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Suzano tem 544 casos e dez óbitos  
por Covid em apenas uma semana

Situação vivida 
por Suzano 
é encontrada 
também em outras 
cidades do Alto 
Tietê e do Brasil; o 
crescimento dos 
casos é de 5%

 As últimas semanas em Suzano 
foram intensas no que se refere ao 
registro de novas infecções e óbi-
tos. Entre os dias 1° e 8 de março, 
a cidade apresentou um aumento 
de 5% no número de casos con-
firmados e saltou de um total de 
11.051 para 11.595 contaminações, 
portanto, 544 casos em uma única 
semana. Além disso, dez pessoas 
morreram. Ao analisar o acumu-
lado das semanas anteriores, fica 
claro que os hospitais suzanen-
ses estão enfrentando um cres-
cimento no número de pessoas 
contaminadas com a Covid-19.  
Cidades, página 4

VACINAÇÃO RETORNA HOJE EM SUZANO

2ª dose

Imunização irá ocorrer na Arena Suzano, localizada dentro do Parque Max Feffer, a partir das 9 horas. Cidades, página 5

PREFEITURA DE GUARAREMA

Segurança

Vítimas de cárcere são libertadas em Suzano e 
um suspeito é detido no bairro Miguel Badra

Ação foi promovida pela GCM de Suzano em conjunto com a Polícia Militar; o caso 
foi levado à delegacia e deve ser investigado pela Polícia Civil. Cidades, página 5
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Leitos

UTI do Regional 
de Ferraz está 
100% lotada
Cidades, página 6

Carregamento com os imunizan-
tes chega hoje a Mogi e as cidades 
do Alto Tietê devem enviar repre-
sentantes para retirar a quantida-
de dedicada para cada prefeitura. 
Cidades, página 6

CoronaCac

ALTO TIETÊ 
RECEBE  
NOVO LOTE
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 �Adiamento do IPTU

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
poderá adiar o vencimento da primei-
ra parcela ou da cota única do Impos-
to Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
de 20 para o dia 31 deste mês. A pro-
vável mudança na data do pagamento 
do principal tributo local foi proposta 
por intermédio de um ofício do verea-
dor Claudio Ramos Moreira (PT). O do-
cumento foi protocolado ontem, direta-
mente com a prefeita Priscila Gambale 
(PSD). A gestora disse que pedirá es-
tudos à pasta da Fazenda.

 �De volta às raizes

O ex-prefeito de Guararema, Adriano 
Leite, que também é jornalista e inte-
grou   o quadro de repórte-
res do Grupo Mogi News no anos 1990, 
está com um programa de esportes na 
rádio Metropolitana, de Mogi das Cru-
zes. Batizado de Conexão Esportiva, o 
programa vai ao ar todas as quartas-
-feiras, às 19 horas.

 �Prospera Mulher

Lançado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social nesta sema-

na, o Prospera Mulher irá beneficiar 
mais de 3,4 mil famílias na região do 
Alto do Tietê. A seguir os valores para 
a implementação do programa e nú-
mero de famílias beneficiadas por cida-
de: Itaquaquecetuba - R$ 1.812.500,00 
para 1.740 famílias; Guararema - R$ 
250.000,00 para 240 famílias; Arujá - R$ 
375.000,00 para 360 famílias; Biritiba 
Mirim - R$ 187.500,00 para 180 famí-
lias e Poá - R$ 937.500,00 para 900 
famílias.

 �Chuva em Itaquá

Alguns dos bairros próximos ao rio Tie-
tê como a Vila Japão, Jardim Fiorelo 
e Vila Sônia, em Itaquaquecetuba, ti-
veram alagamentos pelas chuvas in-
tensas de anteontem. A Defesa Civil 
do município acompanhou as ocor-
rências e afirmou que nenhuma fa-
mília ficou desabrigada. Além disso, 
uma casa localizada no Jardim Euro-
pa teve comprometimento decorrente 
de uma erosão causada em uma obra 
da Companhia de Saneamento Básico 
de São Paulo (Sabesp). A Secretaria de 
Segurança Urbana de Itaquá solicitou 
apoio à companhia para dar o supor-
te necessário ao morador que foi en-
caminhado para a casa de familiares.
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Assistimos atônitos ao cres-
cimento do número de infec-
tados e mortos pela Covid. O 
Brasil se tornou um recordista 
macabro. Colhemos os frutos 
do negacionismo, da inépcia 
de todos os nossos governos 
e da displicência coletiva. So-
fremos com a segunda onda, 
mais intensa e mortal. Mui-
tos se recolhem não por de-
sejo, mas por medo e todos 
deveríamos por prudência. 

