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Secretária de Educação deixa
o cargo antes dos 100 dias

Rose Tonete alegou 
motivos pessoais e 
abriu mão da Pasta, 
que será assumida 
interinamente 
pelo adjunto, Caio 
Callegari; essa é a 
segunda baixa da 
nova gestão

SALA SAÚDE DA MULHER

  ACMC inaugura espaço que reúne diversos serviços. Cidades, página 6

Durante sua indicação ao cargo, 
em 21 de dezembro de 2020, Rose 
apresentou entre os principais de-
safios o estreitamento de laços com 
os colaboradores da Pasta, o retor-
no das aulas presenciais primando 
pela saúde de alunos e funcionários, 
bem como a criação dos protocolos 
de retorno para as atividades pre-
senciais. Cidades, página 4

HOSPITAIS

Mogi aguarda 
mais Leitos 
Covid. p.3

Fiscalização

Entra em vigor nova lei municipal que 
estabelece multas e punições mais severas
O projeto é uma resposta para coibir as aglomerações e festas irregulares. As 
novas normas já estão sendo aplicadas no município. Mogi, página 3

O comando da Pasta, em caráter temporário, 
será delegado ao secretário-adjunto Caio 
Callegari, até que seja anunciado um novo nome

Secretária que já foi professora da rede 
municipal de ensino, agradeceu a oportunidade 
e ressaltou que estará à disposição.

Fotos: Divulgação
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Vacinação

Drive-thru permanente começa 
hoje no Pró-Hiper de Mogi 

O horário de atendimento será das 9 às 15 horas; 
serão assistidos idosos de 77 anos ou mais. Página 3

Emprega Mogi oferece 356 vagas
OPORTUNIDADE

Para acompanhar a promoção de vagas é 
necessário acessar o site oficial do Emprega 
Mogi Digital. As vagas mais frequentes são 
de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, 
vendedor, mecânico e motorista. Página 5
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MELHORIAS DO SEMAE
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) implantará redes e 
fará novas interligações para me-
lhorias no abastecimento do Botu-
juru e Jardim Maricá. Os serviços 
começaram na segunda e ocorre-
rão até esta sexta-feira. Os bairros 
são os atendidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) do So-
corro, e vão de Sabaúna à Vila Oro-
xó, passando por Botujuru, Cezar de 
Souza, Jardim Maricá, Ponte Gran-
de, Jardim Aracy e Itapety. O inves-
timento total previsto nas obras de 
setorização da região leste é de R$ 
6,7 milhões.

VARA DA FAZENDA 
A Procuradoria-Geral de Mogi infor-
mou que os questionamentos formu-
lados pela Vara da Fazenda Públi-
ca do município serão respondidos 
dentro do prazo legal, ou seja, até 
hoje, em relação ao pedido de dois 
munícipes sobre mais detalhes do 
Plano de Vacinação realizado no mu-
nicípio. O Plano está à disposição no 
site da Prefeitura. 

HOSPITAL DE CAMPANHA
O secretário de Saúde de Mogi, Hen-

rique Naufel, informou que um mini 
hospital de campanha será montado 
na parte externa do Hospital Muni-
cipal de Braz Cubas, com 50 leitos 
de enfermaria e 15 de UTI. Resta 
agora a chegada dos leitos prometi-
dos pelo Governo do Estado. A cida-
de aguarda de 26 a 32 leitos de en-
fermaria. A UnicaFisio, no anexo do 
hospital, conta com 30 leitos, sendo 
15 de UTI e 15 de enfermaria. On-
tem, o Hospital Municipal recebeu 
sete leitos de UTI, todos ocupados 
no mesmo dia.

CELEBRAÇÃO NA DIOCESE
 O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini, completa hoje 20 anos 
de Ordenação Episcopal. Ele foi or-
denado bispo pelo então arcebispo 
metropolitano de São Paulo, cardeal 
Cláudio Hummes, em 10 de mar-
ço de 2001. Para celebrar a data, 
a Diocese de Mogi preparou uma 
missa de Ação de Graças, que será 
às 19h30 de hoje, na Catedral Dio-
cesana Sant’Ana. Os fiéis deverão 
acompanhar a celebração via in-
ternet, que terá a transmissão da 
página do Igreja na Mídia no Face-
book (https://www.facebook.com/
igrejanamidia).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Balanço

N
o balanço da avaliação da fase ver-
melha em Mogi das Cruzes, feito 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode), 
na segunda-feira, que também 

apresentou medidas para minimizar a proli-
feração da Covid-19, uma das decisões mais 
importantes foi a manutenção das aulas on-
line. Mesmo no final do ano passado, quan-
do parecia que a pandemia estava perdendo 
força, as aulas ocorriam de forma remota, 
então, qual seria a justificativa de retornar 
com os estudos presencias neste momento? 
Mesmo assim, em Suzano, por exemplo, há 
manifestações para o retorno presencial nas 
escolas particulares - um problema delicado 
entre empresários e poder público. 

A volta às aulas acarreta em aumento de 
circulação nas vias e no transporte público 
– este, o problema mais complicado a ser 
resolvido e que nenhum governante conse-
guiu resolver. Pessoas continuam viajando 
em ônibus e trens como sardinhas enlatadas, 
mesmo com o remanejamento dos veículos 
para os horários de pico. Mogi bateu recorde 
do ano, no final de semana passado, com ín-
dice de 51% de isolamento social, o que não 

ocorria desde agosto de 2020. Os piores ín-
dices ocorrem em dias de semana. Em outras 
palavras, é a aglomeração de trabalhadores 
que mais dificulta a redução de contamina-
dos do coronavírus, e não necessariamente 
jovens irresponsáveis que realizam festas. 

Caio Cunha também anunciou que em 
estabelecimentos que funcionam como ser-
viços essências, como supermercados, será 
permitida apenas a entrada de uma pessoa 
por família. A ação não deve surtir muito 
efeito novamente, já que, infelizmente, não 
podemos contar com a colaboração e senso 
de coletividade de uma parte da população. 

O pagamento do IPTU de abril, maio e 
junho foram transferidos para outubro, no-
vembro e dezembro, respectivamente. Igrejas, 
mesmo que de forma restrita, irão receber 
fiéis. Medida perigosa. Não seria o momen-
to de aplicar sua fé em casa?

Cabe ao leitor analisar o que considera 
certo e errado, mas fica aqui, novamente, o 
alerta de que não adianta apenas apontar o 
dedo para o poder público. É preciso que 
façamos nossa parte também. E nem sem-
pre ela é feita.

Todos sabem que a fé move 
montanhas, de dinheiro no 
Brasil, mas não tem sido ca-
paz de mover o charlatanis-
mo da religião e da política. 
Não há fé que seja capaz de 
mover da Esplanada dos Mi-
nistérios a confusão semântica 
que ministros fazem entre o 
efeito placebo e o sentimen-
to espiritual. 

O efeito placebo não tem 
nada a ver com fé. Efeito 
placebo é o nome que se dá 
ao efeito terapêutico positi-
vo verificado em pacientes 
que, durante um experimen-
to científico para testar um 
medicamento, ingerem uma 
substância inócua pensando 
que estão ingerindo o remé-
dio para valer. Esses pacientes 
não são movidos por fé. Eles 
não acreditam que Deus vai 
curá-los. Ao contrário, eles 

Política: com ou sem placebo?

ARTIGO
Raul Rodrigues

apenas acreditam no remé-
dio que imaginam tomar e 
predispõem o organismo 
para a cura.

Ministros não sabem a di-
ferença entre fé e placebo ou 
não querem que a gente saiba. 
Eles certamente sabem o que 
é política, na qual todos os 
conceitos flutuam conforme 
as circunstâncias. O que seria 
então uma política com pla-
cebo? Falta apenas entender 
o lugar do placebo na política. 
Pode ser que, muito além do 
placebo dos ministros, este-
ja em marcha a hipótese de 
ministérios-placebos. Exce-
ção feita, talvez, à ortodoxia 
conservadora encastelada na 
área econômica, o ministério-

-placebo não teria conteúdo. 
Sob pensamento inócuo, seus 
projetos seriam inertes e seu 
programa ausente. Graças à 

crença nacional, e só a isso, 
produziria efeitos benéficos 
mesmo sem contar com ne-
nhum princípio ativo com-
provado.

