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Hospital Municipal tem mais 
7 leitos de UTI funcionando

Garantia de ampliar 
tratamento da 
Covid-19 foi feita 
pela Secretaria 
Municipal de 
Saúde na semana 
passada; mais 27 de 
enfermaria também 
estão sendo 
preparados 

 Os novos leitos tem como obje-
tivo evitar o colapso do sistema de 
saúde na cidade, e serão instalados 
no Hospital Municipal Pref. Wal-
demar Costa Filho, no distrito de 
Braz Cubas. No entanto, o prefei-
to de Mogi das Cruzes esclareceu 
que a vinda dos novos leitos não 
refletirá automaticamente na redu-
ção dos índices de ocupação. “Es-
tamos trabalhando para abrir estes 
leitos até o início da manhã de hoje, 
mas estes leitos já estão ocupados. 
Já estamos com fila de espera para 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
no Hospital Municipal”, explicou.  
Cidades, página 3

Lei Maria da Penha

Pedidos por medidas protetivas contra a 
violência doméstica caem 17,3%
Mogi encerrou 2020 com 699 solicitações de medidas protetivas enquanto em 2019 
foram 846 pedidos. Cidades, página 6

De acordo com o Sistema de 
Monitoramento Inteligente de São 
Paulo (Simi), anteontem foi o pri-
meiro dia do ano em que mais da 
metade da população respeitou o 
isolamento. Antes disto, taxa seme-
lhante só havia sido alcançada em 
agosto de 2020. Cidades, página 4

Pandemia

ISOLAMENTO 
DE MOGI  
É DE 51% 

Unidade é referência para o atendimento de coronavírus em Mogi 

Mogi News/Arquivo

DRIVE-THRU SERÁ 
PERMANENTE

Vacina

Mogi retoma amanhã a aplicação da primeira dose  
da vacina contra a Covid-19. Cidades, página 3

Divulgação/Prefeitura de Guararema

Cultura

Instalação poética 
homenageia mês 
das mulheres

Chuva de Pensamentos, 
idealizado pela autora 
Carla Pozo está 
disponível para visitação.
Página 4

D
iv
u
lg
a
ç
ã
o

NBB

Mogi enfrenta 
o Paulistano 
hoje. P.9

A Secretaria Municipal de Segu-
rança de Mogi das Cruzes notificou 
26 estabelecimentos e paralisou as 
atividades de oito locais por desres-
peito às restrições para o enfrenta-
mento da pandemia de Covid-19 
entre a noite de sexta-feira passada 
e o domingo. A ação contou com o 
trabalho das equipes do Departa-
mento de Fiscalização de Posturas e 
da Guarda  Civil Municipal (GCM), 
com apoio da Polícia Militar (PM). 
Neste período, a Central Integrada 
de Emergências Públicas (Ciemp) 
recebeu 506 chamados pelo telefo-
ne 153. Cidades, página 3

Fiscalização

EQUIPES 
NOTIFICAM  
26 COMÉRCIOS
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MEMBROS DO CONCIDADE
A eleição que definiu os membros 
da sociedade para a gestão 2021-
2022 do Conselho Municipal da Cida-
de de Mogi das Cruzes (Concidade) 
ocorreu de forma remota no sába-
do passado. A lista com as entida-
des eleitas está disponível no site 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes. 
Foram escolhidas, ao todo, 14 en-
tidades, entre movimentos sociais 
populares, sindicais, empresariais, 
acadêmicas, profissionais e não go-
vernamentais.

CARÁTER FISCALIZADOR
O secretário municipal de Planeja-
mento e Urbanismo, Claudio de Fa-
ria Rodrigues, destacou o caráter 
participativo da eleição. ”Desde o 
início, tivemos uma presença mui-
to efetiva das entidades. São orga-
nizações que se preocupam com a 
cidade e com seu processo de de-
senvolvimento”, afirmou. O Conci-
dade emite pareceres e acompanha 
a tramitação de projetos de lei de 
interesse da política de desenvolvi-
mento urbano, como o Plano Diretor. 

LIMPEZA NO TABOÃO
O Distrito Industrial do Taboão rece-

berá hoje um mutirão de limpeza por 
parte da Prefeitura de Mogi. Traba-
lhos como pintura de guia, limpeza 
de calhas, cata-tranqueira, e roça-
gem serão realizados. A programa-
ção prevê que os trabalhos de lim-
peza se repitam a cada seis meses.

EXCLUSIVIDADE 
Outras ações para o Taboão tam-
bém foram apresentadas, entre elas 
a criação de uma administração 
regional específica para o distrito. 
Atualmente, a equipe que cuida do 
Taboão também é responsável pelos 
bairros vizinhos, o que correspon-
de a uma grande extensão de área. 

MULHER NA AGRICULTURA
No Dia Internacional da Mulher, co-
memorado ontem, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (Faesp), salientou a par-
ticipação das produtoras rurais no 
enfrentamento da Covid-19. Segun-
do o último Censo Agro, divulgado 
em outubro último do ano passado, 
no Brasil há 946,1 mil mulheres que 
trabalham como produtoras, o que 
representa 19% do total, seis pon-
tos percentuais acima dos 13% re-
gistrados em 2006. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Falhas e conquistas

C
elebrado no dia 8 de março, o Dia 
Internacional da Mulher foi orga-
nizado em 1909, em Nova York, 
em uma jornada de manifestação 

pela igualdade de direitos civis e em favor do 
voto feminino. Desde então, houve muitas 
melhorias, que respingaram no Brasil, mes-
mo que a passos lentos. Dentre os temas 
mais tratados na sociedade e que merecem 
mudanças culturais e comportamentais, a 
atenção à mulher é, sem dúvida, uma das 
mais visíveis conquistas ao longo dos anos. 

Ainda há muito o que ser feito, como uma 
maior participação na política, em cargos de 
alto escalão em empresas e no esporte, mas 
é indiscutível que a entrada da mulher no 
mercado de trabalho foi avassaladora nas úl-
timas décadas. Por outro lado, a problemá-
tica da violência ainda é um dos casos mais 
sérios e antigos da sociedade. 

O Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) divulgou o 
balanço de dados sobre a violência contra a 
mulher recebidos pelos canais de denúncia 
do governo federal. Ao todo, em 2020, fo-
ram 105.671 denúncias, tanto do Ligue 180 

(central de atendimento à mulher) e do Dis-
que 100 (Direitos Humanos).   

Ação igualmente importante, a Patru-
lha Maria da Penha vem sendo responsável 
por pedidos de medidas protetivas contra 
violência doméstica que, por sinal, caíram 
19,7% nas cinco cidades mais populosas do 
Alto Tietê em 2020, no comparativo com o 
total registrado em 2019. A diferença pode 
representar um aumento da subnotificação 
de casos, fato preocupante. Mogi, Itaquá, 
Suzano, Ferraz e Poá encerraram 2020 com 
1.575 solicitações de medidas protetivas, en-
quanto que em 2019 foram 1.963 pedidos. 

Por fim, ainda falta o governador João Do-
ria (PSDB) cumprir uma de suas principais 
promessas de campanha voltadas à mulher: 
uma maior ampliação de Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) 24 horas. Neste sentido, 
notícia boa para Itaquá, que teve sua unida-
de inaugurada ontem.

Ainda falta muito para se chegar mais per-
to do ideal. Infelizmente, os números ainda 
saltam aos olhos. Mas, há a visão do copo 
meio cheio, e essa diz respeito às conquistas 
das últimas décadas. 

No dia de ontem comemo-
ramos mais um dia internacio-
nal da mulher, data com um 
tremendo significado histórico 
para a luta das mulheres por 
conquistas sociais. A data é 
celebrada oficialmente desde 
1975, mas tem como origem 
as manifestações e protestos 
de mulheres reivindicando 
melhores condições de tra-
balho e igualdade de direitos 
ocorridos nos EUA e Europa 
no início do século 20.

Um breve olhar para a si-
tuação de homens e mulhe-
res no mercado de trabalho 
já é suficiente para perceber 
as diferenças. A questão de 
gênero é determinante no 
mercado de trabalho. De uma 
forma geral, as mulheres bra-
sileiras ganham, em média, 
76% da remuneração mascu-
lina, segundo dados da Pes-

O dia de ontem

ARTIGO
Afonso Pola

quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD). Mu-
lheres negras recebem ainda 
menos: 43% dos salários dos 
homens brancos.

Mulheres que trabalham 
fora, invariavelmente cum-
prem outra jornada de traba-
lho com os afazeres domésti-
cos. Seus parceiros ainda se 
envolvem muito pouco com 
essas atividades. Ou seja, as 
mulheres, além de cumpri-
rem uma jornada de trabalho 
equivalente a dos homens 
em sua atividade profissio-
nal, acabam se responsabili-
zando também pelas tarefas 
domésticas e o cuidado com 
os filhos.

Mas temos outra questão 
muito urgente quando fala-
mos da mulher. Dados do 
próprio governo coletados 
pelos canais “disque 100” 

e “ligue 180” registraram 
105.821 denúncias de vio-
lência contra mulher no ano 
passado. O dado correspon-
de a cerca de 12 denúncias 
por hora. Desse total, 72% 
(75.894 denúncias) se refe-
rem à violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Seja essa violência física ou 
moral ela precisa ser comba-
tida. O espetáculo horrendo 
promovido pela Comissão de 
Ética da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo no caso da 
deputada estadual Isa Penna 
é emblemático. Homens co-
vardes votando para atenuar 
a pena de um deputado des-
qualificado.