A não programação para 
aquisição de vacinas, a pro-
paganda do presidente da 
República contra o uso de 
máscaras, vacinação e isola-
mento contribui e muito para 
o que vivemos hoje. Nossos 
governantes não podem ser 
complacentes com o que quer 
a maioria da população, com 
a vida não se brinca e todas 
as medidas impopulares de-

Piorando

ARTIGO
Cedric Darwin

vem ser adotadas até que os 
níveis de contágio e satura-
ção do sistema de saúde re-
duzam. Não podemos nos 
iludir com a imunização, ela 
é lenta e assim continuará 
por falta de vacinas, o mun-
do todo as procuram exceto 
os negacionistas. 

A quem não governa é ne-
cessário praticar o isolamento 
sempre que possível, incor-
porar a contínua, frequente 
e habitual higienização das 
mãos e usar sempre másca-
ra. Precisamos nos prevenir 
por dois motivos: não há re-
médio e não há imunização. 
Não se engane que controla-
da a pandemia tudo voltará 
ao normal. Hoje vivemos em 
meio a guerra com milhares 
de mortos e sequelados, as 
consequências sociais e eco-
nômicas serão sentidas du-
rante anos ou décadas, tudo 
depende de como nos com-
portamos em meio à catás-

trofe que se abate sobre nós. 
Já que os governos fazem 

pouco e fazem mal, a nós res-
ta a prevenção contra o que, 
ainda, não há remédio. Não 
dá para continuar vivendo 
como se nada estivesse acon-
tecendo, há uma calamidade 
que não cessa e só aumenta. 
É tempo de resguardo verda-
deiro para preservação da vida 
que é única. Ninguém ignora 
os impactos econômicos do 
isolamento, mas esses impac-
tos são imediatos, as mortes 
e sequelas pela Covid serão 
de longo prazo com conse-
quências que ainda não po-
demos mensurar. As medidas 
restritivas serão intensificadas, 
mesmo assim assistiremos a 
uma tragédia sem preceden-
tes e, infelizmente, trezentas 
mil vítimas fatais não é um 
número distância. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Tarefa difícil

A 
Secretaria de Esportes de Mogi tem, 
enfim, seu comandante definido. 
Ewerton Komatsubara, ex-diretor 
da equipe Mogi/Basquete, assumiu 

a Pasta, prometendo atenção aos atletas mo-
gianos e ao esporte e lazer na cidade. 

A gestão passada deixou a desejar em de-
mandas antigas e promessas não concluí-
das. Não que seja uma tarefa fácil, uma vez 
que na última década, com frases do tipo 
“Mogi é a cidade do Basquete”, os respon-
sáveis pelo setor esportivo se acomodaram 
em beneficiar esta modalidade muito mais 
que qualquer outra. 

Mogi não é a cidade do basquete uni-
camente por gosto da população. Sem jo-
gar fora a tradição e a paixão que os aman-
tes do esporte têm por essa modalidade, a 
vontade do mogiano é ser representado, 
seja em quadras ou campos. Se houvesse 
investimento no vôlei, Mogi seria a cidade 
do vôlei. O mesmo serviria para o futsal ou 
futebol profissional. Quem já foi ao Estádio 
Nogueirão acompanhar jogos do União FC 
bem sabe que a população está aberta a amar 
qualquer modalidade que bem represente a 

cidade. Mesmo com os sequentes fiascos do 
time de futebol da cidade, quem comparece 
ao Nogueirão torce com amor e orgulho. O 
que falta é organização e investimento que, 
consequentemente, trazem bons resultados. 
Com boa estrutura, Mogi pode passar a ser 
não só “a cidade do basquete”, como a cida-
de do futebol, ou do futsal ou do judô etc.

O novo secretário de Esportes chega com 
a promessa de investir no futebol da cidade. 
São mais de 450 mil habitantes, tamanho e 
força suficientes para se ter um time razoá-
vel para acompanhar aos finais de semana. 
Komatsubara também promete resgatar pro-
messas não cumpridas, como a criação do 
bolsa-atleta e a construção de campos de fu-
tebol em regiões descentralizadas. Para tal, 
planeja investir na base e na periferia – pon-
tos fundamentais para o desenvolvimento do 
esporte, seja voltado ao lazer e formação do 
cidadão ou alto rendimento.