Os ministérios-placebos 
não estão suspensos. Que-
rem mover montanhas. Mas 
que montanha? Seria uma 
dessas montanhas, a Ope-
ração Lava Jato? O presi-
dente já disse mais de uma 
vez que apoia a Lava Jato e 
que não vai permitir interfe-
rências governamentais nas 
investigações em curso. Ao 
mesmo tempo, existe aí um 
pessoal dando expediente na 
Esplanada cujos nomes es-
tão bastante implicados nas 
denúncias. Esse pessoal tem 
uma fé inabalável. 

Raul Rodrigues é engenheiro e 

ex-professor universitário.

 raulrodr@uol.com.br
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Nova lei com multa mais 
pesada já está em vigor

Entrou em vigor a nova 
Lei Municipal 7.659/2021, 
que estabelece multas e pu-
nições mais severas contra 
estabelecimentos comerciais 
e empresários que desobede-
cerem às normas municipais 
e estaduais de distanciamento 
social durante o período 
da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). As 
novas normas já estão sendo 
aplicadas pelos agentes de 
fiscalização com o apoio 
da Guarda Municipal e da 
Polícia Militar.

O projeto é uma resposta 
para coibir as aglomerações e 
festas irregulares. A proposi-
tura foi aprovada na semana 
passada por 22 votos a 1.

A legislação anterior esta-
belecia uma multa máxima 
de 10 Unidades Fiscais do 
Município (UFM), o equiva-
lente a R$ 1,8 mil - o que, em 
muitos casos, era assumido 
como um transtorno tempo-
rário pelos transgressores. 

Contra as aglomerações

A nova legislação, que zera 
as contagens anteriores de 
infrações, estabelece uma 
notificação como primeira 
advertência. Caso o comerciante 
ou organizador da festa seja 
reincidente a partir de agora, 
poderá receber uma multa 
de 20 UFM’s, o equivalente 
a R$3,7 mil.

Na terceira infração con-
secutiva, a multa sobe para 
40 UFM’s (R$ 7,5 mil), a 
lacração do estabelecimento 

e a cassação do alvará de 
funcionamento. E, em último 
caso, a multa pode ir a 100 
UFM’s (R$ 18 mil).

No último final de semana 
26 locais foram notificados 
por violações aos decretos 
municipais e oito deles ti-
veram seu funcionamento 
interrompido. 

No entanto, até o momento 
não foram aplicadas multas 
com as novas regras que já 
estão em vigor.

André Diniz

Atuação conjunta combate as aglomerações

Divulgação

UTI Covid em Mogi chega 
a 95% de leitos ocupados

A ocupação dos leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) exclusivos para 
o tratamento de pacientes 
com coronavírus (Covid-19) 
em Mogi das Cruzes chegou 
a 95%, ontem. De acordo 
com a atualização da Prefei-
tura, referente aos registros 
do conjunto de hospitais 
que atendem o município, 
a situação ainda é grave. Os 
leitos de Enfermaria, utilizados 
em casos de menor urgência, 
também operam próximo da 
capacidade máxima, marcando 
ocupação de 87%.

Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, as sete unidades de 
que ofertam leitos dedicados 
para infectados com a Covid-19 
em Mogi informaram altos 
índices de ocupação. Dentro 
da fase vermelha, há quase 
uma semana, a cidade ainda 
colhe casos confirmados da 
doença das semanas anteriores 
e tenta evitar o colapso do 
sistema de Saúde.

Vagas na saúde

No conjunto dos hospitais 
da rede estadual, municipal 
e privada, existem 130 leitos 
de UTI, dos quais apenas seis 
se encontravam disponíveis 
até ontem. Na ala da Enfer-
maria, as unidades totalizam 
181 leitos, dos quais 12 se 
encontravam disponíveis. 
O cálculo de leitos leva em 
conta as seguintes unidades: 
Hospital Municipal, Santa 
Casa, Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Hospital 

Santana, Biocor e Mogimater.
Nos hospitais de responsa-

bilidade do Estado nos mu-
nicípios vizinho, a ocupação 
também beira o limite. No 
Hospital Regional  Dr Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelo,s a ocupa-
ção da UTI era de 96,1% e 
Enfermaria 100%. O Santa 
Marcelina, de Itaquaquece-
tuba, operava com UTI em 
90% e Enfermaria também 
completamente ocupada.

Luiz Kurpel*

Municipal é referência no atendimento ao coronavírus

Arquivo Mogi News

Mogi retoma a aplicação da 1ª 
dose com drive-thru permanente

Equipes de saúde estarão mobilizadas para atender o público no drive-thru e também nos 11 postos de saúde

CONTRA A COVID-19

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. O horário de 
atendimento será das 9 às 15 
horas e o público assistido 
nesse momento serão idosos 
de 77 anos ou mais e os 
estoques são limitados pois, 
até o momento, o município 
recebeu apenas 78% do total 
de doses necessárias para 
esse público-alvo.

Também nesta 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 Ân-
gelo, Taiaçupeba e Biritiba 
Ussu. Nas duas estratégias, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
promoverá a distribuição de 
senhas para atendimento 
conforme doses disponíveis.

Nas unidades da Estratégia 

Saúde da Família, o aten-
dimento será aos idosos 
cadastrados nas áreas de 
abrangência 

Novos leitos
 A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes concluiu ontem a 
montagem de 7 dos 15 novos 
leitos de terapia intensiva 
Covid-19 no Hospital Mu-
nicipal. Com isso, a unidade 
passa a contar com 61 leitos 
de UTI para pacientes com o 
novo coronavírus, dos quais 
56 já estavam ocupados, 
o que representa 91% de 
ocupação. 

Os outros 8 novos leitos 
de UTI Covid anunciados 
no final da semana passada 
pelo prefeito Caio Cunha, 
após reunião no Palácio 
dos Bandeirantes, devem ser 
instalados de forma gradativa. 
Serão quatro na próxima 
semana e quatro na semana 
seguinte, conforme progra-
mação de chegada de novos 
monitores e ventiladores.

Paralelamente, a equipe 

técnica preparada também 
a instalação dos novos lei-
tos de enfermaria. No total, 
serão 50, dos quais pelo 
menos 26 devem ocupar 
consultórios e outras áreas 
internas do Ambulatório de 

Especialidades, e os demais, 
possivelmente, no segundo 
andar da UnicaFisio, anexo 
ao Hospital Municipal.

“Estamos verificando a 
melhor estratégia para am-
pliação das redes de oxigênio 

e também outros recursos 
necessários para ampliarmos 
atendimento conforme a 
demanda”, adiantou o se-
cretário, Henrique Naufel.

Segundo ele, a empresa 
responsável pelo fornecimento 

de oxigênio fará uma vistoria 
na unidade para indicar os 
melhores espaços para as 
ampliações. 

Os 50 novos leitos de 
Enfermaria serão instalados 
na área do Ambulatório de 
Especialidades do Hospital 
Municipal, com entrada pelo 
Bloco B, sendo parte na área 
interna, incluindo consultórios, 
e parte na área externa. Neste 
caso, a principal providência 
em andamento é a locação 
de tenda de cobertura espe-
cializada e demais estruturas 
de segurança.

Desde a semana passada, 
o Hospital Municipal tem 
enfrentando lotação máxima 
de pacientes em função da 
alta nos casos registrada na 
cidade e também em todo 
o Estado. Embora nenhum 
paciente tenha ficado sem 
atendimento, a situação preo-
cupante levou a Prefeitura 
de Mogi a adotar medidas 
de restrição mais rigorosas 
como o decreto que colocou 
a cidade na Fase Vermelha.

Drive thru da vacinação contemplará idosos de 77 anos ou mais

Mogi News/Arquivo
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Moção pede adiamento da 
primeira parcela do IPTU

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes aprovou na 
sessão de ontem uma moção 
pedindo ao prefeito Caio 
Cunha (Pode) o adiamen-
to da cobrança da primeira 
parcela do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
bem como a flexibilização do 
pagamento da taxa de licença 
do município e a cobrança por 
parte do Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) dos 
imóveis comerciais fechados 
pela Fase Vermelha municipal, 
iniciada na semana passada.

O pedido, protocolado 
pelo vereador Marcos Furlan 
(DEM), leva em consideração 
a possibilidade de aplicação 
até o final do mês das limi-
tações de funcionamento 
do comércio não-essencial 
na cidade, bem como o seu 
impacto na arrecadação de 
comerciantes, profissionais 
liberais, microempreendedores 
e outros setores afetados pela 
legislação.

Segundo o autor da pro-
posta de moção, o pedido 

Fase Vermelha

de adiamento não é algo 
novo. “No ano passado, em 
condições semelhantes, apre-
sentamos o mesmo pedido 
aqui na Câmara Municipal, 
dada a excepcionalidade. Não 
é, portanto, algo novo e iné-
dito nesta Casa. Acredito que 
meus colegas irão concordar 
comigo”, concluiu o vereador, 
antes da moção ser aprovada.