Ontem eu vi uma posta-
gem nas redes sociais que 
deixo como última frase: me-
tade da população mundial 
é composta de mulheres, a 
outra metade são seus filhos.. 

Afonso Pola é sociólogo e professor.

  afonsopola@uol.com.br
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Equipes vão às ruas fiscalizar 
cumprimento de restrição

A Secretaria Municipal 
de Segurança de Mogi das 
Cruzes notificou 26 esta-
belecimentos e paralisou 
as atividades de oito locais 
por desrespeito às restrições 
para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19 
entre a noite de sexta-feira 
passada e o domingo. A ação 
contou com o trabalho das 
equipes do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
e da Guarda  Civil Munici-
pal (GCM), com apoio da 
Polícia Militar (PM).

Neste período, a Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) recebeu 506 
chamados pelo telefone 153. 
Durante os atendimentos, 
também foram registradas 
82 orientações e uma au-
tuação por desrespeito à Lei 
do Silêncio, que ocorreu 
no distrito de Taiaçupeba.

As equipes também para-
lisaram uma festa no distrito 
de Jundiapeba e receberam 
outras duas denúncias de 
festas em sítios, mas que 

Aglomerações

não se confirmaram.
Por outro lado, o trabalho 

realizado pelo Departamento 
de Fiscalização de Postu-
ras verificou que a grande 
maioria dos estabelecimentos 
comerciais obedeceu às 
regras de restrição previstas 
na fase vermelha do Plano 
São Paulo. Desde a quarta-

-feira passada, Mogi das 
Cruzes já está adotando o 
regramento mais restritivo.

Durante todo o final de 
semana, as equipes de se-
gurança também monito-
raram locais com risco de 
ocorrência de aglomerações 
e dos chamados pancadões. 
Foram acompanhados re-
giões como o Parque Monte 
Líbano, o Parque Olímpico, 
o Mogilar, os distritos de 
Jundiapeba e de Cezar de 
Souza.

As medidas de restri-
ção buscam diminuir a 
circulação de pessoas e as 
aglomerações, freando a 
disseminação do corona-
vírus entre a população. O 

Brasil vive uma fase crítica 
na pandemia da Covid-19, 
com aumento no núme-
ro de casos confirmados, 
internações e mortes. Ao 
mesmo tempo, a ocupação 
de leitos de enfermaria 
e de unidades de terapia 
intensiva está muito grande 
e chegam próximo a 100%, 
como no caso de Mogi das 
Cruzes.

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

A população também 
pode colaborar com este 
trabalho por meio de de-
núncias, que podem ser 
feitas pelo telefone 153, 
da Ciemp. 

Mogi terá drive-thru 
permanente a partir de 4ª

Mogi das Cruzes retoma a 
aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
nesta quarta-feira (10/03) 
com drive-thru permanente 
no Pró-Hiper, de segunda a 
sábado, até o final do mês. 
O horário de atendimento 
será das 9 às 15 horas e 
o público assistido nesse 
momento serão idosos de 
77 anos ou mais. 

“Estamos preparando a 
montagem do drive-thru 
permanente no Pró-Hiper, 
até o final de março”, infor-
mou o secretário municipal 
de Saúde, Henrique Naufel. 
Nesta segunda (8) e terça-

-feira (9), os profissionais 
que atuarão no drive-thru 
estão sendo capacitados.

Também a partir de quarta-
-feira (10/3), a vacinação 
será realizada para o mesmo 
público-alvo em 11 unidades, 
das 8 às 16h30. São elas: 
Braz Cubas, Jardim Camila, 
Santa Tereza, Ponte Grande, 
Jundiapeba, Vila Natal, Vila 
Suíssa, Sabaúna, Santo Ângelo, 

No Pró-Hiper

Taiaçupeba e Biritiba Ussu. 
Nas duas estratégias, a 

Secretaria Municipal de Saúde 
promoverá a distribuição de 
senhas para atendimento 
conforme doses disponíveis.

Condemat
Quase 5,7 mil doses 
da vacina CoronaVac 
foram entregues ao 
Grupo de Vigilância 

Epidemiológica de 
Mogi. Os imunizantes 
foram distribuídos 
para os 10 municí-
pios do Alto Tietê e 
serão utilizados para 
aplicação nos idosos. 
Mogi, devido sua 
população, ficou com 
o maior número de 
doses: 2.032.

Horário de atendimento será das 9 às 15 horas

Divulgação

Hospital Municipal terá mais 
sete leitos de UTI Covid hoje

Ainda nesta semana mais 27 leitos de enfermaria para tratamento do novo coronavírus começam a funcionar

LIVE DO PREFEITO

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
afirmou na noite de ontem 
que o município receberá 
a partir de hoje mais sete 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e, ainda nesta 
semana, mais 27 leitos de 
enfermaria para tratamento 
do novo coronavirus (Co-
vid-19). Os novos leitos 
tem como objetivo evitar o 
colapso do sistema de saúde 
na cidade, e serão instalados 
no Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho, no 
distrito de Braz Cubas.

A transmissão ao vivo 
contou com a presença da 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode), e também apresen-
tou, entre outros assuntos, a 
decisão sobre a continuação 
do decreto municipal que 
estabelece a Fase 1 (Verme-
lha) no município com mais 
restrições. 

Os novos leitos foram 
obtidos em parceria com o 

governo do Estado na última 
sexta-feira, em reunião no 
Palácio dos Bandeirantes, sede 
do poder estadual. Em uma 
parceria com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional, foram enviados R$ 
3,5 milhões para o financia-
mento dos leitos de baixa e 
alta complexidade.

No entanto, o prefeito de 
Mogi das Cruzes esclareceu 
que a vinda dos novos leitos 
não refletirá automaticamente 
na redução dos índices de 
ocupação. “Estamos traba-
lhando para abrir estes leitos 
até o início da manhã desta 
terça, mas estes leitos já estão 
ocupados. Já estamos com 
fila de espera para UTI no 
Hospital Municipal”, explicou.

A instalação dos novos 
leitos é complementada pela 
ação do governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, que anun-
ciou semana passada a vinda 
de mais 80 leitos, com 30 
leitos (10 de UTI e 20 de 
enfermaria) no Hospital Dr. 

Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba.

TRANSPORTE PÚBLICO
Questionado sobre as ações 

voltadas ao transporte público 
e o combate as aglomerações, 

o prefeito de Mogi das Cruzes 
reiterou que o município já 
realizou o remanejamento de 
ônibus circulares para evitar 
aglomerações nas paradas 
e dentro dos veículos, com 
principal enfoque no horário 

de pico.
O prefeito também prome-

teu a instalação de câmeras 
nos ônibus para aumentar 
a segurança e auxiliar no 
mapeamento de utilização 
das linhas.

IPTU
A cobrança do IPTU, que 

teve início nesta semana, 
recebeu novidades pelo pre-
feito de Mogi das Cruzes. 
Segundo a Secretaria de 
Finanças do município, as 
parcelas do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
e do Imposto sobre Serviços 
(ISS) dos meses de abril, maio 
e junho foram adiadas para 
os últimos três meses do 
ano sem cobrança de juros.

ESCOLAS
O prefeito de Mogi das 

Cruzes usou a transmis-
são ao vivo para reiterar 
que manterá a restrição a 
atividades presenciais nas 
escolas do município, com 
o objetivo de impedir aglo-
merações, mesmo de alunos 
em salas de aula. A mesma 
determinação será aplicada 
a igrejas, que não poderão 
realizar missas, cultos ou 
cerimônias presencialmente 
na Fase Vermelha.

André Diniz

Hospital Municipal é referencia para o atendimento de coronavírus em Mogi

Arquivo/Mogi News
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Semae concluirá nova rede de 
abastecimento no Botujuru 

Intervenções integram o pacote de obras de setorização que estão sendo executadas pela autarquia na cidade

AMANHÃ

Na próxima segunda-feira, 
o Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae) concluirá a 
instalação de uma nova rede 
de água na avenida Felipe 
Sawaya, no Botujuru, para 
melhoria do abastecimento 
do bairro. As intervenções 
integram o pacote de obras de 
setorização que estão sendo 
executadas pela autarquia na 
região leste da cidade. 

A setorização é uma di-
visão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água, agilizar 
manutenções e diminuir perdas. 
Nesse dia, para a execução 
da obra, será necessária uma 
pausa no abastecimento, pelo 
período de aproximadamente 
três horas, das 10 às 13 horas.

Para evitar problemas de 
desabastecimento, a autarquia 
recomenda aos moradores 
que utilizem com economia 
a água armazenada em suas 
caixas d’água.

“O serviço é necessário para 
atender à demanda do bairro, 

que está entre os que mais 
crescem no município. Com 
a instalação dessa nova rede, 
o bairro será setorizado em 
duas zonas de abastecimento 
individualizadas, o que vai 
possibilitar a operação do 
sistema de bombeamento de 
forma independente” explicou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição de 
Água do Semae.

Ele acrescentou que, na 
prática, quando houver a 
necessidade de interrupção 
no fornecimento de água 
para reparo em um setor de 
abastecimento, somente a área 
onde for realizado o serviço 
é que ficará sem água, e não 
mais o bairro todo.