A tarefa será difícil, principalmente em 
momento de recessão e pandemia. O que 
teremos no futuro? Mais do mesmo ou um 
passo importante na gestão esportiva da ci-
dade? O tempo dirá.

CHARGE
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Prefeitura ingressa com 
ação civil para desocupação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes ingressou com uma 
ação civil pública no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP) solicitando a 
desocupação de um terreno 
na Vila São Francisco. A área 
está ocupada irregularmente 
por algumas famílias, o que 
motivou a Prefeitura a recor-
rer em defesa dos direitos 
urbanísticos e em virtude 
do potencial dano causado 
ao meio ambiente, conforme 
explicou o Executivo.

“O local onde foi registrada 
a ocupação recebe monitora-
mento por parte da Secretaria 
Municipal de Segurança e a 
Procuradoria-Geral também 
continua investigando o 
caso”, acrescentou a Prefei-
tura. O município informou 
também que há muitos anos 
destinou o terreno na Vila 
São Francisco para fins de 
implantação de uma empresa, 
o que não se concretizou e, 
portanto, ela continua sob 

Vila São Francisco

propriedade do municipal.
Por outro lado, para o 

Tribunal de Justiça, o pedido 
da Prefeitura não contém 
fundamentos adequados 
para que a desocupação seja 
deferida. De acordo com o 
TJ, o eventual desrespeito a 
posturas municipais, desres-
peito a normas ambientais 
ou eventual parcelamento 
irregular do solo não parece 
fundamento para determina-
ção de desocupação da área.

“Assim o fosse, o argumento 
se aplicaria igualmente a 
proprietários e possuidores de 
todo e qualquer loteamento 
irregular, os quais abundam 
no município”, acrescentou 
a Justiça paulista. Apesar 
disso, conforme explicou a 
Prefeitura de Mogi, o poder 
Judiciário concedeu uma 
liminar determinando que 
nenhuma nova movimen-
tação ou construção sejam 
feitas na área

Thamires Marcelino

Prefeitura diz que local invadido é monitorado

Divulgação

SHPP de Mogi prende autor 
de latrocínio em Itaquá

Os investigadores do Setor 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP) de Mogi das 
Cruzes encontraram nesta 
semana o autor por matar 
uma funcionária de uma 
padaria, em Itaquaquecetuba. 
O crime ocorreu às 9 horas 
do dia 28 do mês anterior, no 
estabelecimento localizado 
na rua Teófilo Braga, no 
Parque Piratininga.

“Após iniciadas as inves-
tigações, que passaram por 
um trabalho árduo e intenso 
de inteligência policial em 
razão da complexibilidade 
do caso, a SHPP conseguiu 
descobrir um dos autores do 
crime”, explicou delegado 
Rubens José Angelo. O autor 
do disparo que vitimou a 
funcionária foi identificado 
como Edmilson dos Santos 
Pouciano.

Ainda de acordo com o o 
Setor de Homicídios, na data 
do crime dois indivíduos 
anunciaram um assalto no 
interior da padaria portando 
uma arma de fogo. Após 

Crime em padaria

roubar aparelhos celulares 
e todo o dinheiro do caixa, 
um dos ladrões efetuou um 
disparo contra o rosto de 
uma das funcionárias. Pouco 
tempo depois, ela faleceu no 
mesmo local e, em seguida, 
os dois homens roubaram 
um veículo Volkswagen Polo 
de cor prata e fugiram do 

estabelecimento.
No momento da prisão, 

concedida pela Justiça após 
pedido da Polícia Civil, o 
suspeito confessou o crime 
e foi encaminhado à cadeia 
pública de Guarulhos. A 
equipe de investigação segue 
procurando pelo segundo 
autor do crime. (T.M.)

Arma que estava em poder do suspeito foi apreendida

Divulgação

Associações comerciais pedem 
redução de impostos na região

Proposta foi apresentada durante reunião realizada ontem para que o Alto Tietê possa passar pelas restrições

ECONOMIA

As associações comerciais 
que compõe a Região Ad-
ministrativa 3 Alto Tietê da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp) se uniram 
para solicitar às prefeituras 
dos municípios a redução 
de tributos e o parcelamento 
das dívidas. A proposta foi 
apresentada durante reunião 
virtual realizada ontem. A 
criação de Conselhos Empre-
sariais Femininos também 
entrou na pauta.