O cuidado à população 
durante o auge da segun-
da onda da pandemia  foi 

tema central nos destaques 
das indicações na sessão de 
ontem. Uma das indicações 
apresentadas foi a criação 
de um auxílio emergencial 
para trabalhadores informais, 
microempreendedores, autô-
nomos e desempregados, por 
Inês Paz (PSOL).

O vereador Marcos Furlan 
pediu destaque ao pedido de 
suspensão da cobrança da Zona 
Azul na Fase Vermelha. (A.D)

Furlan pediu para adiar IPTU e taxa de licença

Divulgação

Estradas do Taboão e do 
Nagao recebem manutenção

As estradas do Taboão e 
do Nagao, duas importantes 
ligações de Mogi das Cruzes, 
começaram desde ontem a 
receber serviços de manutenção.

Na estrada do Nagao, que 
liga a rodovia Mogi-Salesópolis 
(SP-088) à Mogi-Bertioga (SP 
098), o foco será a capinação 
da vegetação às margens da via. 
O acesso é uma importante 
rota para o escoamento da 
produção agrícola mogiana 
e também serve como al-
ternativa de trajeto entre as 
duas rodovias citadas acima, 
ambas entradas e saídas do 
município.

Já no caso da estrada do 
Taboão, os serviços terão 
impacto direto em moradores 
e também em empresas ins-
taladas no distrito, que tem 
a atividade industrial como 
vocação. O Taboão receberá 
trabalhos como capinação, 
limpeza de calhas e remoção 
de material inservível. O 
acesso receberá neste ano 
serviços de recuperação fun-
cional, com investimentos do 

Plano de Zeladoria,

governo do Estado. Ao todo, 
20 quilômetros da via, entre 
o encontro com a rodovia 
Mogi-Dutra (SP-088) e o 
município de Santa Isabel, 
receberão recapeamento, repa-
ros na estrutura, restauração 
do sistema de drenagem e 
melhorias na sinalização. 

Os trabalhos nas duas es-
tradas fazem parte do Plano 
de Zeladoria, que vem sendo 
executado diariamente pelas 
equipes da Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos e aten-
dem diversos outros bairros 
e regiões do município. 

O Plano de Zeladoria visa 
garantir melhores condições 
de limpeza e conservação dos 
locais atendidos e também 
de combater os problemas 
decorrentes das chuvas. Aos 
sábados as equipes realizam a 
Operação Cata-Tranqueira e 
também o mutirão de limpeza 
pública. No próximo sábado, 
será atendida a Vila Rubens. 

No próximo sábado a Vila Rubens será atendida

Divulgação/PMMC

Secretária de Educação deixa 
pasta por motivos pessoais

Rosemeire Tonete de Carvalho agradeceu a oportunidade e disse que estará a disposição para cooperar 

BAIXA NO SECRETARIADO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no final da 
tarde de ontem que Rosemeire 
Tonete de Carvalho deixou 
o comando da Secretaria 
Municipal de Educação.

Em nota, a Administração 
informou que Rosemeire está 
deixando a função por motivos 
pessoais. “Rose agradeceu a 
oportunidade ao prefeito Caio 
Cunha e ressaltou que estará 
à disposição para cooperar 
com a educação mogiana”, 
informou.

Rosemeire Tonete de Car-
valho é pós-graduada em 
Psicopedagogia, Gestão de 
Escola de Educação Bási-
ca e mestra em Semiótica, 
Tecnologias de Informação 
e Educação. Com um his-
tórico de mais de 26 anos 
na Secretaria Municipal de 
Educação, participou da 
criação das Diretrizes Cur-
riculares para a Educação da 
Infância e integrou a Comissão 
Especial para a criação das 

Matrizes Curriculares para a 
Educação Básica de Língua 
Portuguesa e Arte;

Durante sua indicação 
ao cargo de secretária mu-
nicipal, em 21 de dezembro 
de 2020, Rose apresentou 
entre os principais desafios o 
estreitamento de laços com 
os colaboradores da pasta, o 
retorno das aulas presenciais 
primando pela saúde de alunos 
e funcionários, bem como 
a criação dos protocolos de 
retorno para as atividades 
presenciais.

No início do ano, o co-
mando da pasta de Educação, 
acompanhado da vice-prefeita 
de Mogi das Cruzes Priscila 
Yamagami (Pode), realizou 
uma entrevista coletiva para 
tratar dos possíveis protoco-
los a serem adotados para 
o retorno das atividades 
presenciais na rede pública 
municipal. As atividades ainda 
não levavam em considera-
ção o aumento do número 
de casos de Covid-19 da 
segunda onda da pandemia 

na região. Atualmente, por 
decreto municipal, as ati-
vidades presenciais estão 
suspensas.

O comando da pasta, em 
caráter temporário, será de-
legado ao secretário-adjunto 

Caio Callegari, até que seja 
anunciado um novo nome 
para assumir a educação do 
município. Caio é mestre em 
Administração Pública e Go-
verno pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e economista 

pela Universidade de São 
Paulo, sendo membro do 
Fórum Estadual de Educação 
de São Paulo.

BAIXAS
Esta é a segunda baixa 

do secretariado mogiano 

com menos de cem dias de 
governo. No final de janei-
ro, o secretário-adjunto de 
Esporte e Lazer, Reinaldo 
Barreiros, deixou o cargo após 
uma polêmica envolvendo 
declarações que ele teria 
feito durante as eleições de 
2018 que foram considera-
das antidemocráticas. Após 
apresentar explicações ao 
chefe do Executivo e afirmar 
publicamente que estava ar-
rependido dos comentários, 
Barreiros pediu o afastamento 
do cargo, sendo substituído 
por Danilo Luque.

Outra polêmica envolven-
do o secretarido do prefeito 
Caio Cunha foi por suposta 
improbidade administrativa 
envolvendo o secretário de 
Governo, Francisco Cardoso 
de Camargo Filho, o Cochi. 
Um pedido de cassação do 
mandato foi apresentado 
à Câmara, que arquivou a 
denúncia. Cochi chegou a 
comparecer à Câmara para 
se explicar a sua versão aos 
vereadores.

André Diniz

Rose Tonete alegou motivos pessoais para deixar o cargo na Prefeitura

Divulgação
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Licitação para recuperação da
estrada do Taboão será aberta

A estrada do Taboão será 
recuperada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) 
e tem previsão de início até 
agosto deste ano. A informação 
foi passada durante reunião 
online da Associação Gestora 
do Distrito Industrial do Taboão 
(Agestab) com as secretárias 
municipais de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres, e de 
Infraestrutura Urbana, Camila 
Dias, A licitação será aberta 
ainda neste mês.

 Ao todo, 20 quilômetros 
da estrada, entre o encontro 
com a rodovia Mogi-Dutra e 
o município de Santa Isabel, 
receberão serviços de recuperação 
que compreende recapeamento 
da estrada, reparos na estru-
tura, restauração do sistema 
de drenagem e melhorias na 
sinalização. O prazo estimado 
de trabalho é de 12 meses e 
o investimento previsto é de 
R$ 17,6 milhões. A obra será 
realizada por meio de um 
convênio entre Prefeitura e 
o DER.

Por outro lado, a pavimentação 

Obras

e a urbanização das estradas 
municipais Yoneji Nakamura 
e Mauro Auricchio, um anseio 
antigo dos empresários e dos 
moradores, não tem mais data 
de início. “O projeto e todas as 
planilhas que envolvem esta 
obra estão sendo revisto por 
uma empresa especializada. 
Esta revisão deve começar 
nos próximos dias e levará 
em torno de duas semanas”, 
informou Camila.

Transporte
Da Pasta de Mobilidade 

Urbana veio a informação de 
que ao menos três abrigos de 
pontos de ônibus serão ins-
talados. As únicas coberturas 
existentes no distrito foram 
instaladas por empresários. 
Antes mesmo do início das 
obras de recuperação da estrada, 
a secretária Cristiane disse 
que reforçará a sinalização 
para motoristas e pedestres.

Em relação à necessida-
de de ampliar a oferta dos 
ônibus, Cristiane adiantou 
que a partir de quarta-feira 

a Prefeitura dará início a um 
amplo estudo de origem e 
destino em todo o sistema de 
transporte público da cidade. 
Câmeras serão instaladas na 
parte interna dos coletivos 
para identificar o número de 
passageiros e quais horários 
são os mais utilizados. “Este 
levantamento nos fornecerá as 
informações necessárias para 
um remodelamento geral do 
sistema”, adiantou Cristiane.