“Dessa maneira, parte do 
bairro continuará sendo abas-
tecido, diminuindo o impacto 
de eventuais paradas no abas-
tecimento, além de reduzir o 
consumo de energia elétrica e 
a incidência de vazamentos e 
perdas de água”, completou.

Além desse trabalho, o Semae 
também está implantando uma 

nova rede de abastecimento 
na rua Palestina. “Essa obra 
tem como objetivo melhorar o 
abastecimento de regiões mais 
altas do Botujuru, como as ruas 
do Triunfo e José Mariano. O 
trabalho inclui a instalação de 

medidores de vazão e válvulas 
de controle de pressão. Esses 
equipamentos possuem sistema 
de telemetria que possibilita 
acompanhamento à distân-
cia, o que ajuda a identificar 
problemas no abastecimento 

antes que causem transtornos 
aos consumidores”, afirmou 
o técnico.

A setorização da região 
leste é um investimento de 
R$ 6,7 milhões na área de 
abastecimento atendida pela 

Estação de Tratamento de Água 
(ETA) do Socorro. Os bairros 
abrangidos vão de Sabaúna 
à Vila Oroxó, passando por 
Botujuru, todo distrito de 
Cezar de Souza, Jardim Maricá, 
Ponte Grande, Jardim Aracy e 
Itapety, ao longo da margem 
direita do rio Tietê.

É importante cada imóvel 
manter uma caixa d’água 
com capacidade equivalente 
à quantidade de moradores. 

“A recomendação é de uma 
reserva de 200 litros diários 
por pessoa”, ressaltou Wag-
ner.. A caixa d’água garante o 
abastecimento da residência 
durante manutenções .

Setorização
A implantação de uma nova 

rede dividirá as duas áreas 
de abastecimento no bairro. 
Assim, com setores de abas-
tecimento individualizados 
e operações independentes, 
qualquer intervenção que 
necessite interromper o abas-
tecimento afetará apenas uma 
das regiões, em vez das duas.

Para execução da obra será necessária uma pausa no abastecimento das 10 às 13h

Divulgação/PMMC

Isolamento chega a 51% 
no final de semana

A fase vermelha começou 
a surtir efeito e Mogi das 
Cruzes alcançou recorde de 
51% de isolamento no pri-
meiro domingo do decreto. 
De acordo com o Sistema de 
Monitoramento Inteligente de 
São Paulo (Simi), anteontem 
foi o primeiro dia do ano 
em que mais da metade da 
população respeitou o iso-
lamento. Antes disto, taxa 
semelhante só havia sido 
alcançada em agosto de 2020. 
Outros municípios do Alto 
Tietê também registraram 
maiores taxas de isolamento 
durante o primeiro final de 
semana na fase mais restritiva.

Antecipada na quarta-feira 
passada, o decreto que colocou 
Mogi na fase vermelha do 
plano São Paulo já começou 
a dar indícios de sua eficácia 
quando analisados os dados do 
Simi. Atualizado diariamente, 
o sistema mede o índice de 
isolamento social em todo 
o Estado de São Paulo por 

Fase vermelha

meio de uma parceria com 
as operadoras de telefonia 
celular.

No último final de semana 
a cidade registrou isolamento 
de 51% no domingo e 44% 
no sábado. Anteriormente, em 
2021, o máximo alcançado 
havia sido 49% no dia 3 de 
janeiro. A alta no final de 
semana também acompanha 
a tendência marcada desde 
o começo dos registros pelo 
Simi em fevereiro de 2020.

É no sábado e no domingo 
que a população mais se 
preserva, já nos dias úteis da 
semana, entre segunda e sexta-

-feira, os índices despencam 
em reflexo da circulação de 
pessoas indo e voltando do 
trabalho. Diante dos dados, 
as tão infames festas clandes-
tinas tem pouco impacto real, 
a maior parte da população 
respeita o isolamento.

* Texto revisado pelo editor

Luiz Kurpel*

Índice foi de 51% no primeiro final de semana 

Divulgação

Exposição poética trata 
de assuntos femininos

A instalação poética Chuva 
de Pensamentos, idealizada 
pela autora Carla Pozo, está 
disponível para visitação 
desde ontem na rua Nossa 
Senhora do Carmo, no Centro 
de Mogi das Cruzes, e ficará 
em exposição até o dia 31 
deste mês. A produção de 
Rodolfo Leal e Beatriz Pozo 
foi realizada em parceria com 
o Núcleo de Cultura Ousadia 
e é definida como uma pro-
vocação poética do universo 
feminino, com sentimentos 
e ações do cotidiano.

Com a exposição que con-
tém dez poemas da autora, 
diversos assuntos femininos 
são tratados por meio de uma 
linguagem lúdica e, entre eles, 
estão os poemas premiados 
em concursos nacionais e a 
nível estadual. Embora alguns 
sejam classificados como 
polêmicos, outros também 
têm temas sociais, divertidos, 
românticos e entre outros.

“A ideia surgiu da necessidade 

Mês da Mulher

em falar sobre o universo 
feminino neste mês, quando é 
comemorado o Dia das Mulhe-
res. Além disso, é importante 
manter o espaço cultural 
ativo, com responsabilidade e 
resistência”, explicou a autora 
Carla Pozo. Ainda de acordo 
com Carla, os espaços culturais 
foram bastante afetados pela 
pandemia da Covid-19 e é 
necessário unir forças para 
continuar em ação.

A junção de cores também 

foi arquitetada para causar 
impacto às pessoas que pas-
sarem em frente à instalação 
poética.

A artista também pon-
tuou que é necessário falar 
sobre o universo feminino 
em qualquer época, mas 
que o assunto ganha mais 
força neste mês. Também 
por este motivo, todo o time 
envolvido na instalação busca 
dialogar com as pessoas por 
meio da obra.

Thamires Marcelino

Carla Pozo é autora da Chuva de Pensamentos

Arquivo pessoal



cidadesTerça-feira, 9 de março de 2021 5portalnews.com.br

Suspensão do Carnaval foi 
positiva para comerciantes

 Para 58,2% dos lojistas, a decisão dos governos estadual e municipal foi boa e para outros 10,9% foi ótima

VENDAS

Uma pesquisa realizada 
pela Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
apontou que a suspensão do 
Carnaval não reverteu em 
perdas para os comerciantes 
da cidade. Para 58,2% dos 
lojistas, a decisão dos gover-
nos estadual e municipal de 
suspender os pontos facul-
tativos do Carnaval foi boa 
e 10,9% dos entrevistados 
afirmaram que foi ótima. 
No entanto, para outros 
18,2% dos pesquisados a 
medida foi regular e 12,7% 
disseram que foi ruim. 

O recorte mostra a atual 
situação de incerteza que os 
comerciantes vivem. Para a 
diretoria da ACMC, é pre-
ciso apostar na vacinação 
em massa da população  
contra a Covid-19 para 
trazer segurança e assim, a 
retomada econômica. 

O levantamento foi rea-
lizado em 11 bairros do 
município com empreen-
dedores de diversos se-
tores, como de vestuário, 

Para 18,2% dos pesquisados a medida foi regular e 12,7% disseram que foi ruim

calçadista, prestador de 
serviços e alimentos. Além 
de identificar a percepção 
dos empresários sobre a sus-
pensão do ponto facultativo, 
a pesquisa levantou ainda 
se a medida foi suficiente 
para suprir as perdas nas 
vendas, já que nos dias 
anteriores houve redução 
no horário de operação 
das lojas e fechamento no 
fim de semana de alguns 
setores. Oitenta por cento 
dos entrevistados afirmaram 
que a medida não reverteu à 
situação e para outros 20% 
ela ajudou a minimizar as 
perdas.

Os empreendedores fo-
ram questionados também 
se houve crescimento nas 
vendas com o cancelamento 
do Carnaval - 78,2% res-
ponderam negativamente e 
outros 21,8%, apontaram 
que sim.   

De acordo com a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman, 
neste momento é preciso ter 
planejamento e organização. 

“Somos sensíveis à situação 
que o país enfrenta e por 
isso mesmo defendemos a 
vacinação em massa contra 
o coronavírus. Não adianta 
apenas uma minoria de 
um estado ser imunizada, 

ela precisa chegar para to-
dos. Os governos têm que 
se unir para planejar esta 
campanha de vacinação, 
para que possamos voltar a 
trabalhar. Tomar a dose do 
imunizante é saúde, geração 

de empregos, de empresas e 
principalmente dos pequenos 
negócios”, destacou. 

Para a diretoria da ACMC 
as constantes oscilações 
promovidas pelo governo 
estadual, por meio do Plano 

São Paulo, trazem insegurança 
para os empreendedores. “É 
lamentável que as alterações 
nas fases sejam feitas em cima 
da hora, onde o empresário 
não tem tempo plausível 
para comunicar seus cola-
boradores que vão mudar 
de turno, por exemplo. E a 
nossa insegurança jurídica 
e empresarial como fica? O 
planejamento é a máxima de 
toda empresa que quer ter 
sucesso. Se cada mudança de 
fase for feita sem nenhuma 
estrutura e meta plausível, 
como ficamos?”, alertou a 
presidente. 

