais”, afirmou 
o diretor Dimas Covas. (E.C)

Dimas Covas, do Butantan, apresentou dados ontem

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação 

Divulgação

inclui
mundo

Fundação Oswaldo Cruz alerta para variantes
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China anuncia meta de 
crescimento acima de 6% 

As principais autoridades 
econômicas da China anun-
ciaram uma ambiciosa meta 
de crescimento econômico 
para o país e planos para 
atingir a autossuficiência 
em ciências e tecnologia. 
O Partido Comunista, que 
detém o poder na China, 
estabeleceu uma meta de 
crescimento econômico anual 

“acima de 6%”, enquanto o 
país se recupera das perdas 
provocadas pela pandemia do 
novo coronavírus, anunciou 
o premie Li Keqiang em um 
congresso nesta sexta-feira, 5. 
Cerca de 3 mil delegados do 
partido estão reunidos para 
o encontro anual de duas 
semanas, o principal evento 
do calendário político chinês.

A China foi o único grande 
país a crescer no ano passan-
do, com alta de 2,3% do PIB 
após a inédita paralisação 
quase total da economia 
para o combate à covid-19.

Li prometeu “trabalhar 
rapidamente para melhorar 
nossa capacidade estratégica 

Economia

científica e tecnológica”. Os 
planos, porém, são amea-
çados pelas tensões com 
Washington sobre tecnologia 
e segurança, que levaram o 
ex-presidente Donald Trump 
a impor sanções à indústria 
de telecomunicações e tec-
nologia chinesa.

O Partido Comunista irá 
“considerar a autossuficiência 
científica e tecnológica como 
um apoio estratégico para o 
desenvolvimento nacional”, 

disse o premiê.
Li prometeu ainda perseguir 

o “desenvolvimento verde”, 
após o presidente chinês, Xi 
Jinping, garantir que o país 
irá neutralizar as emissões 
de carbono até 2030. 

Enquanto outros países 
ainda tentam se recuperar da 
pandemia da covid, a China 
lança uma estimativa de 
crescimento bastante otimista 
para o país na contramão 
do resto do mundo. (E.C) 

China prevê crescimento da economia no país

Divulgação

Reino Unido acha infectado 
pela variante brasileira

A ‘caçada’ já durava uma semana. Seis pessoas foram diagnosticadas com a nova cepa da doença

EM ALERTA

A pessoa que estava sendo 
procurada no Reino Unido 
por ter contraído a variante de 
Manaus do novo coronavírus 
foi encontrada, informaram 
autoridades nesta sexta-feira, 
5, encerrando a ‘caçada’ que 
durava uma semana.

A Public Health England 
(PHE) anunciou no domingo, 
28, que seis pessoas no Reino 
Unido haviam sido diagnos-
ticadas com a nova cepa da 
doença, entre elas uma que 
não havia sido localizada. 
Especialistas acreditam que 
o indivíduo contaminado 
realizou o teste em casa 
ou utilizou um kit de teste 
fornecido por autoridades 
locais, entre os dias 12 e 13 
de fevereiro, mas não preen-
cheu os dados de contato.

A variante brasileira (P1) 
foi detectada pela primei-
ra vez em três pessoas na 
Inglaterra e em outras três 
que voaram do Brasil para 
a Escócia. A ‘caçada’ a esse 

viajante - que não teve a 
identidade revelada - ocorre 
num momento de queda no 
número de casos da covid-19 
no Reino Unido, mas de 
preocupação internacional 
com a variante que surgiu 
no Brasil.

O Grupo Consultivo de 
Ameaças de Vírus Respira-
tórios Novos e Emergentes 
do Reino Unido (Nervtag) 
designou a P1 como uma 

“variante de preocupação” 
e alertou que as vacinas 
podem não funcionar tão 
bem contra a cepa brasileira, 
considerada responsável pelo 
ressurgimento de infecções 
na capital do Amazonas no 
início do ano.

A variante já foi identificada 
em países como França, Reino 
Unido, Alemanha, Espanha 
e Japão, assim como em 17 
Estados brasileiros. O Centro 
Europeu para Prevenção e 
Controle de Doenças (ECDC, 
na sigla em inglês) listou 
três variantes como “preo-
cupantes”: a do Reino Unido 

(B.1.1.7), a da África do Sul 
(B.1.351) e a brasileira P1. 
De acordo com o ECDC, a 
preocupação está ligada a 
uma taxa de transmissão 
mais elevada e à possível 
redução dos efeitos da vacina.