Para o presidente da Agestab, 
Osvaldo Baradel, as melhorias 
são bem-vindas e atendem 
aos pleitos dos empresários. 

Baradel destacou que a 
melhoria no serviço de ônibus 
é de extrema importância. “O 
Taboão precisa de mais ônibus 
e de novas linhas. Para driblar 
este grave problema, os empre-
sários adotam medidas como 
distribuir vale-combustível, 
ônibus próprio, utilização de 
aplicativos de transporte, entre 
outras. Ou fazemos assim, ou 
o trabalhador não chega na 
empresa e não consegue voltar 
para casa”, afirmou.

Ewerton Komatsubara é o novo 
secretário de Esporte e Lazer

Novo chefe da Pasta é ex-atleta de basquete e atuou como jogador do Report Suzano no time juvenil e principal

ÚLTIMO NOME

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
anunciou na tarde de ontem o 
nome de Ewerton Komatsubara 
para assumir o comando da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
do município. Ex-atleta de 
basquete, Komatsubara foi um 
dos diretores que participou 
da construção do time Mogi 
Basquete no início da década 
passada.

A apresentação foi feita no 
Ginásio de Esportes Hugo 
Ramos, onde o prefeito estava 
acompanhado da vice-prefeita 
Priscila Yamagami (Pode), do 
secretário-adjunto da Pasta 
Danilo Luque, além de re-
presentantes de modalidades 
esportivas. O presidente da 
Câmara de Vereadores, Otto 
Rezende (PSD), também pres-
tigiou o evento, acompanha-
do de integrantes do Poder 
Legislativo local.

Komatsubara é natural de 
Mogi e atuou como jogador 
da equipe Report Suzano 

por dois anos como juvenil 
e um ano no time principal. 
Ele retornou à terra natal 
em 2011, onde atuou na 
elaboração do time do Mogi 
Basquete, permanecendo até 
2016. Retornou ao Japão 
em 2017, onde atuou na 
Liga Profissional Japonesa. 
Ele é o último integrante do 
secretariado municipal a ser 
anunciado desde a eleição 
de Caio Cunha, no final de 
novembro de 2020.

Durante a entrevista coletiva, 
o secretário ressaltou a filosofia 
da atual gestão voltada à trans-
formação, e se comprometeu 
em modernizar os métodos de 
gerenciamento e aplicação de 
recursos e políticas públicas 
para o esporte local. “Este é o 
início de um ciclo e meu maior 
desejo é deixar um grande 
legado unindo o Esporte, 
a Educação, a Ação Social 
e instituir benfeitorias para 
nossa população”, explicou.

Um dos intuitos é o es-
tímulo ao esporte de base, 
principalmente nas regiões 

periféricas com a formação 
de núcleos de diversas mo-
dalidades. A ideia é alcançar 
a juventude, massificando a 
prática desportiva, podendo 
assim aproximar os jovens de 
destaque ao alto rendimento 

com a instituição de um nú-
cleo central.

Questionado pelos jorna-
listas, o novo chefe da Pasta 
mostrou interesse especial 
em estimular o futebol de 
campo, tendo como ponto 

de partida o futebol amador. 
“Um exemplo é o da cidade de 
Barueri, na Grande São Paulo, 
que possui mais de 16 mil 
atletas amadores cadastrados. 
Meu maior desejo é resgatar o 
futebol mogiano. No entanto, 

temos que ser responsáveis 
e ter profissionalismo em 
não estabelecer uma data, 
uma vez que deve ser feito 
levando em consideração as 
particularidades e o cenário 
do município”, afirmou.

O novo secretário de Esporte 
e Lazer também afirmou que 
pretende estudar a situação 
do município levando em 
consideração duas expectativas 
da classe esportiva até 2020: 
a criação de um programa de 
Bolsa-Atleta e a reforma de 
diversos campos de futebol 
e a construção de 11 novos 
campos no município.

Ao final, Komatsubara tam-
bém falou sobre a chance 
de intermediação de parce-
rias com a iniciativa privada 
para o subvencionamento 
de programas desportivos 
no município. “Esta é uma 
prática que também vem se 
tornando uma tendência na 
gestão desportiva no exterior 
que pode vir para o municí-
pio, que é a decentralização”, 
concluiu. 

André Diniz

Komatsubara foi um dos nomes que participou da construção do Mogi Basquete

PMMC/Divulgação

Emprega Mogi Digital está 
com 300 vagas abertas

Mais de 300 vagas de 
emprego foram ofertadas 
pelo Emprega Mogi Digital, 
de Mogi das Cruzes, até a 
tarde de ontem. Este foi o 
nome dado no município 
ao Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), convênio 
entre os governos estadual e 
federal. Ao todo, os mogianos 
puderam se candidatar nas 
356 vagas que, parcialmente, 
ainda podem estar disponí-
veis hoje.

Para acompanhar a promo-
ção de vagas empregatícias 
é necessário acessar o site 
oficial do Emprega Mogi, a 
mesma plataforma utilizada 
para as candidaturas. A atual 
gestão optou por utilizar um 
sistema próprio para dar mais 
agilidade e transparência ao 
serviço de intermediação, 
de acordo com a Prefeitura.

“Desde o início do ano, as 
vagas mais frequentes foram 
as de auxiliar administrativo, 
auxiliar de limpeza, vendedor, 

Oportunidade

mecânico e motorista”, afirmou 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. 
A pasta também ressaltou 
que ainda município é res-
ponsável pelo atendimento 
de seus munícipes, optando 
ou não pelo convênio e de-
senvolve seus programas de 
empregabilidade.

Já no município de Suzano, 
estavam sendo ofertadas 
ontem 143 vagas para 56 
funções diferentes na própria 

cidade e em municípios 
vizinhos. Entre as principais 
vagas em Suzano disponíveis 
estão: corretor de imóveis 
(20), gerente comercial (20), 
soldador (10), ajudante de 
produção (10), mecânico de 
veículos movidos a diesel (10), 
caldeireiro (5), mecânico 
industrial (5), motorista 
carreteiro (3), consultor fi-
nanceiro (5), meio oficial 
soldador ou meio oficial 
caldeireiro (4), entre outras.

Thamires Marcelino

Vagas podem ser acessadas no site do Emprega Mogi

Divulgação
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Associação Comercial de Mogi 
inaugura Sala Saúde da Mulher

Espaço possui uma equipe médica para identificar se a paciente é vítima de algum tipo de violência doméstica

ATENDIMENTO

Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
inaugurou na segunda-feira 
passada, no Dia Internacio-
nal da Mulher, a Sala Saúde 
da Mulher. O espaço, que 
além de contar com aten-
dimento e equipamentos 
especializados, possui uma 
equipe médica capacitada 
para identificar durante 
às consultas se a paciente 
é vítima de algum tipo de 
violência doméstica.  

A estrutura integra o Centro 
da Mulher Empreendedora, 
iniciativa que reúne diver-
sos serviços para a mulher.    
Durante a abertura do espaço, 
que foi realizada de maneira 
remota e transmitida pelas 
redes sociais da Associação 
Comercial, a presidente da 
ACMC e vice-presidente do 
Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura 
(CMEC) da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
Fádua Sleiman, anunciou 
um programa de crédito às 

microempresárias cadastra-
das no Microempreendedor 
individual (MEI). A ação é 
uma parceria entre a Facesp 
e a ACCREDITO - Socie-
dade de Crédito Direto.   

“Com o Centro da Mulher 
Empreendedora, vamos 
atender as mulheres como 
um todo. O diferencial da 
Sala Saúde da Mulher é o 
atendimento médico. Durante 
a consulta os médicos farão 
perguntas para identificar 
se a paciente sofreu algum 
tipo de violência. Isso re-
força o compromisso da 
Associação Comercial com 
um atendimento humaniza-
do”, reforçou a presidente 
da entidade.  