Fádua ressaltou que neste 
momento é necessário ter a 
colaboração de todos para 
que as medidas sanitárias 
de distanciamento social e 
higienização sejam seguidas. 

“Desde o início o comércio está 
seguindo as recomendações 
da Vigilância Sanitária para 
garantir a segurança de quem 
trabalha e dos clientes, não 
podemos baixar a guarda”, 
disse.  

Emanuel Aquilera

Educação está com inscrições 
abertas para novos cursos

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes abriu na 
sexta-feira passada, as ins-
crições para 19 novos cursos 
oferecidos pela plataforma 
de Educação a Distância 
(EAD) do Crescer – Centro 
Municipal de Apoio a Edu-
cação de Jovens e Adultos. 
As novas oportunidades 
são nas áreas de artesanato, 
gastronomia, confeitaria, 
panificação, violão, beleza 
e área administrativa. Não 
há limite de vagas e os 
cursos podem ser feitos 
de acordo com o tempo e 
a organização dos alunos.

O destaque fica para a 
área de alimentação com 
saborosas receitas, que 
podem gerar renda para 
os alunos, como brownie, 
porções de batata e cebola 
empanada, quiche, risoto, 
entre outros. Há novos 
módulos também para au-
xiliar administrativo com 
foco nos departamentos 
de vendas, planejamento 
e marketing. 

Online

Os cursos de artesanato, 
auxiliar administrativo, 
confecção de peças em 
crochê e violão não têm 
limite de idade. Para os 
demais, é preciso ter acima 
de 18 anos. A plataforma 
oferece ao todo 96 opções 
de cursos. 

O link para as inscrições 
com a relação completa 
dos cursos é  https://bit.
ly/CRESCER_EAD

Após fazer a inscrição, 

o aluno recebe por e-mail 
o link para acessar as vi-
deoaulas. O certificado é 
enviado após o término 
do curso. 

Mais informações sobre 
os cursos EAD pelo e-mail 
denf@se-pmmc.com.br 
e por meio dos telefones 
4798-5729 do Crescer de 
Braz Cubas, 4727-4971  
do Crescer do centro e 
4725-1985 do Crescer da 
Vila Natal.

Cursos novos:
- Auxiliar Administrativo – Módulos V e VI

- Confecção de Peças em Crochê – Módulo VI

- Confeitaria – Módulos VI e VII

- Artesanato – Boneco de Neve e Porta Panetone

- Gastronomia Clássica em Casa – Módulos VI, VII e VIII

- Manicure e Pedicure - Módulos VI, VII e VIII

- Maquiagem  - Módulos IV e V

- Panificação – Módulos VI e VII

- Violão Básico – Módulo XI e XII

Ocupação de leitos de UTI 
Covid em Mogi chega a 96%

A soma dos leitos exclusivos 
para coronavírus (Covid-19) 
na rede estadual, privada 
e municipal de Mogi das 
Cruzes já supera os 90% de 
ocupação. Tanto as alas de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) quanto as de Enfermaria 
se aproximaram do colapso

Nos leitos reservados para 
tratamento de pacientes com 
Covid-19 do Hospital Muni-
cipal, Santa Casa, Luzia de 
Pinho Melo, Hospital Ipiranga, 
Hospital Santana, Biocor e 
Mogimater a ocupação da UTI 
era de 96% e na Enfermaria 
a taxa é de 90% até ontem.

No total, as unidades somam 
116 leitos de UTI dos quais 
apenas cinco estavam livres e 
na Enfermaria, dos 167 leitos, 
só 16 estavam desocupados. 
Em caso de necessidade, o 
mogiano também deverá 
encontrar ocupação no li-
mite em alguns hospitais de 
cidades vizinhas.

No Hospital Regional 

Pandemia

Dr. Osíris Florindo Coelho, 
de Ferraz, a ocupação é de 
100% nos 26 leitos de UTI. 
Em Itaquaquecetuba, no 
Santa Marcelina os 20 leitos 
de Enfermaria do hospital 
também se encontram no 
limite, na UTI a situação não 
é animadora e a ocupação 
dos dez leitos locais supera 
os 90%. No próprio Hospital 
Luzia de Pinho Melo em Mogi 
ambas alas hospitalares se 
encontravam com 91% de 
ocupação até ontem.

Nas redes municipais a 

situação também é de cala-
midade. Em Suzano, os leitos 
de Enfermaria, semi-intensiva 
e UTI apresentaram um per-
centual de 64% segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Em Itaquá a ocupação da 
recém inaugurada Central da 
Covid é de 88% e restam dois 
leitos. Em Poá a situação tam-
bém é grave, a ocupação dos 
dois leitos de UTI disponíveis 
no município era de 100% 
e os leitos de Enfermaria se 
encontravam em 80%.

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Luzia de Pinho Melo está com 91% de ocupação

Mogi News/Arquivo
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Pedidos de medidas protetivas 
caem 17% durante ano de 2020

De acordo com o TJSP, 699 solicitações foram pedidas ano passado; em 2019 esse número chegou a 846

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Os pedidos por medidas 
protetivas contra violência 
doméstica caíram 17,3% 
em Mogi das Cruzes no 
acumulado do ano passa-
do em comparativo com o 
total registrado em 2019. 
O mecanismo foi instituído 
pela Lei Maria da Penha e 
funciona como um apoio 
inicial em casos urgentes. 
De acordo com Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), responsável 
pelo levantamento dos da-
dos, Mogi e outras cidades 
do Alto Tietê estiveram em 
descompasso com registrado 
pelo Estado. A diferença pode 
representar um aumento 
da subnotificação de casos.

Mogi encerrou 2020 com 
699 solicitações de medi-
das protetivas enquanto 
em 2019 foram 846 pedi-
dos, a diferença representa 
uma redução percentual 
de cerca de 17,3%. Este 
tipo de medida é ofertado 

Embora Mogi tenha apresentado redução, o Estado mostrou elevação dos pedidos

para mulheres que sofrem 
agressões e que não podem 
esperar a tramitação de um 
processo. O mecanismo legal 
impõe obrigações ao agressor 

como o afastamento do lar, 
proibição de contato com a 
ofendida e o direcionamento 
da vítima para uma casa de 
acolhimento.

Em um primeiro olhar, 
a redução pode até pare-
cer positiva, mas ela não é, 
necessariamente, um sinal 
de redução dos crimes de 

violência doméstica. Segun-
do o TJSP, no ano passado, 
marcado pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19), os 
índices de violência contra 
as mulheres cresceram em 
todo o país e a queda na 
quantidade de pedidos pode 
significar um aumento das 
subnotificações.

A redução apresentada 
por Mogi também chama 
a atenção pela discrepân-
cia com os números apre-
sentados pelo Estado, que 
aumentaram 1,5% no ano 
passado quando comparado 
com o ano anterior – foram 
65.742 em 2019 e 66.698 
em 2020.

Mas Mogi não foi a única 
cidade da região que apresen-
tou redução nos pedidos, no 

conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
também foram registradas 
quedas consideráveis. Em 
Suzano, por exemplo, a 
diminuição percentual foi 
de 15,4% (de 519 em 2019 
para 439 em 2020).

Em Itaquaquecetuba a redu-
ção foi ainda mais acentuada 
e alcançou menos 36,8% na 
comparação entre os dois 
anos (de 285 em 2019 para 
180 em 2020). Em seguida, 
Ferraz de Vasconcelos mar-
cou uma redução de cerca 
de 15,5% (de 238 em 2019 
para 201 em 2020).

Por fim, Poá, a cidade 
menos populosa do bloco, 
apresentou uma diminuição 
de 25,3% no número de 
pedidos (de 75 em 2019 
para 56 em 2020). Na soma 
do conjunto dos cinco mu-
nicípios os pedidos caíram 
19,7%, em números totais 
a diferença foi de 1.963 
solicitações no ano retrasado 
para 1.575 no ano passado. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Ney Sarmento/PMMC

Mogi não foi a única 
cidade da região que 
apresentou redução 
nos pedidos

738 mulheres estão com 
medidas protetivas ativas

Mogi das Cruzes tem, 
atualmente, 738 vítimas de 
violência contra a mulher 
com medidas protetivas 
determinadas pela Justiça e 
recebem o acompanhamento 
da Patrulha Maria da Penha. 
Somente neste ano, quatro 
agressores já foram presos 
pelo serviço de proteção às 
mulheres. Até ontem, foram 
registradas dez ocorrências 
com quatro agressores detidos 
em flagrante. Entre janeiro e 
março do ano passado, sete 
agressores foram detidos em 
flagrante em sete ocorrências.

Já em todo o ano passado, 
36 agressores foram detidos 
em ocorrências de violência 
contra a mulher, quando 24,6 
mil rondas também foram 
realizadas. Os dados foram 
obtidos pela reportagem 
ontem, no Dia Internacional 
da Mulher.

Ainda em Mogi, a Patrulha 
Maria da Penha, da Guar-
da Civil Municipal (GCM), 

Violência contra as mulheres

oferece acompanhamento 
preventivo e periódico, para 
garantir proteção às mulheres 
em situação de violência que 
possuem medidas protetivas 
de urgência expedidas pelo 
Poder Judiciário com base 
na Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006). 

No início do mês anterior, 
a Prefeitura informou que 
o trabalho de proteção às 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica será in-
tensificado em Mogi com 
a atuação conjunta entre 
o próprio Executivo, por 
meio da Patrulha Maria da 
Penha da Guarda Municipal, 
e a Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM). 