Segundo o Financial Ti-
mes, a PHE trabalhou ao 
lado de serviços postais para 
determinar onde o teste foi 
feito e restringiu a procura 
a 397 casas no sudeste da 
Inglaterra. O departamento 

negou comentar onde o 
viajante foi encontrado.

Até o momento, não há 
evidências de transmissão 
entre pessoas na Inglaterra 
da variante P.1.

Relatório

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) negou que 
tenha cancelado plano de 
divulgar um relatório pre-
liminar com as conclusões 
da investigação comandada 
pela entidade sobre as origens 
do coronavírus na China. 
Segundo representantes do 
órgão, a intenção é publicar 
o documento completo na 
semana de 14 de março.

Uma reportagem do jor-
nal The Wall Street Journal, 
divulgada nesta sexta-feira, 
informou que as tensões 
entre americanos e chineses 
teria levado ao cancelamento 
do parecer. 

No entanto, em entrevis-
ta coletiva, o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, prometeu 
transparência e garantiu 
o lançamento do relatório, 
mas não confirmou se será 
dentro do prazo inicialmente 
estipulado pela Organização 
Mundial da Saúde ou se vai 
atrasar.

Estadão Conteúdo

 Pesquisa: cepa do Amazonas do coronavírus gera mais carga viral

Divulgação

O governo do Japão vai 
prorrogar um estado de emer-
gência na região de Tóquio 
por mais duas semanas, de-
vido à pressão causada pela 
covid-19 no seu sistema 
de saúde. A informação foi 
divulgada pelo ministro da 
Revitalização Econômica do 
país, Yasutoshi Nishimura, 
nesta sexta-feira nesta sexta-

-feira. A previsão do governo 
japonês é estender o período 
de emergência como medida 
de segurança para não so-
brecarregar os hospitais e o 
sistema de saúde do Japão, 
além de afetar drasticamente 
a economia. 

“Por mais duas semanas, 
manteremos a medida em 
vigor... para que possamos 
aliviar firmemente as pressões 
sobre os hospitais”, disse 
Nishimura.

O objetivo, segundo ele 
comentou é atingir os parâ-
metros para que a emergência 
possa ser abandonada. Não 
foi informado quais seriam 
estes parâmetros para que 
este estado de emergência 

Japão vai propor 
estado de emergência

Pressão

possa ser modificado no país.
O ministro afirmou que o 

governo recebeu aprovação 
preliminar de especialistas 
para estender a emergência em 
Tóquio e outras três cidades 
vizinhas até o próximo dia 
21 de março como medida 
de segurança para toda a 
população.

O primeiro-ministro Yo-
shihide Suga deve anunciar o 
plano formalmente na noite 
desta sexta-feira, 5, após 
aprovação do parlamento.

Os novos casos diários de 
covid-19 caíram significati-
vamente em Tóquio depois 
que o governo decretou a 
emergência pela primeira vez, 
em janeiro, quando a cidade 
registrava cerca de 2 mil casos 
por dia. Nesta quinta-feira, 
4, a cidade contabilizou 
278 novas infecções pelo 
coronavírus, um número 
considerado em queda em 
relação ao parâmetro anterior 
que deixou Tóquio em estado 
de alerta. (E.C)

A criação líquida de 379 
mil empregos em fevereiro 
é apenas o início de um 
forte ciclo de recuperação 
do mercado de trabalho 
americano, na avaliação do 
ING. Em nota endereçada a 
clientes, o banco prevê que 
os Estados Unidos podem 
gerar 4,5 milhões de vagas 
este ano.

Segundo o relatório, os 
efeitos que contribuíram 
para o desempenho posi-
tivo devem continuar nos 
próximos meses, entre eles 
o relaxamento das restrições 
à mobilidade na Califórnia 
e reabertura de restaurantes 
em várias cidades. Com isso, 
a expectativa é de que o 
mercado de trabalho acelere 
ainda mais a partir de abril, à 
medida que o “lockdown” for 
retirado de vez nos Estados.