Outra novidade anunciada 
por Fádua, foi a concessão 
gratuita de 100 vagas para 
o curso Educação a distân-
cia (EAD) de Formação de 
Empreendedores. “Ele será 
disponibilizado tanto para 
as associadas quanto para 
as empreendedoras que 
não são. Somos solidárias 

a todas mulheres que estão 
enfrentando este momen-
to tão difícil”, destacou.   
A superintendente do Con-
selho Empresarial Feminino 
(Consef), Celu Campolino, 
ressaltou que boa parte 

dos comércios mogianos 
é comandado por mulhe-
res. “A mulher tem que ser 
reconhecida como uma 
profissional, não importa 
a área em que ela atue, o 
importante é ter nosso 

espaço dentro do mercado 
de negócios. Com o Centro 
da Mulher Empreendedora 
vamos atender as mulheres 
em todas suas necessidades, 
inclusive, na parte psico-
lógica e emocional, que 

está abalada por todos os 
impactos da pandemia da 
Covid-19”, acrescentou.  

Oportunidade
Ao todo, o projeto idealizado 

pela Facesp e ACCREDITO, 
distribuirá R$ 5 milhões em 
empréstimos entre R$ 1 mil 
e R$ 8 mil, com prazo para 
pagamento em 24 meses e 
com juros a partir de 1,62% 
ao mês. As condições serão 
oferecidas para as associa-
das e as empreendedoras 
que não são. Os valores 
poderão ser usados para 
aquisição de mobiliários, 
equipamentos, ferramentas, 
insumos e capital de giro.  
Podem acessar a linha de 
crédito as empreendedoras 
formalizadas na condição 
de MEI há no mínimo três 
meses, que tenham do-
micílio no estado de São 
Paulo e não apresentem 
apontamentos restritivos. 
Outras informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4728-4302. 

ACMC anunciou 100 vagas gratuitas para formação de empreendedores

Divulgação

DAEE vai iniciar limpeza nos 
córregos de Poá e Suzano

O Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de 
São Paulo (DAEE) informou 
que os trabalhos no córrego 
Itaim em Poá, juntamente 
com as ações no rio Guaió 
em Suzano já receberam as 
licenças ambientais necessá-
rias e poderão ter início nas 
próximas semanas.

Há aproximadamente duas 
semanas, o DAEE informou 
que as ações no córrego do 
Itaim aguardavam a aprovação 
de licenças ambientais para 
a remoção e destinação do 
material a ser extraído do 
córrego. Com a liberação, 
a expectativa é de que os 
trabalhos sejam concluídos 
em até nove meses.

A informação também dá 
conta do fim dos trabalhos de 
limpeza e desassoreamento 
do rio Jaguari, no limite entre 
Suzano e Itaquaquecetuba. 
Segundo o órgão do governo 
estadual, foram retirados cerca 
de 13,5 mil m³ de detritos do 

Desassoreamento

leito do rio, com o objetivo 
de evitar o transbordamento 
das margens e alagamentos 
em bairros e comunidades.

Segundo o DAEE, os con-
tratos de financiamento para 
projetos de obras junto ao 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) que foram 
assinados em dezembro de 
2020 estão em fase admi-
nistrativa para o início do 
processo de licitação. “Os 
projetos incluem os serviços 
de limpeza, desassoreamento 
e desobstrução no rio Tietê 

nos chamados Lotes 4.5 e 
5, compreendidos entre os 
limites de Mogi das Cruzes 
e Biritiba Mirim, e em ambas 
as cidades”, explicou por 
meio de nota.

Mogi
Em fevereiro as equipes 

da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realizaram interven-
ções no córrego do Gregório 
e no córrego dos Corvos 
para efetuar a limpeza e 
remoção de entulhos dos 
dois mananciais.

André Diniz

Processo para os dois rios recebeu licença ambiental

Daniel Carvalho/Mogi News

Alto Tietê registra mais 
18 mortes e 24 horas

Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou mais 18 óbitos em 
decorrência do coronavírus.
(Covid-19)

Com a atualização, a região 
chega a 2.374 óbitos desde 

Coronavírus

março de 2020. O número 
total de notificações para a 
doença é 225.885, sendo 
que 61.400 pessoas testaram 
positivo.

As 18 vítimas fatais das 
últimas 24 horas eram resi-
dentes nas cidades de Arujá, 

Ferraz de Vasconcelos, Ita-
quaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

Os municípios de Mogi, 
com 760; de Itaquá, com 433 
e Suzano, com 391, são os 
que mais registraram mortos 
por Covid-19.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.374
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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Bolsonaro divulga foto do julgamento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta terça-feira, 9, em seu perfil no Facebook, uma foto 
da transmissão do julgamento da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro no caso da condenação do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá. “Boa tarde a todos”, escreveu o presidente na 
publicação. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu retomar o julgamento de Moro, após 
uma tentativa do ministro Edson Fachin em adiar o caso.

A Superintendência-Geral 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
recomendou ao tribunal do 
órgão a condenação das ope-
radoras Claro, Oi e Telefônica 
Brasil (Vivo) pela prática de 
cartel em licitações públicas, 
especialmente em pregão 
realizado pelos Correios em 
2015. Com isso, as empresas 
podem pagar multas de até 
5% sobre o faturamento 
bruto “diante da gravidade 
dos fatos”, praticados seja 
de forma unilateral seja de 
forma coordenada pelas 
operadoras.

O despacho com a 

Cade recomenda 
condenar operadoras

Cartel

recomendação está publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU) desta terça-feira. O 
caso agora será remetido ao 
pleno de conselheiros do 
Cade, a quem cabe tomar 
a decisão final sobre o pro-
cesso, acatando parcial ou 
totalmente ou rejeitando a 
recomendação.

O processo teve início a 
partir de denúncia apresen-
tada pela BT Brasil Serviços 
de Telecomunicações Ltda. 
De acordo com a BT, as três 
operadoras teriam atuado de 
forma coordenada. As em-
presas devem se pronunciar 
a respeito desta decisão.(E.C)

2ª turma do STF 
julga ação de Moro 

Para o ministro Gilmar Mendes, a história recente do Poder Judiciário 
ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder

CASO LULA

Ao iniciar a leitura de seu 
voto sobre o caso Lula versus 
Moro, o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), afirmou que 

“a história recente do poder 
judiciário ficará marcada 
pelo experimento de um 
projeto populista de poder 
político”. “Cuja tônica se 
assentava na instrumenta-
ção do processo penal, na 
deturpação dos valores da 
Justiça e na elevação mítica 
de um juiz subserviente a 
um ideal feroz de violência 
às garantias constitucionais 
do contraditório, da ampla 
defesa, da presunção da 
inocência e principalmente 
da dignidade da pessoa hu-
mana”, afirmou o ministro.

No processo, a defesa do 
petista quer que o STF de-
clare a suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro no processo 
do tríplex do Guarujá. O 
relator da Lava Jato no STF, 
Edson Fachin, tentou adiar a 
análise do caso, mas acabou 
derrotado pelo colegiado. 

“Inicialmente, eu digo que 

é cabível sim esse HC, e 
acolho nesse sentido a tese 
trazida pelos impetrantes”, 
disse Gilmar.

Conhecido crítico aos 
métodos da Lava Jato, o 
ministro afirmou também 
que o combate à corrupção 
é “digno de elogios”, mas 
que deve ser feito dentro 
dos moldes legais. “Não se 

combate crime cometendo 
crime”, disse o ministro.

O presidente da Segunda 
Turma ainda destacou que 
há “alguns anos” compartilha 
críticas sobre o que chama de 

“excessos e riscos impostos 
ao Estado de Direito por um 
modelo de atuação judicial 
oficiosa que evoca para si 
um projeto de moralização 

política”.
“Em atuação de inequívoco 

desserviço e desrespeito ao 
sistema jurisdicional e ao 
Estado de Direito, o juiz 
irroga-se de autoridade ímpar, 
absolutista, acima da própria 
Justiça, conduzindo processo 
ao seu livre arbítrio, bradando 
sua independência funcional. 
É inaceitável”, afirmou.

Plenário do STF que analisou na sessão de hoje a legitimidade de Sérgio Moro 

Antonio Cruz/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

A Secretaria de Saúde de 
Santa Catarina solicitou ao 
Ministério da Saúde envio 
de medicamentos do cha-
mado “kit entubação”, que 
inclui lidocaína, atracúrio, 
propofol 1%, midazolam, 
morfina, dexmedetomidina, 
haloperidol, entre outros, 
essenciais para o tratamen-
to de pacientes graves da 
covid-19. A informação foi 
confirmada pelo órgão na 
tarde desta segunda-feira, 8. 
O comunicado ao ministério 
foi feito em 23 de fevereiro, 
quando o Estado relatou a 
falta de medicamentos.

A falta de insumos vem 
sendo reportada por hos-
pitais catarinenses desde 
a 2ª quinzena de fevereiro, 
quando a ocupação de lei-
tos aumentou até chegar 
ao limite da capacidade. 