Para o secretário muni-
cipal de Segurança, André 
Ikari, com a pandemia, este 
trabalho se torna essencial, 
uma vez que as famílias 
estão mais tempo em suas 
casas o que, muitas vezes, 
pode proporcionar mais 
proximidade entre o agressor 
e a vítima.

Em Itaquaquecetuba, 
a 1ª DDM foi inaugurada 
ontem na rua João Barbosa 
de Moraes, no bairro Vila 
Zeferina. De acordo com 
a Prefeitura, desde janeiro 
deste ano foram registradas 
107 medidas protetivas no 
município. 

Já em Suzano, a GCM 
atendeu a 13 ocorrências 
envolvendo violência con-
tra a mulher, de janeiro a 
março de 2020, por meio 
da Patrulha Maria da Penha. 
Neste ano, até o momento, 
já foram contabilizados dez 
casos.

Em Poá, nos dois primei-
ros meses deste ano, foram 
registrados 347 casos de 
violência contra a mulher 
pela Patrulha Maria da Penha, 
sendo 166 deles em janeiro 
e 181 em fevereiro. “Não 
temos como comparar os 
dados com o mesmo período, 
em 2020, em virtude de 
não haver esse controle na 
gestão anterior”, pontuou a 
Prefeitura poaense.

Thamires Marcelino

Suzano fecha 42 locais 
durante o final de semana

A operação promovida 
pela Prefeitura de Suzano 
com o objetivo de cumprir 
as medidas mais restritivas 
previstas na fase vermelha 
do Plano São Paulo resultou 
na emissão de notificações e 
no fechamento de 42 esta-
belecimentos comerciais da 
cidade, da noite de sexta-

-feira passada à madrugada 
do domingo anterior. Entre 
eles estão os bares, tabacarias, 
adegas, padarias e restaurantes. 
Também foram interrompidas 
seis festas que ocorriam em 
imóveis particulares.

A ação foi realizada por 
servidores da Guarda Civil 
Municipal (GCM), do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas e da Vigilância 
Sanitária, com apoio da Polícia 
Militar. “Eles passaram por 
vários pontos da cidade, como 
área central, Jardim Imperador, 
Jardim Altos de Suzano, Miguel 
Badra, Tabamarajoara, distrito 
de Palmeiras, entre outros”, 
explicou ontem a Prefeitura.

A iniciativa prosseguirá 

Fase vermelha

pelos próximos dias, com 
intensificação aos finais de 
semana, enquanto vigorarem 
as determinações do governo 
do Estado e do decreto mu-
nicipal nº 9.569/2021. Já em 
Itaquaquecetuba, de sexta-

-feira passada à madrugada 
do domingo anterior, a GCM 
fechou e autuou 12 estabele-
cimentos que descumpriram 
as determinações.

Somente no sábado e do-
mingo, foram fechados sete 
estabelecimentos, sendo que a 
maioria deles já era monitorada 
por meio das redes sociais. A 
outra parte, a GCM tomou 
ciência por meio de denúncias 
pelo 153, por demanda da 
população. 

Em Poá, a operação rea-
lizada pelo Departamento 
de Fiscalização, Vigilância 
Sanitária e GCM com apoio 
da polícia militar, autuou um 
bar localizado na região central 
em total descumprimento ao 
decreto. Além de estar aberto, 
o estabelecimento comercial 
realizava atendimentos no 

local e os funcionários não 
utilizavam as máscaras faciais 
de proteção contra a Covid-19.

“Foram aplicados dois autos 
de infração e interdição que 
podem se tornar em uma 
multa no valor de R$ 9.300”, 
explicou a Prefeitura de Poá. 
Também na região central, na 
avenida Vinte Seis de Março, 
uma tabacaria recebeu intima-
ção para fechamento.

Por meio de denúncias, duas 
festas clandestinas na rua Água 
Vermelha, em Calmon Viana, 
foram dispersadas e encerra-
das. Uma festa de casamento 
também foi visitada, porém 
já havia sido encerrada, no 
local só estavam os noivos e 
os pais que foram notificados.

Em Mogi das Cruzes, houve 
26 notificações a estabelecimentos 
comerciais e 82 orientações. 
Também foi registrada uma 
autuação por desrespeito à 
Lei do Silêncio, no distrito 
de Taiaçupeba, e oito parali-
sações de estabelecimentos 
que estavam infringindo o 
decreto de restrição. (T.M.)
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Balança Comercial registra déficit

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 427,6 milhões na primeira semana de março. 
De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,598 bilhões e importações de US$ 
6,026 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é deficitário em US$ 261,4 milhões.

A produtividade do trabalho 
na indústria de transfor-
mação brasileira registrou 
queda de 0,6% em 2020 em 
comparação ao ano anterior. 
O indicador, que mede o 
volume produzido dividido 
pelas horas trabalhadas na 
produção, foi divulgado 
nesta segunda-feira, 8, pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) na pesquisa 
Produtividade na Indústria.

Segundo o documento, no 
ano passado, houve queda 
de 4,6% do volume de bens 
produzidos, acompanhado de 
redução de 4,1% das horas 
trabalhadas na produção em 

Produtividade nas 
indústrias caem 0,6%

Mão de obra

relação a 2019. O indicador 
de produtividade do traba-
lho não apresentava queda 
desde 2014, quando houve 
um recuo de 0,3%.

A economista da CNI Sa-
mantha Cunha pondera que 
essa queda é conjuntural, 
provocada pelos efeitos da 
pandemia do novo coro-
navírus na economia. “Ela 
reflete mudanças no ritmo de 
produção pelas empresas e 
de esforço dos trabalhadores, 
para fazer frente à queda da 
demanda”, afirma. “Não é 
um movimento estrutural, 
duradouro, mas a conse-
quência de fatores”. (E.C)

Ministro garante 28 
milhões de vacinas

Grande maioria das vacinas virá do Instituto Butantan, em São Paulo, e da 
Fiocruz, no Rio de Janeiro para ampliar a oferta de vacinação

PROMESSA

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, garantiu que até 
o fim de março o Brasil terá 
de 25 milhões a 28 milhões 
de doses de vacinas contra a 
covid-19 para distribuição 
pelo Programa Nacional 
de Imunizações. A grande 
maioria dessas vacinas virá 
do Instituto Butantan, em 
São Paulo, e da Fiocruz, no 
Rio de Janeiro.

Pazuello participou na 
manhã desta segunda-feira, 
8, de uma reunião na Fiocruz 
com a direção da instituição 
e com o governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), que 
preside o Fórum dos go-
vernadores. A Fiocruz deu 
início hoje à produção em 
massa de seu imunizante de 
Oxford/AstraZeneca.

Enquanto isso, em Brasília, 
o governador Ibaneis Rocha 
(MDB) decretou toque de 
recolher das 22h às 5h em 
todo o Distrito Federal para 
reduzir a circulação de pessoas 
e conter a disseminação do 
novo coronavírus. A medida 
começa a valer já a partir desta 

segunda-feira, 8, e segue até 
o dia 22 de março. A decisão 
de Ibaneis ocorre depois do 
agravamento da doença no 
DF, com alta no número de 
internações e falta de lei-
tos hospitalares. O decreto 
também amplia em mais 
uma semana o fechamento 
de atividades não essenciais. 
Antes, o fechamento iria até 

dia 15 de março, agora se 
estenderá até dia 22. Escolas 
particulares e academias 
podem funcionar.

O decreto diz que a de-
terminação de Ibaneis leva 
em conta “risco iminente 
de superlotação das UTIs e 
unidades hospitalares na fase 
da pandemia”. O Distrito Fe-
deral já registra 4.962 mortes 

por covid-19 e um total de 
306.251 casos confirmados 
da infecção. Até esta manhã, 
segundo dados da Secreta-
ria de Saúde local, 88,4% 
dos leitos de enfermaria e 
96,25% dos leitos de UTI 
para adultos com covid-19 
estavam ocupados no Dis-
trito Federal preoupando 
o governo.

Governo promete entre 25 milhões de doses a 28 milhões até o fim de março

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

A Fiocruz anunciou que 
produzirá a vacina de Oxford/
AstraZeneca em grande escala 
a partir desta segunda-feira, 
8. Pelo menos 3,8 milhões de 
doses do imunizante contra 
a covid-19 serão entregues 
até o fim deste mês. Pelo 
calendário da instituição, 
30 milhões de doses serão 
entregues até abril. E até 
meados do ano, a Fiocruz 
espera já ter disponibilizado 
100 milhões de doses.

O anúncio foi feito du-
rante a visita do governador 
Wellington Dias, do Piauí, 
que preside o consórcio de 
governos do Nordeste, e do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, ao laboratório de 
BioManguinhos, onde as 
vacinas contra a covid-19 
estão sendo produzidas.

Já houve a conclusão dos 
testes de fábrica - em que as 

Fiocruz anuncia 
produção em massa

Vacinas

condições da produção são 
testadas. Os chamados testes 
de consistência verificam, 
por exemplo, se há alguma 
contaminação dos frascos 
na linha de produção, se 
o volume envasado está 
calibrado corretamente, se 
a temperatura de todo o 
processo está correta, entre 
outras variáveis. Para isso 
são feitas três produções 
independentes.