A criação líquida de 379 
mil empregos em fevereiro é 
apenas o início de um forte 
ciclo de recuperação do 
mercado de trabalho. (E.C)

EUA podem criar 
4,5 milhões de 
vagas este ano

Mercado
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SanSão de hoje terá no estádio 
do Morumbi duelo argentinos

São Paulo quer confirmar bom início após goleada contra a Inter; já o Santos tenta a primeira vitória no torneio

PAULISTÃO

O Morumbi será palco do 
primeiro clássico de Hernán 
Crespo no comando do São 
Paulo. O time chega empol-
gado pela goleada por 4 a 0 
sobre a Inter de Limeira e 
quer embalar no Campeonato 
Paulista diante do Santos, 
que tenta desencantar após 
dois empates, a partir das 19 
horas. Será um confronto 
de argentinos no banco de 
reservas, já que Ariel Holan 
está liberado no BID e fará 
sua estreia no time da Baixada.

Os comandantes argentinos 
buscam acabar com a sina 
de fracassos recentes de seus 
compatriotas em solo nacional. 
Eles chegaram sob enorme 
expectativa nas novas casas 
e já têm o primeiro grande 

“teste”. Se destacar no Paulista 
é um bom trampolim.

O futebol brasileiro cada 
vez mais investe em mão 
de obra estrangeira, mas 
diferentemente do sucesso 
dos portugueses Jorge Jesus e 
Abel Ferreira, a história está 
diferente para os argentinos. 

São Paulo goleou Inter de Limeira na primeira vitória

Jorge Sampaoli até conquistou 
o Mineiro no Atlético, porém 
fracassou no Brasileirão com 
altos e baixos. Eduardo Coudet 
vinha bem no Internacional, 
porém deixou o trabalho 
inacabado. Mais atrás, Ri-
cardo Gareca, no Palmeiras, 
e Edgardo Bauza, no São 
Paulo, não ganharam nada. 
O Corinthians viu Daniel 
Passarela fracassar com os 
galácticos da MSI, em 2005.

Com mais um voto de 
confiança aos argentinos, 
Crespo e Holan esperam 
apagar a má impressão de 
antecessores. Com algo que 
estava adormecido no Brasil: 
aposta no futebol ofensivo.

Depois de apenas empatar 
em casa com o Botafogo de 
Ribeirão Preto, no fim, com 
gol de Arboleda, o São Paulo 
se recuperou com estilo 
e agora busca a segunda 
vitória seguida para deixar 
a desconfiança para trás.

Crespo vem chamando 
atenção entre os coman-
dados por rodar o elenco e 

dar chances a todos e por 
sempre armar o time na busca 
incessante do gol. Com ele, 
os atacantes terão motivos 
para sorrir.

Que o diga Rojas. Após 
dois anos tratando de grave 
lesão, voltou diante da Inter de 
Limeira com gol e assistência. 
Pablo, agora centroavante 
titular, e Luciano, também 
andam felizes com o novo 
comando e a metodologia 
de Crespo. A promessa é de 
receberem bastante bolas e 
terem mais chances de gols. 
Após sofrer uma concussão 
na estreia, o meia Igor Gomes 
passou a semana inteira sem 
treinar e desfalca a equipe 
pelo segundo jogo seguido. É 
o único problema de Crespo.

Depois de observar a mo-
lecada nas duas primeiras 
rodadas, Holan deve mandar 
um time mais maduro no 
clássico. Sabe da importância 
do jogo e não quer estrear 
com um resultado ruim após 
ver a equipe empatar com 
Santo André e Ferroviária.

O ídolo Marinho, Kaio 
Jorge e Laércio são ausências 
certas. Mas os atacantes podem 
estar à disposição diante do 
Deportivo Lara, terça-feira, 
pela  fase preliminar da 
Libertadores, na Vila Belmiro.

Depois de um período de 
descanso, os demais titulares 

estão de volta e alguns já 
devem figurar no clássico, 
apesar de Holan não divulgar 
o time. John Victor será o 
goleiro, com Luan Peres na 
defesa e Felipe Jonatan na 
ala. Alison e Soteldo voltam 
no meio. Ainda sem Kaio 
Jorge, Bruno Marques disputa 

com Lucas Braga a vaga de 
centroavante. Podem, até, 
jogar juntos.

Holan tem estilo semelhante 
ao de Sampaoli. Quer o time 
se movimentando o tempo 
todo e sempre buscando 
o gol. Seu diferencial está 
na calma em falar com o 
time. É menos afoito e já 
anda arrancando elogios 
dos comandados.