“O uso por bloqueadores 

SC pede ajuda para 
repor kit entubação

Falta de insumos

neuromusculares (usados 
para intubação de pacien-
tes) aumentou 2.000% em 
Xanxerê”, disse Neusa Luiz, 
presidente da Federação das 
Santas Casas, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas de 
Santa Catarina, e diretora 
do Hospital Regional São 
Paulo, em Xanxerê, no oeste 
catarinense.

Segundo ela, os hospitais, 
normalmente, trabalham com 
uma margem de 15 dias de 
estoque de segurança, mas a 
situação está bastante com-
plicada em Santa Catarina. 

Só para se ter uma ideia, 
o Hospital de Florianópolis, 
que é uma  referência para 
tratamento da covid-19, é 
uma das unidades que relatou 
ao Estado risco de desabas-
tecimento dos remédios que 
compõem o kit entubação. 
(E.C)

Santa Catarina está sem insumos para a covid

Divulgação

inclui
mundo
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Itália fecha acordo comercial 
para produção da Sputinik V 

Proposta ainda depende da aprovação dos reguladores italianos, mas foi confirmada pela Câmara de Comércio 

CONTRA A COVID-19

A vacina russa Sputnik V 
contra covid-19 será produ-
zida na Europa. Um acordo 
comercial para produzi-la 
na Itália foi assinado pelo 
fundo soberano RDIF, com 
sede em Moscou, e a empresa 
farmacêutica suíça Adienne. 
O acordo ainda precisa da 
aprovação dos reguladores 
italianos, mas foi confirma-
do tanto por russos quanto 
pela Câmara de Comércio 
Itália-Rússia.

Esta é a mais recente 
evidência de que alguns 
membros da União Europeia 
não estão dispostos a esperar 
que o próprio regulador do 
bloco - a Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA) - 
conceda sua aprovação ao 
Sputnik V.

A UE acreditava que havia 
se preparado bem para a 
campanha de vacinação ao 
encomendar 400 milhões de 
doses da vacina AstraZeneca 
e selar acordos com outras 

empresas de mais 2 bilhões 
de doses. Mas dificuldades 
logísticas fizeram a campanha 
ser muito lenta em todos os 
países, o que fez com que 
alguns países realizassem 
imunizações paralelamente 
e adotassem medidas de 
iniciativa própria.

Quanto à vacina russa, 
cientistas dizem que a Sputnik 
V foi quase 92% eficaz, com 
base em resultados de testes 
em estágio final revisados 
por pares publicados no 
jornal médico The Lancet 
no mês passado. O imuni-
zante também foi aprovado 
ou está sendo avaliado para 
aprovação em três estados 
membros da UE - Hungria, 
Eslováquia e República Checa. 
Autoridades do bloco euro-
peu disseram que Bruxelas 
poderia iniciar negociações 
com um fabricante de vacinas 
se pelo menos quatro países 
membros o solicitarem.

A Câmara de Comércio 
ítalo-russa disse em um 
comunicado divulgado na 

segunda-feira, 8, feriado na 
Rússia, que a medida abriu 
o caminho para a criação da 
primeira unidade de produção 
do Sputnik V na Europa.

A instituição disse que 
há planos para o início da 

produção italiana em junho 
e que espera que 10 milhões 
de doses de Sputnik V pos-
sam ser produzidas lá até o 
final do ano.

“Este acordo é o primeiro 
do tipo com um parceiro 

europeu”, disse Vincenzo 
Trani, chefe da Câmara, em 
comunicado. “Pode ser con-
siderado um acontecimento 
histórico, o que comprova 
o bom estado das relações 
entre os nossos países e 

mostra que as empresas ita-
lianas podem ver além das 
diferenças políticas.”

A Adienne Pharma & Bio-
tech, sediada em Lugano, não 
respondeu imediatamente a 
um pedido de comentário. 
Kirill Dmitriev, chefe do RDIF, 
que comercializa o Sputnik 
V internacionalmente, disse 
ao canal de televisão italiano 
RAI 3 no domingo que mui-
tas regiões italianas estavam 
ansiosas para produzir a 
vacina e que a RDIF havia 
firmado um acordo com a 
Adienne para produzir o 
Sputnik na Itália.

“O que estamos oferecendo 
é uma verdadeira parce-
ria de produção que criará 
empregos na Itália, e você 
pode controlar o produto, 
porque será produzido na 
Itália”, disse.

Um oficial sênior da Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA) pediu aos membros da 
União Europeia na semana 
passada que se abstenham 
de aprovar o Sputnik V.

Estadão Conteúdo

Agência Européia de Medicamentos (EMA) precisa conceder ainda a aprovação

A Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) previu 
nesta terça-feira (9) que o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
global crescerá 5,6% este ano, 
depois de sofrer contração 
de 3,4% em 2020 em meio 
aos efeitos da pandemia de 
covid-19. Em dezembro, a 
OCDE tinha uma projeção 
mais modesta para a expansão 
global em 2021, de 4,2%.

A OCDE, que tem sede em 
Paris, França, espera agora que 
a economia mundial retorne 
aos níveis pré-pandemia em 
meados deste ano, seis meses 
antes do que calculava em 
dezembro de 2020.

O principal motivo para 
a melhora da revisão é uma 
perspectiva econômica mais 
forte para os EUA, que de-
verão crescer 6,5% em 2021, 
segundo relatório publicado 
hoje pela OCDE. A projeção 
anterior era de alta de 3,2%.

Economista-chefe da OCDE, 
Laurence Boone atribuiu a 
nova previsão para os EUA à 
expectativa de mais estímulos 

Os Estados Unidos e a 
China estão discretamente se 
posicionando para cooperar 
em questões climáticas, o que 
eleva a expectativa de que 
as duas maiores economias 
do mundo devem trabalhar 
juntas em uma prioridade 
compartilhada, em momen-
to de estremecimento nas 
relações bilaterais.

No mês passado, a secretária 
do Tesouro americana, Janet 
Yellen, disse a seus colegas 
no G20 que os EUA devem 
ser um dos líderes de um 
retomado grupo de estudos 
sobre sustentabilidade nas 
finanças, descontinuado dois 
anos antes, e que segundo 
ela buscará lidar com riscos 
financeiros ligados ao clima 
e garantir uma recuperação 
econômica verde.

Yellen não identificou 
quem seria o outro país a 
dividir a presidência do 
grupo de estudos, mas no 
dia seguinte o presidente 
do Banco do Povo da China 
(PBoC, na sigla em inglês), 
Yi Gang, disse a seus colegas 

Em carta aberta ao primeiro-
-ministro de Portugal, Antonio 
Costa, que ocupa a presidência 
rotativa da União Europeia, 
o vice-chanceler da Áustria, 
Werner Kogler, reiterou a 
oposição do país ao acordo 
comercial do bloco europeu 
com o Mercosul. Segundo 
ele, o governo austríaco “fará 
o máximo” para impedir a 
ratificação do tratado.

No documento, Kogler 
afirma que o pacto contraria 
o compromisso da UE com 
uma recuperação econômica 
compatível com as ambições 
climáticas e ambientais. “As 
extensivas queimadas na re-
gião Amazônica, combinadas 
com o modelo agroindustrial 
intensivo da produção agrí-
cola dos países do Mercosul, 
vão exacerbar o aquecimento 
global”, alega.

O político, membro do 
Partido Verde, critica a decisão 
do governo português de 
incluir a conclusão da inte-
gração comercial em sua lista 
de prioridades para a gestão 
na presidência do Conselho 

PIB global crescerá 
5,6% após queda

China e EUA querem 
cooperar com o clima

União Européia se 
opõe a negociação

Economia TréguaTratado

fiscais. No fim de semana, o 
Senado americano aprovou 
a proposta fiscal de US$ 1,9 
trilhão do presidente Joe 
Biden. A expectativa é que o 
pacote receba o aval final da 
Câmara dos Representantes 
nesta semana.

Boone comentou que a 
política fiscal tem contribuído 
muito para a recuperação 
econômica, mas destacou que 
também é preciso acelerar 
as campanhas de vacinação 
contra a covid-19.

No documento, a OCDE 
elevou também as projeções 
de crescimento da zona do 
euro neste ano, de 3,6% 
para 3,9%, assim como para 
o Reino Unido, de 4,2% 
para 5,1. 