Se houver qualquer pro-
blema, e preciso parar a 
produção para reajustar os 
equipamentos. Havia o te-
mor de que algum desajuste 
pudesse atrasar ainda mais 
a produção, mas não houve 
contratempo

Pelo calendário original, 
estava prevista a entrega de 
15 milhões de doses neste 
mês, mas houve problema 
técnico.(E.C)

Produção será da Oxford/AstraZeneca 

O indicador mede o volume produzido na indústria

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação
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No Reino Unido, 1/3 da 
população já foi vacinada

 O primeiro-ministro britâ-
nico, Boris Johnson, informou 
nesta segunda-feira, 8, que 
mais de 1/3 da população 
do Reino Unido já recebeu 
pelo menos a primeira dose 
da vacina contra o coronaví-
rus. Em entrevista coletiva, 
o premiê afirmou que os 
dados recentes da epide-
mia no país são “positivos”, 
mas que há riscos. “É vital 
que as pessoas continuem 
seguindo as diretrizes do 
governo”, disse.

Johnson comentou que, 
apesar do arrefecimento, o 
número de pacientes inter-
nados para o tratamento da 
covid-19 segue em níveis 
maiores do que no auge da 
primeira onda, em março 
de 2020, e ainda representa 
sobrecarga ao sistema de 
saúde.

O primeiro-ministro co-
memorou a reabertura das 
escolas e disse que, no mo-
mento, o maior perigo é de 
que crianças fiquem longe 
das salas de aula. O político 

Primeira dose

explicou que o governo avalia 
maneiras de implementar 
um possível certificado de 
vacinação, para permitir 
novas liberdades à circulação 
de pessoas.

A médica-chefe adjunta 
da Inglaterra, Jenny Harries, 
afirmou que o volume de 
casos retornou aos níveis 
de setembro, mas ainda está 
elevado e pode desencadear 
uma nova onda de infecções, 
se as pessoas baixarem a 

guarda. Ela garantiu que, ao 
tomar novas decisões sobre o 
relaxamento do lockdown, o 
governo vai considerar uma 
série de dados, entre eles a 
disseminação de variantes 
do vírus.

Questionado sobre a imple-
mentação do acordo comer-
cial com a União Europeia, 
Johnson reconheceu que há 
problemas “temporários e 
técnicos” no processo, mas 
serão consertados. (E.C)

Dados recentes da epidemia são bem positivos

Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Policial acusado pela morte 
de Pink Floyd será julgado

Caso impulsionou protestos contra o racismo nos EUA e foi visto como um referendo da violência policial

JULGAMENTO

O início do julgamento de 
Derek Chauvin, ex-policial 
de Minneapolis acusado pela 
morte, em maio do ano passado, 
de George Floyd começou 
nesta segunda-feira. O caso, 
que impulsionou protestos 
contra o racismo nos EUA e 
em todo o mundo, tem sido 
visto como um referendo 
sobre a violência policial 
contra os negros americanos.

O primeiro passo do jul-
gamento será a triagem dos 
jurados que avaliarão as 
acusações. O juiz reservou 
três semanas apenas para a 
escolha do júri, ciente das 
dificuldades em encontrar 
pessoas imparciais sobre 
o caso que convulsionou 
a nação.

O tribunal enviou, ainda no 
ano passado, um questionário 
de 16 páginas aos possíveis 
jurados, perguntando o que 
eles sabiam sobre a morte de 
Floyd em 25 de maio, após 
sua prisão em frente a uma 

mercearia em Minneapolis. 
Entre as perguntas, estavam 
questões como: “viram o 
vídeo da morte de Floyd?”, 

“participaram dos protestos 
que se seguiram?” e “o que 
acham do movimento Black 
Lives Matter?”.

Chauvin, de 44 anos, é 
acusado de homicídio em 
segundo grau, com pena 
de até 40 anos de prisão, 
e homicídio culposo. Na 
sexta-feira, 5, o Tribunal de 
Apelações de Minnesota or-
denou que o tribunal inferior 
reconsiderasse o pedido dos 
promotores para também 
restabelecer uma terceira 
acusação, de homicídio em 
terceiro grau. Não ficou claro 
se essa ordem poderia atrasar 
os procedimentos.

Ele será julgado em um 
tribunal no Centro Go-
vernamental do Condado 
de Hennepin, uma torre 
no centro de Minneapolis 
agora cercada por cercas 
e barricadas de concreto 
por medo de perturbação 

pelos manifestantes. Ele 
foi libertado da prisão por 
fiança de US$ 1 milhão em 
outubro passado.

Os advogados de Chauvin 
têm até 15 contestações 
peremptórias pelas quais 

podem excluir um jurado 
sem precisar citar um motivo, 
enquanto os promotores do 
gabinete do procurador-

-geral de Minnesota têm 
nove. Se um lado suspeita 
que o outro está desafiando 

um jurado com base em sua 
raça, etnia ou sexo, eles po-
dem pedir ao juiz que anule. 
Os advogados de Chauvin 
devem desafiar a escolha de 
jurados que mostram apoio 
ao movimento antirracista.

O julgamento ocorre após 
meses de protestos daqueles 
que querem que o sistema de 
justiça criminal responsabilize 
a polícia pelo caso de Floyd, 
principalmente depois que 
outros casos emblemáticos, 
como as mortes de Breonna 
Taylor, em Louisville, e Daniel 
Prude, em Rochester, não 
resultaram em acusações.Os 
promotores provavelmente 
mostrarão o vídeo no tribunal 
tanto quanto o juiz permitir, 
para argumentar que o uso 
da força por Chauvin violou 
a política do Departamento 
de Polícia e que ele cometeu 
assassinato ao manter o joelho 
no pescoço de George Floyd 
mesmo depois que ele ficou 
em silêncio.

A defesa tentará retratar 
o que muitos veem como 
um simples conjunto de 
fatos capturados em vídeo 
como algo mais complicado, 
argumentando que o uso de 
drogas e as condições de 
saúde foram determinantes 
para a medida.

Estadão Conteúdo
Divulgação

A porta-voz da Casa Bran-
ca, Jen Psaki, afirmou nesta 
segunda-feira que o foco do 
governo norte-americano 
continua no pacote fiscal de 
US$ 1,9 trilhão. A proposta 
foi aprovada com alterações 
no Senado no sábado, 6, 
e agora passará por uma 
nova análise da Câmara dos 
Representantes.

Durante uma coletiva de 
imprensa, a assessora também 
anunciou que o presidente 
dos Estados Unidos, Joe 
Biden, fará nesta quinta-feira, 
11, seu primeiro grande 
discurso sobre a pandemia 
de covid-19, um ano após 
o país entrar em lockdown 
para combater a doença.

De acordo com Psaki, a 
Casa Branca considera que 
o pacote fiscal está “pronto” 
para ser aprovado novamente 
na Câmara. A expectativa do 
pacote fiscal é que promova 
os ajustes necessários para 
desenvolver a economia 
do país, gerar empregos e 
aquecer a economia.

Mesmo assim, afirmou a 

EUA quer pacote fiscal 
de US$ 1,9 trilhão

Proposta

porta-voz, Biden “não dá nada 
como garantido”. Ela disse 
que o mandatário continua 
aberto para conversar com 
democratas e republicanos 
sobre o texto da proposta e 
frisou que autoridades do 
governo estão em contato 
direto com os parlamentares.

Segundo a assessora, a 
maioria dos americanos con-
templados no pacote começará 
a receber os benefícios até 
o fim deste mês.

No Dia Internacional da 
Mulher, Psaki também anun-
ciou a criação de um Conse-
lho de Políticas de Gênero 
na Casa Branca. O órgão 
será composto pela chefe de 
gabinete da primeira-dama, 
Julissa Reynoso, que ocupará 
a posição de copresidente, 
e pela professora Jennifer 
Klein, que será copresidente 
e diretora-executiva. Na 
coletiva, ambas ressaltaram 
que o pacote fiscal ajudará 
as mulheres a retornar ao 
trabalho mesmo em meio 
a pandemia do novo coro-
navírus. (E.C) 

A porta-voz da Casa Bran-
ca, Jen Psaki, afirmou nesta 
segunda-feira, 8, que o país 

“manterá os compromissos 
de longa data” com Taiwan 
e continuará a ajudar na 
capacidade de autodefesa do 
território. Recentemente, a 
China pediu que o governo 
de Joe Biden revertesse o que 
o país asiático chamou de 

“prática perigosa” de mostrar 
apoio à ilha, considerada por 
Pequim como uma província.

Ao ser questionada sobre 
as negociações com o Irã 
acerca do Acordo Nuclear, 
Psaki disse que não há atuali-
zações sobre o assunto e que 
o processo diplomático está 
em andamento. Na semana 
passada, o ministro de Rela-
ções Exteriores do Irã, Javad 
Zarif, afirmou que o chamado 
Plano de Ação Abrangente 
Conjunto (JCPOA, na sigla 
em inglês) do país persa com 
outras nações não pode ser 
renegociado e ponto final.

(E.C)

EUA manterão 
compromissos 
assumidos com 
China

Negociações

Primeiro passo do julgamento será a triagem dos jurados para o caso
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Mogi pega o Paulistano 
no Ginásio do Morumbi

Jogo está marcado para as 20 horas de hoje; no primeiro turno time da capital levou a melhor

BASQUETE BRASIL

O Mogi das Cruzes Basquete 
enfrenta hoje o Paulistano, 
às 20 horas, no Ginásio do 
Morumbi, em São Paulo, pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB). 
O duelo terá transmissão ao 
vivo pela ESPN.