Divulgação/São Paulo

SÃO PAULO - 
Tiago Volpi; 
Igor Vinícius, 
Bruno Alves, 
Arboleda e 
Reinaldo; 
Luan, 
Tchê Tchê, 
Daniel Alves e 
Gabriel Sara; 
Luciano e 
Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

SANTOS 
John Victor; 
Sandro, 
Luiz Felipe (Alex), 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Sandry e Jean 
Mota; 
Soteldo, 
Lucas Braga e 
Bruno Marques 
Técnico: 
Ariel Holan.

SÃO PAULO 
SANTOS

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Morumbi, em São Paulo.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Armando avisa Beto e Clarita que a partir de agora eles irão atender os 

clientes do Café Boutique usando patins. Junior estranha ao achar uma foto 

antiga de José Ricardo com Mili, quando ela era bem pequena. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ina conta para Manuela sobre o sonho que teve com Ana e um bebe. Eva 

leva a fi lha para o hospital. Veronica fotografa o nascimento de Julia, e Ana 

nao olha para a fi lha. Eva avisa à Manuela que a sobrinha dela nasceu. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Giovanni fi ca ansioso para saber o que aconteceu com Guido e avisa a 

Tancinha que deseja ver o pai. Aparício revela a Agilson que Dinamite fez 

uma delação premiada envolvendo seu nome. Leozinho confessa a Fedora 

que pensava em tirar sua vida, mas acabou se apaixonando por ela.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
 Irene espezinha Eugênio. Mira entrega para Dantas tudo o que sabe sobre 

Irene. Eugênio conforta Ivan e diz que a família estará ao lado dele na retirada 

dos seios. Dantas, Silvana, Garcia e Elvira estão atrás de Irene na garagem 

do seu apartamento. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 A felicidade não 
cai do céu, nem se 
entrega nos braços 
de quem não está na 
disposição de lutar. É 
preciso atitude para 
que ela aconteça em 
nossas vidas e caráter 
para que permaneça 
por muito tempo.

Tenha a coragem de 
querer ser feliz neste 
mundo ruim e força 
para enfrentar todas 
as contrariedades. 
Faça momentos 
únicos acontecerem 

MOMENTO
especial

 Faça a felicidade acontecer 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANTONIO LAURENTIS HAMERMULER, 

NOBOLO MORI E BENEDITO  MONTEIRO FILHO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!  

 O tempo é um costureiro especialista 
em reparos!”

 cultura@jornaldat.com.br

a cada dia para que 
viver valha muito a 
pena.
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Ontem aconteceu um happy hour na Rua Francisco 

Quadra Castro , 100 no Centro de Suzano em torno 

do lançamento da loja “Poucas” .

A grife tem uma proposta bem descolada e com 

variadas propostas de moda vem para somar como 

uma excelente opção para os antenados em estilo e 

personalidade. Tem desde roupas para academias 

como vai de encontro ao casual . Os Bonés tem forma 

confortável e em cores clássicas vão com certeza 

atingir os mais diversos gostos, inclusive saí do local 

com um branco com uma logo frontal bordada. O 

amigo Vagner Borges é um dos caps do endereço 

que reuniu amigos neste star de inauguração. Vi e 

revi muitos nomes conhecidos . A coluna desfila nas 

fotos que fiz neste gostoso encontro. Anote esta 

marca,  “Poucas Wear”. Faça uma visita e confira !!!!

Inauguração o
s
n
y

Cindy Cristina, Vagner Borges, Maria Eduarda e O Diego Six

Vagner Borges , Michael Teófilo, O Diego Six e Felipe Lacerda

Staffy DJMilena Inácio e Thaina Ventura

Ricardo Barranco, Vanderlei, Rodrigo Barreto e André Miguel

Luis Gustavo, Débora Dias, Vagner Borges, Geralda Otávio e Diego Six

Osny Garcez e Vagner Borges

Sábado

Nádia Borba Montes, Marcelo 

Bonanata, Maria Teresa Pereira 

de Assis, Vera Cervantes, Cláudio 

Pezzuol Júnior e Juceli S. P. Sasso ,

Domingo

Mariane Ferreira, Alexandre Ra-

mos, Núbia Rodrigues Monteiro, 

Flávio Torquato, Sandra Lopes 

Nogueira, Thales Talarico.

Segunda

Erica Bissaco, Janaina Rodrigues 

, Vládia Mara, Greice Tereza , Fer-

nanda Passos , Christiane Siqueira, 

Plinio Boucault, Camila Francini 

e Carmen Rifai.  

ANIVERSARIANTES

DO DIA

1