Por outro lado, a previsão 
inicial para o avanço do 
PIB da China em 2021 foi 
ligeiramente revisado para 
baixo, de 8% para 7,8%. Em 
relação às outras grandes 
economias da Ásia, Japão e 
Índia devem crescer 2,7% e 
12,6% respectivamente. (E.C).

no G20 que o PBoC estava 
feliz em ser um dos líderes 
do grupo de estudos, sem 
mencionar os EUA nem Yellen, 
ex-presidente do Federal 
Reserve (Fed, o banco central 
americano) com quem ele já 
trabalhou antes em questões 
econômicas internacionais.

Nos EUA, o momento 
é negativo na avaliação do 
público em relação à China, 
impulsionada por desconfian-
ça na pandemia e disputas 
envolvendo comércio, tec-
nologia e direitos humanos.

Na China, também, mui-
tos duvidam que o governo 
Biden mudará a abordagem 
de seu predecessor.

A promessa de trabalhar 
em conjunto foi feita na 
visita a Bruxelas do enviado 
especial dos Estados Unidos 
para o clima, John Kerry. 
Kerry disse que o mundo 
enfrenta “uma grande crise”, 
mas também que existe a 
oportunidade para avançar 
em novos produtos e tecno-
logias”, afirmou ele durante 
a visita realizada. (E.C)

Europeu. “Eu então peço 
a você, querido primeiro-

-ministro Costa, que garanta 
que uma votação do acordo 
comercial UE-Mercosul ocorra 
de forma aberta, sem nenhum 
tipo de manobra política e 
com completa atenção do 
público”, exorta.

Finalizado em 2019 após 
mais de 20 anos de negocia-
ções, o acordo ainda precisa 
ser ratificado pelos legislati-
vos em cada uma das duas 
regiões, mas tem sido alvo 
de resistências por conta da 
insatisfação com a política 
ambiental dos países sul-

-americanos, sobretudo o 
Brasil.

No ano passado, o par-
lamento austríaco aprovou 
uma resolução que rejeita 
o texto. A França também 
emergiu como outra fonte de 
oposição ao tratado, depois 
que o presidente Emmanuel 
Macron afirmou que comprar 
a soja brasileira endossa o 
desmatamento da Floresta 
Amazônica. O impasse expõe 
a falta de clima.(E.C) 
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Doria estuda paralisar  
o Campeonato Paulista

Após o procurador-geral 
de Justiça, Mario Sarrubbo, 
recomendar a suspensão de 
jogos de futebol no Estado 
para conter o avanço da 
Covid-19 em São Paulo, 
o governador João Doria 
(PSDB) estuda a possibi-
lidade de interromper o 
Campeonato Paulista. O 
anúncio da decisão sobre 
o torneio deve ocorrer hoje.

O Estadão apurou que a 
tendência é de que o Estadual 
seja paralisado. Caso não 
acate o pedido do Ministério 
Público (MP), o governo 
fica sujeito a uma ação civil 
pública. Além disso, técnicos 
do governo avaliam que o 
MP foi um aliado ao atuar 
para enquadrar prefeitos 
do interior do Estado que 
se recusaram a cumprir 
determinações estaduais 
de restrições ao comércio. 
Dessa forma, não acatar 
a recomendação poderia 
gerar ruídos na relação 
entre a procuradoria-geral 
de Justiça e o Executivo.

Recomendação do MP

Por outro lado, os auxi-
liares do governador que 
advogam pela não aceitação 
da recomendação ponderam 
os custos políticos não só da 
suspensão do campeonato, 
mas também do ponto do 
pedido do MP que trata 
da suspensão de missas e 
cultos religiosos.

A Federação Paulista de 
Futebol defende a conti-
nuidade do campeonato 
e, em nota oficial, apre-
sentou uma lista critérios 
científicos para defender os 
jogos. A entidade alega que 
segue todos os protocolos 
de segurança e não há a 
presença de público nos 
estádios.

De acordo com o MP, a 
recomendação da paralisação 
dos eventos presenciais seria 
apenas enquanto São Paulo 
passa pela fase vermelha, na 
qual atividades não essen-
ciais são impossibilitadas na 
cidade. Uma nova avaliação 
está marcada para o dia 
19. Sarrubbo ressaltou que 

a suspensão dos eventos 
esportivos “torna-se im-
prescindível” consideran-
do o recrudescimento da 
pandemia.

O procurador-geral de 
Justiça assinou a solicita-
ção nesta terça-feira. De 
acordo com Sarrubbo, se 
faz necessária a paralisação 
do futebol considerando o 
aumento do número diário 
de pessoas infectadas, de 
internações e de mortes no 
Estado de São Paulo. Já foram 
realizadas três rodadas do 
Paulistão e, a princípio, os 
jogos do fim de semana estão 
mantidos. Infectologistas 
também dizem que o risco 
é grande de contaminação 
entre jogadores e também 
seus familiares.

No Brasil, o futebol regional 
parou em Santa Catarina, 
Paraná e no Acre. E em 
alguns outros o Estadual 
está suspenso parcialmente, 
como no Ceará, que realiza 
partidas fora da capital 
Fortaleza. (E.C.)

Joachim Löw vai deixar o 
comando da Alemanha

A Federação Alemã de 
Futebol (DFB, na sigla em 
alemão) colocou ontem um 
ponto final quanto às dúvidas 
em torno do futuro do técnico 
Joachim Löw ao anunciar que 
ele deixará o comando da 
seleção nacional logo após a 
disputa da Eurocopa, que foi 
adiado em um ano por causa 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e agora será jogada 
de 11 de junho a 11 de julho 
de 2021.

O contrato do treinador é 
válido até junho de 2022, mas 
será precocemente interrom-
pido. Em um comunicado 
divulgado nas redes sociais e 
em seu site oficial, entidade 
que comanda o futebol ale-
mão esclarece que a decisão 
partiu do próprio Joachim 
Löw. “Tomo este passo muito 
conscientemente, cheio de 
orgulho e com enorme gratidão. 
Mas, ao mesmo tempo, me 
mantenho muito motivado no 
que toca à próxima Eurocopa”, 
afirmou o treinador, que ocupa 
o cargo desde agosto de 2006. 

Seleção tetracampeã

“Sinto-me orgulhoso porque foi 
muito especial e uma honra 
ter estado envolvido com o 
meu país. E porque pude 
trabalhar com os melhores 
jogadores do país durante 
quase 17 anos e apoiá-los 
no seu desenvolvimento”, 
prosseguiu.

Löw chegou à seleção  em 
2004, como auxiliar de Jurgen 
Klinsmann. Passou a ser o 
treinador principal após a 
Copa do Mundo de 2006, 

disputada em solo alemão. 
Foi campeão mundial em 
2014, no Brasil, e ganhou a 
Copa das Confederações em 
2017, na Rússia. “Tive grandes 
triunfos e derrotas dolorosas, 
mas, acima de tudo, muitos 
momentos fantásticos e mági-
cos. Não apenas conquistar o 
Mundial no Brasil. Permanecerei 
grato à DFB, que sempre me 
deu e à minha equipe um 
ambiente de trabalho ideal”, 
completou. (E.C.)

Federação alemã revelou que decisão foi do técnico

Divulgação

Santos vence Deportivo Lara e 
joga pelo empate em Caracas

Time da Vila Belmiro venceu os venezuelanos em casa por 2 a 1; todos os gols ocorreram no segundo tempo

PRÉ-LIBERTADORES

O Santos contou com 
o primeiro gol entre os 
profissionais de dois jovens 
formados na sua base para 
abrir vantagem na segunda 
fase preliminar da Copa Li-
bertadores. Na Vila Belmiro, 
derrotou o Deportivo Lara 
por 2 a 1, ontem. Vinicius 
Balieiro e Kaiky marcaram 
para o time em um jogo com 
três gols no segundo tempo.

Eles foram duas das no-
vidades da escalação de 
Ariel Holan, assim como 
Ângelo, grande destaque 
do primeiro tempo de um 
duelo em que o Santos teve 
atuação irregular, com difi-
culdade para finalizar e para 
barrar as ações ofensivas 
do Deportivo Lara, que 
disputou o seu primeiro 
jogo na temporada.

Já para o Santos, foi a 
primeira vitória em cinco 
compromissos, sendo dois 
com Holan. E que deixou 
o time com a vantagem de 

só precisar de um empate 
na próxima terça-feira, em 
Caracas, para avançar à 
terceira fase preliminar da 
Libertadores. 