Os mogianos vêm de duas 
derrotas na competição e estão 
na 9º colocação na tabela, 
com 12 vitórias em 23 jogos. 
O time da capital está na 4º 
colocação, com 15 vitórias 
em 23 partidas. No primeiro 
turno, as equipes fizeram 
um duelo acirrado no dia 4 
de dezembro, também no 
Morumbi, com vitória do 
Paulistano por 69 a 62.

O grupo realizou os últimos 
preparativos para o jogo ontem, 
com treino técnico e tático 
pela manhã e arremessos na 
parte da tarde. “Esperamos 
um jogo bastante equilibrado 
e disputado, como foi no pri-
meiro turno, e, mais uma vez, 
inspiração e performance de 

alguns jogadores. Temos que 
acertar, principalmente, nos 
detalhes, com rebotes, bolas 
perdidas e recuperadas. Essa é 
uma partida que, com a vitória, 

podemos recuperar uma das 
duas derrotas que tivemos em 
casa”, ressaltou o técnico Jorge 
Guerra,o Guerrinha.

“Será um duelo muito duro. 

O Paulistano tem uma equipe 
muito forte. O ponto cha-
ve de amanhã é não tomar 
contra-ataques. Eles gostam 
de apertar na defesa para sair 

à frente no placar. Temos que 
ter controle e decidir nas me-
lhores bolas para sair com a 
vitória”, finalizou o ala-pivô 
Fabricio Russo.

Sequência
Além do Paulistano, o Mogi 

Basquete ainda enfrentará mais 
seis adversários nesta reta fase 
final de classificatória: Campo 
Mourão, nesta quinta, às 20 
horas; Minas, neste domingo, 
ao meio-dia; Flamengo, no 
dia 16, às 17; Bauru, no dia 
27, às 16; Brasília, no dia 1º, 
às 11, e Pato Basquete, no dia 
4, às 18 horas.

Time vem de duas derrotas, está em 9º, e busca reabilitação no torneio nacional

 Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Dono de quatro títulos 
com a camisa do Corinthians, 
o atacante Jô vem sofrendo 
ataques nas redes sociais 
dos torcedores por causa da 
má fase no clube. Diante da 
Ponte Preta, ele acabou com 
um jejum de nove jogos sem 
gols. Sua mulher, Cláudia Silva, 
saiu em defesa do marido.

Jô e a família vêm recebendo 
mensagens de cobranças e 
até ofensas pessoais. Irritada 
com o ato desrespeitoso, ela 
resolveu pedir paz nas redes 
sociai.

“Um recadinho para você, 
torcedor modinha, torcedor 
fanfarrão, em que o gol é que 
vale e não a experiência, a 
história do jogador. Meu 
marido acabou de bater um 
pênalti, que não foi muito 
bem batido, mas com a ex-
periência dele e com Deus 
ele sabia que a bola voltaria. 
Ele é o Jô. A história dele 
ninguém vai apagar. Muito me 
assusta torcedores corintianos 
serem tão ingratos com ele”, 
disparou Cláudia.

Jô sofre ataque 
nas redes sociais 
por causa da má 
fase do Timão

Corinthians

Estadão Conteúdo

Os mogianos vêm 
de duas derrotas na 
competição e estão 
na 9º colocação  
na tabela 

Uma proposta em análise 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, de instalação de um 
Centro de Treinamento em 
excelência em Tênis e Beach 
Tennis, pode tornar a cidade 
em referência, inclusive, para 
o Brasil e países da América 
do Sul. O assunto foi levado 
ao conhecimento do prefeito 
Caio Cunha por representantes 
da Federação Paulista de Tênis 
(FTP) e do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC). 

Na ocasião, estavam pre-
sentes, além do prefeito, o 
diretor de Beach Tennis da 
Federação Paulista de Tênis, 
Roberto Fadul Machado, o 
presidente do Clube de Cam-
po, Pedro Paulo Gonçalves, o 
vice-presidente Julio Cesar 
Maldonado, o diretor patrimo-
nial do CCMC, Walter Zago 
Ujvari, e ainda os vereadores 
Pedro Komura, Eduardo Ota 
e Marcos Furlan, além de 
representantes da Secretaria 
Municipal de Esportes. 

O projeto apresentado por 
Roberto Fadul e discutido na 
reunião refere-se à implantação 
de um centro de treinamento 
de excelência com o intuito 
de massificar e expandir o 
esporte, além de identificar, 
treinar e revelar novos talentos. 

Mogi deve ganhar CT de referência em tênis
Centro de Treinamento

incentivo ao esporte federal 
e estadual, além de aporte da 
iniciativa privada. O custo 
do projeto está estimado em 
R$ 15 milhões e o prazo de 
construção e implantação será 
de 12 meses após a aprovação 
do comodato e a captação de 
todo o investimento. 

Na reunião, ficou decidido 
que a Secretaria de Desenvol-
vimento cuidará da preparação 
da documentação necessária 
para o envio do projeto à 
Câmara do Vereadores para 
análise. Após a definição e 
aprovação da área e assinatura 
do comodato, o cronograma 
segue com a elaboração do 
projeto físico e protocolo nas 
esferas federal e estadual. Após 
essa etapa, se inicia a captação 
de investimentos. A partir da 
captação de verbas concluída, 
as obras serão iniciadas com 
previsão de conclusão em 
12 meses.

a semana para aulas gratuitas à 
população, preferencialmente, 
de baixa renda. 

A Federação Paulista de 
Tênis solicitou à Prefeitu-
ra de Mogi um terreno de 
aproximadamente 30 mil 
metros quadrados, em regime 
de comodato, com isenção 
de IPTU para construção e 
manutenção do centro de 
treinamento. Todos os demais 
custos envolvidos na criação 
e manutenção do centro de 
treinamento serão de responsa-
bilidade da Federação Paulista 
de Tênis, que se utilizará de 
apoiadores e patrocinadores.  
O CT será financiado por in-
vestimento vindo das leis de 

Além disso, segundo o 
projeto, o local promoverá 
assistência ao atleta por meio 
de treinadores qualificados, 
equipe médica, profissionais 
de educação física, monito-
res para auxiliar em estudos, 
acompanhamento psicológico, 
assistência social para família 
do atleta, alimentação, hi-
dratação, material esportivo, 
uniformes e raquete para os 
alunos de baixa renda.  

O projeto social terá capacidade 
de realizar 7.680 atendimentos 
por mês e 92.160 por ano, 
atendendo crianças, jovens, 
adultos, idosos e cadeirantes. 
As quadras do CT terão dias e 
horários pré-definidos durante 

Local deve ser um dos melhores na América Latina

Divulgação

Menos de 40 dias após 
perder a final da Copa Liber-
tadores, o Santos inicia nesta 
terça-feira nova participação 
na competição em um con-
texto bem diferente ao da 
decisão do fim de janeiro 
no Maracanã. Afinal, estará 
sob novo comando, com o 
elenco enfraquecido e sem a 
sua principal estrela quando 
entrar em campo para enfrentar 
o Deportivo Lara, às 19h15, 
na Vila Belmiro, no jogo de 
ida da segunda fase preliminar.

O confronto será apenas 
o segundo do técnico Ariel 
Holan à frente do Santos. E 
já tem caráter decisivo para 
o treinador argentino. Afinal, 
além de passar pelo clube 
venezuelano, o time precisará 
eliminar o vencedor da série 
entre Universidad de Chile 
e San Lorenzo para atingir a 
fase de grupos.

Essa longa caminhada é 
necessária porque o Santos foi 
apenas o oitavo colocado no 
Brasileirão, o que o forçou a 
iniciar a sua campanha pelas 
etapas preliminares. E com 
um elenco que sofreu perdas 
na comparação com o vice-

-campeão da Libertadores de 

Santos encara Deportivo 
Lara na estreia de hoje

Libertadores

2020, pois, além da saída de 
Cuca, negociou Diego Pituca 
e Lucas Veríssimo.

Para este confronto, o atacante 
Marinho, principal responsável 
por conduzir o Santos à final 
da última Libertadores, será 
desfalque, pois ainda precisa 
recuperar o condicionamento 
físico após ficar afastado por 
ter contraído o coronavírus. 
E puxa a fila de desfalques do 
time, que também não pode 
contar com nomes importantes, 
como Pará, com covid-19, e 
Kaio Jorge, lesionado, além 
de Laércio e Madson. (E.C.)

SANTOS
John 
(João Paulo), 
Vinicius Balieiro, 
Luiz Felipe (Kaiky), 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Sandry e 
Jean Mota; 
Lucas Braga, 
Ângelo 
e Soteldo. 
Técnico: 
Ariel Holan.

DEPORTIVO LARA - 
Luis Curiel; 
Jonathan España, 
Ignacio Anzola e 
Víctor Sifontes; 
Telasco Segovia, 
Jesús Bueno, 
Cristopher 
Rodríguez e 
Juan Carlos Castellanos; 
Bryan Castillo, 
Jean Castillo e 
Ángel Sánchez. 
Técnico: 
Martín Brignani.