Vindo de derrota por 4 a 
0 para o São Paulo em sua 
estreia à frente do Santos, 
Holan fez mudanças na 
escalação que reforçaram 
a aposta em atletas recém-

-promovidos da base, ainda 
mais que peças importantes 
ficaram de fora do confronto, 
como Pará, Marinho e Kaio 
Jorge. Assim, Marcos Leonar-
do e Ângelo receberam uma 
chance no ataque e Kaiky foi 
escalado na zaga. Além disso, 
João Paulo recuperou a sua 
vaga no gol, com Vinicius 
Balieiro sendo improvisado 
na lateral direita.

Dessas apostas, uma se 
mostrou certeira logo nos 
minutos iniciais. Ângelo, 
de apenas 16 anos, foi o 
jogador mais perigoso do 
ataque santista no primeiro 
tempo. Na ponta direita, 
apostou em sua velocidade 

e dribles, buscou tabelas 
e fez lances individuais. 
E teve participação direta 
nas jogadas de perigo do 
time, em cruzamento que 
terminou com defesa de 
Curiel no cabeceio de Marcos 
Leonardo, com quem tabelou 
em outro momento, antes 
de bater ao gol.

Só que essas foram as duas 
únicas vezes em que o Santos 
conseguiu finalizar nos 45 
minutos, muito também por 

ter errado vários passes perto 
da grande área. E algo que 
foi bem aproveitado pelo 
Deportivo Lara. Embora 
com a mira descalibrada - 
só acertou a meta em um 
de seis disparos -, articulou 
alguns bons contra-ataques, 
principalmente pela esquerda 
e, inclusive, deu trabalho a 
João Paulo em uma cobrança 
de falta.

Pela necessidade de vencer 
em casa, o Santos buscou 

ocupar o ataque logo no 
começo da etapa final. E em 
uma jogada com a participa-
ção dos seus dois volantes 
abriu o placar: Sandry cortou 
a marcação e passou para 
Alison cruzar. O corte par-
cial da defesa deixou a bola 
nos pés de Balieiro, outro 
volante, mas improvisado 
na lateral, finalizar e fazer 1 
a 0, aos 4 minutos. Só que o 
Deportivo Lara empatou na 
sequência. Após cobrança 
de escanteio, Anzorla se 
antecipou a Lucas Braga e 
mandou para as redes aos 6.

Com a nova igualdade, 
o Santos voltou a sofrer do 
mesmo problema do primeiro 
tempo: a dificuldade para 
finalizar. Ainda viu um outro 
gol de Anzorla ser anulado 
por impedimento, mas con-
seguiu passar novamente 
à frente do placar. E com 
outra promessa da base, o 
zagueiro Kaiky, que subiu 
alto para testar às redes após 
cobrança de escanteio de 
Jean Mota, aos 25.

No fim, o Santos buscou 
o terceiro gol, para viajar à 
Venezuela em condição mais 
confortável. Teve chances 
com Lucas Braga, Jean Mota 
e Gabriel Pirani. Não conse-
guiu, mas também não pode 
reclamar da sorte, pois João 
Paulo deu um susto ao dar 
um carrinho errado na lateral 
para afastar a bola. E ainda 
mostrou que seus jovens 
deverão ser importantes 
na sequência da temporada.

Estadão Conteúdo

Jovens do alvinegro brilharam na noite de ontem

 Ivan Storti/Santos FC
SANTOS        2 

DEPORTIVO LARA  1

SANTOS - João Paulo; Vinicius Balieiro, 
Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; 
Alison, Sandry (Gabriel Pirani) e Soteldo; 
Lucas Braga, Marcos Leonardo (Jean 
Mota) e Ângelo (Bruno Marques). Técnico: 
Ariel Holan.
DEPORTIVO LARA - Curiel; España, 
Anzola, Cristopher Rodríguez e Sifontes; 
Segovia (Castillo), Bueno, Melean, Barrios 
(Jesús Silva) e Darwin Gómez; Salazar 
(Ángel Sánchez). Técnico: Martín Brignani.
GOLS - Vinicius Balieiro, aos 5, Anzola, 
aos 7, e Kaiky, aos 25 minutos do segundo 
tempo.
ÁRBITRO - Andrés Matonte (Uruguai).
CARTÕES AMARELOS - Alison, Anzola, 
Martín Brignani, Darwin Gómez, Vinicius 
Balieiro e Castillo.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Quarta-feira, 10 de março de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América. Não haverá exibição da novela.

GLOBO, 17H55

Malhação
João não se interessa pela história de Ana. Jade reclama dos elogios de 

Lucrécia para Bianca. Lincoln vê Mari e Jeff juntos e se orgulha do fi lho. Jade 

pega o vestido de Lucrécia para ir à festa. Marcelo e Delma vão ao teatro. 

Lírio aposta com Jade que conseguirá fi car com Karina.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva e Ina discutem. Ana vai com Manuela a faculdade encontrar Alice. Rodrigo 

troca olhares com Nina durante a aula. Laudelino consola Ina. Vivi fala para 

Cris que existem casos de vasectomia que podem ser revertidos. Ana fi ca 

abalada ao ver Rodrigo e Nina juntos na faculdade. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Apolo encurrala Flávia e a obriga a contar tudo que aconteceu para Tancinha. 

Beto não se aguenta de culpa e procura Tancinha para contar tudo o que fez, 

mas Francesca o impede de ver a noiva antes do casório. Apolo aparece 

com Flávia no altar.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Bibi descobre que Caio foi quem deu a casa para ela. Eurico reconhece 

Nonato travestido durante um show. Bibi confessa a Dantas que foi ela quem 

pôs fogo em seu restaurante. Carine assume lugar de Bibi.

RECORD, 21H

Gênesis
No topo da montanha e mais velho, Abrão questiona o irmão sobre o pacto feito 

na infância. Harã idolatra outros deuses e pretende se casar pela segunda vez. 

Mais velhos, Lamassi e Iafa tomam café da manhã com Sarai, Adália e Simei. 

 Sempre que um 
passarinho

vem cantar ao meu 
ouvido

eu estou a viver.

Sempre que uma 
onda do

mar reflete o azul 
do céu

eu estou a viver.

Sempre que um 
olhar se

perde no brilho do 
meu

eu estou a viver.

MOMENTO
especial

Quando me sinto a viver

*Maria Rosa Mieko
Educadora
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está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: NADIA ELUI BACCI, MARIA ANTONIA 

S. MEIRELLES, RAIMUNDA SOUZA NUNES, FATIMA COUTO 

SEBATA, PAULO HISAYAMA E CRISTOBAL BENITEZ LUQUE

 Nada é em vão. Se não é bênção, é 
lição.”

 cultura@jornaldat.com.br

Sempre que o amor 
me

procura sem 
qualquer aviso

eu estou a viver.

Sempre que vivo do 
jeito

que quero viver
eu estou a viver.
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Ontem foi comemorado o dia Internacional da Mulher . Venho já em muitas colunas escolhendo 

nomes que são atuantes e que se destacam no Alto Tietê. Mais que uma vaidade essa proposta 

, já que busco nas fotos que escolho por em destaque o empoderamento , o ramo de trabalho, a 

expressiva participação nos meios e ações de serviços prestados a comunidade seja em qualquer 

frente , muitas também pelo simples fato de somarem na politica , pela formação de opiniões, 

no setor educacional , algumas pela trajetória de conquistas , enfim , cada qual tem seu devido 

valor na minha ótica . Desde que entrei no colunismo social aprendi a ver , conhecer e reconhecer 

pessoas progressistas nas quais a admiração e carinho fazem parte da linha de amizade plantada 

e que até aqui vem fortalecendo toda uma história . Hoje, evidencio mais mulheres que neste mês 

em alusão a data comemorativa destinada ao universo feminino serão bem vindas como todas 

até aqui foram. Geram comentários , viram notícia e impulsionam nosso trabalho !!!!

Atuantes 

Mais Mulheres 

o
sn

y

Elaine Alves

Tabata Albuquerque

Gisele Baltazar

 Gisele Neves Moraes

 Noemi Cristina Oliveira

Karolyne Herbst Rodrigues

Hoje venho aqui tecer algumas palavras desta 
grande amiga que ontem veio a óbito. Uma 
guerreira que sempre de bem com a vida 
colecionou amigos e amigas . Por onde passou 
contagiou e deixou sempre seu legado . Hoje 
o céu está em festa ao receber você “Andrea 
Carla “ . Nós que ficamos ficaremos em breve 
com as saudades porque hoje estamos com 
nossos corações carregados de tristeza . Que 
Deus conforte o coração de todos da família e 
de todos os amigos que a amavam , e olha que 
não são poucos . Descanse em paz ! Deus sabe 
de tudo ....

 COM MUITO PESAR