SANTOS 

DEPORTIVO LARA

ÁRBITRO - Andrés Matonte (Uruguai).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

O projeto social 
terá capacidade 
de realizar 7.680 
atendimentos por 
mês e 92.160 por 
ano
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SBT, 21H00

Chiquititas
Érica discute com Clarita no Café Boutique. Armando pressiona todos os 

funcionários e os ameaça de serem mandados embora. Armando diz que se 

Érica ajudar ele a sabotar Beto, ela não será mandada embora. Érica aceita.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro e Tomtom elogiam a beleza de Karina. Mari passa mal novamente, e 

Jeff se preocupa. Lobão conta para Cobra sua versão sobre o que aconteceu 

com Ana. Gael autoriza Bianca a promover a festa, mas avisa que estará 

presente. Marcão leva um fora de Karina, e Zé o ironiza.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana fala para Rodrigo que Julia e sua irma e vai embora abalada. Rodrigo 

conta para Nanda que Eva teve uma fi lha enquanto esteve na Patagonia. Cris 

conhece Vivi Mourao no salao de beleza. Ana e Eva chegam com Julia ao 

clube e todos comentam a semelhanca da menina com a tenista.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Carmela tenta se afastar de Shirlei. Vitória se preocupa com a possibilidade 

de ser descoberta. Epaminondas decide viajar com Safi ra. Carmela se 

descontrola e revela por que sente raiva de Shirlei. Penélope não consegue 

fazer Rebeca desistir de seu plano para fi car com Aparício.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Sabiá oferece outro morro para Bibi gerenciar, mas ela não aceita. Zeca 
descobre que é pai de Ruyzinho. Ivan vê Claudio na praia e fi ca nervoso, 
mas não é visto. A família de Ruy fi ca atônita com a notícia de que Ruy não 
é pai de Ruyzinho.

RECORD, 21H

Gênesis
Danina fi ca insatisfeita com a chegada do fi lho. O rei chama Oguedi para 

depor no julgamento da rainha. Durante a batalha, Ekur salva a vida de 

Gurik. Enlila solicita o testemunho de Nadi. Danina sofre com as dores. Enlila 

questiona Nadi sobre o casamento sagrado. 

 Viver não é 
dinheiro, fama

ou outra coisa. 
Nenhuma

coisa é viver, traz 
felicidade

ou leva maldade ou 
vem com

verdade. Viver é 
amar e dar

crer e receber sem 
nada só

tentar ser o que não 
se é ou

se foi ou será. Viver 
é ser o

que se é sem 

MOMENTO
especial

 Viver é outra coisa

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

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

carinho. Feliz aniversário!

 O tempo é um costureiro especialista 
em reparos!”

 cultura@jornaldat.com.br

preconceito de
viver do jeito que se 

quer.
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Nome Completo: Vanessa Cazarini 
Formação: Farmacêutica  
Data de nascimento: 18/01/1981 
Família (Nome dos filhos): Evelyn 
Cazarini, Henryque Cazarini, Lorenzo 
Cazarini  
Estado civil: Divorciada 

Vanessa Cazarini
MultiMedice por 

Vanessa Cazarini
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OG - Como você define a MultiMedi-

ce? Em que ramo e especialidades 

atuam? 

A MultiMedice é uma empresa 

que tem como princípio a busca 

de soluções práticas e dinâmicas 

para os seus clientes. Somos uma 

empresa especializada em enge-

nharia, medicina e segurança no 

trabalho, com expedientes inteli-

gentes, para proteger a vida das 

pessoas no ambiente corporativo. 

OG - Destaque os principais ser-

viços oferecidos pela empresa 

MultiMedice. 

Dentre os principais serviços, des-

tacamos: 

Vistoria técnica para levantamento 

de indicadores de segurança; 

Emissão de todos os tipos de laudos 

técnicos na sua área de atuação 

(PCMSO, PPRA, LTCAT, entre outros); 

Respostas às questões ligadas à 

saúde do trabalhador; 

Perícias judiciais de insalubridade 

e periculosidade; 

 Fundamentação legal nos processos 

judiciais e elaboração de quesitos; 

Elaboração precisa do ASO – Atestado 

de Saúde Ocupacional, indicando 

com clareza se o colaborador está 

apto ou não para exercer as suas 

atividades cotidianas;  

Recuperação das readaptações 

funcionais, com realização de perícia 

médica especializada; 

Treinamentos específicos relacionados 

à segurança do trabalho, incluindo 

a obrigatoriedade da CIPA; 

Controle do absenteísmo;  

Organização de informações, controle, 

enquadramento e transmissão de 

eventos para o e-Social. 

OG - Se formos tocar nos diferen-

ciais como você assim exaltaria a 

atuação de sua empresa? 

O diferencial da MultiMedice está 

alicerçado em três pilares:  

foco na necessidade do cliente; 

inovação e melhoria contínua dos 

conceitos e ferramentas relacionados 

a área de atuação;   

Equipe de profissionais técnicos 

e administrativos preparados e 

engajados na missão da empresa. 

OG - Abrangendo agora o fator 

missão, como definir quanto ao 

mercado de trabalho este quesito? 

A nossa missão em identificar e 

potencializar valores de nossos 

clientes e dos seus colaboradores, 

principalmente daqueles que 

acreditam ser possível o sucesso e 

liderança de mercado. Acreditamos 

que resultados são obtidos com 

a construção e solidez de valores 

forjados na ética e no compromis-

so, para implementar ações para 

garantir a saúde e a segurança dos 

seus colaboradores. 

OG - Sei que muitos clientes tem 

fidelidade pessoal para com a 

MultiMedice, isto consolida um 

trabalho realizado com carinho 

e humanização correto? 

Acreditamos que o nosso trabalho 

não se limita apenas na utilização 

das técnicas de medicina e segu-

rança do trabalho. Para fidelizar o 

cliente e engajar os seus colabora-

dores na busca de qualidade de 

vida no ambiente de trabalho, se 

faz necessário tratar a todos com 

humanização.  

OG - Quanto as diretrizes que 

executam, o que poderia dizer. 

As diretrizes da MultiMedice estão 

fundamentadas nos valores éticos, 

compromisso e transparência na 

relação com os seus clientes. E, 

claro, o cumprimento de prazo 

que caracteriza a dinâmica do 

nosso trabalho. 

OG – Com endereços em Guarulhos 

e em Mogi das Cruzes poderia citar 

algumas empresas que fazem uso 

da MultiMedice?  

Trabalhamos com muitas empre-

sas no Estado de São Paulo e em 

outros Estados, destacamos HCI 

Hidráulica, Riacho Embalagens e 

Winover Call Center.  

OG - Quantos colaboradores hoje 

estão atuando na MultiMedice? 

Entre diretos e indiretos, distri-

buídos na área administrativa e 

técnica, a MultiMedice conta com 

18 colaboradores. 

OG- A ética e o atendimento são 

fatores determinantes para o 

sucesso desse segmento que 

atuam. Descreva com suas pala-

vras esses fatores preponderantes 

para os resultados positivos da 

MultiMedice até aqui. 

A MultiMedice entende ser possível 

transformar o ambiente de trabalho 

para com profissionais que buscam 

seus objetivos por meio de valores 

éticos e assim fazer a diferença, tanto 

pelos resultados alcançados, quanto 

pela capacidade e habilidade na 

aplicação do seu conhecimento. 

Somos vocacionados a excelência na 

prestação de serviços em medicina 

e segurança do trabalho, alinhados 

às necessidades dos nossos clientes 

e suas metas. 

OG Para encerrar, como a pandemia 

está influindo em seu mercado? 

E quais as perspectivas? 

A pandemia, causada pelo Covid-19, 

não impactou o nosso número de 

atendimento e demandas dos 

nossos clientes. Ela nos trouxe 

sim uma nova visão e consciência 

no campo sanitário, relacionadas 

aos protocolos de segurança para 

evitar a propagação do vírus nos 

ambientes de trabalho. Diante disso, 

a MultiMedice criou protocolos de 

segurança adotados pelos nossos 

clientes.  

Nós acreditamos que tudo vai 

passar, mas acreditamos que cabe 

à cada um de nós fazer a sua parte. 

• Jogo Rápido 

Um Perfume: Jadore Dior 

Um Lugar: Brasil 

Um Prato: Massas 

Um Livro: Ninguém é campeão 
por acaso – Renan Dal Zotto 
(um dos maiores nomes do vôlei 
brasileiro) 

Um Filme: Casablanca 

Uma Viagem: Fernando de 
Noronha 

Uma Bebida: Vinho branco  

Um Sonho: Tornar a MultiMe-
dice líder no nosso seguimento 

Uma Frase: “Trabalhar com 
segurança é acreditar que você é a 
ferramenta mais importante para a 
empresa” - Tiago Quixaberia 

E para fi nalizar: Uma Men-
sagem by Vanessa Cazarini 

Não espere que as coisas 

aconteçam ao acaso, pro-

grame-se e trabalhe, porque 

todos somos capazes de

alcançar os nossos sonhos. 

Terça-feira

Fernanda Passos, Christiane Siqueira, 

Plinio Boucault, Camila Francini, 

Carmen Rifai .

Quarta-feira

Dayse Fidalgo, Danilo Caetano Petti, 

Amanda Fernandes, Cris Oliveira 

e Sandro Morumbi.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