Os representantes da RA 3 
defendem que a readequação 
de tributos, como a redução 
do Imposto Sobre Serviços 
(ISS), parcelamento do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), além da 
criação de um programa de 
refinanciamento de dívidas 
são imprescindíveis para a 
sobrevivência do comércio, 
que enfrenta os impactos 
da fase vermelha do Plano 
São Paulo. 

A presidente da Asso-
ciação Comercial de Mogi 

das Cruzes (ACMC), Fádua 
Sleiman, ressalta que juntas 
as entidades tem mais força 
para reivindicar melhorias 
para o setor. “O comércio 
do Alto Tietê é muito for-
te e atuamos interligados. 
Precisamos unir forças em 
busca de apoio, somos um 
dos maiores empregadores 
da região. Vamos reforçar a 
necessidade da vacinação 
em massa, pois só assim 
poderemos retornar a tra-
balhar sem impedimentos”, 
acrescentou.

No início do mês, a presidente 

se reuniu com o secretário de 
Desenvolvimento de Mogi, 
Gabriel Bastianelli, e fez 
reivindicações para redução 

de tributos, nesta semana, o 
prefeito Caio Cunha anunciou 
a prorrogação do pagamento 
do IPTU. As parcelas de 

abril, maio e junho foram 
remanejadas para outubro, 
novembro e dezembro.

De acordo com Fádua, a 

decisão da administração 
municipal é um primeiro 
passo para criar os meca-
nismos que propiciem a 
manutenção dos comércios 
e consequentemente dos 
empregos. “O setor enfrenta o 
pior momento desde o início 
da pandemia, estamos com 
dificuldade para manter a 
folha de pagamento. Sem estes 
reajustes fica muito difícil 
para sustentar os negócios”, 
afirmou.

Sobre a implantação de 
Conselhos Empresariais 
Femininos, Fádua lembrou 
que a ACMC foi pioneira. 

“Nosso Consef tem 26 anos, 
as mulheres estão à frente 
de boa parte dos empreen-
dimentos e necessitam de 
apoio, especialmente neste 
momento”, destaca.

A presidente fez um apelo 
para que as pessoas conti-
nuem seguindo os protocolos 
sanitários, como uso de 
máscara, distanciamento 
social e higienização das 
mãos.

Grupo de associações comerciais também pediu refinanciamento de dívidas

Mogi News/Arquivo

Os representantes 
da RA 3 
defendem que a 
readequação de 
tributos
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Em uma semana, 544 casos e 
dez mortes são confirmadas

Entre os dias 1° e 8 de março, Suzano apresentou um aumento de 5% no número de casos confirmados

2° ONDA DA PANDEMIA

Em meio aos recordes 
diários de contaminações 
e mortes decorrentes da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19), o Brasil regis-
trou um total de 268.568 
óbitos e de 11.125.017 
casos segundo atualização 
de terça-feira do consórcio 
dos veículos de imprensa. 
No Estado de São Paulo, o 
vírus já ceifou 62.101 vidas 
e acumulou 2.134.020 casos 
confirmados. Já na linha de 
frente, ao nível municipal, a 
segunda onda da Covid-19 
provoca altas inéditas nos 
municípios do Alto Tietê e 
ameaça a estabilidade das 
unidades de saúde. Apenas 
na semana que antecedeu 
o decreto da fase vermelha, 
Suzano registrou mais de 
500 novos casos e dez óbitos.

Conforme apontou levan-
tamento diário fornecido 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) e 

contabilizado pelo Dat, as 
últimas semanas em Suzano 
foram intensas no que se 
refere ao registro de novas 
infecções e óbitos. Entre os 
dias 1° e 8 de março a cidade 
apresentou um aumento 
de 5% no número de casos 
confirmados e saltou de um 
total de 11.051 para 11.595 
contaminações, portanto, 
544 casos em uma única 
semana. Além disso, dez 
pessoas morreram.

Ao analisar o acumulado 
das semanas anteriores, 
fica claro que os hospitais 

suzanenses estão enfrentando 
um crescimento no número 
de pessoas contaminadas com 
a   Covid-19. Na penúltima 
semana foi ainda pior, entre 
os dias 22 de fevereiro e 1° 
de março, Suzano marcou 

633 novas contaminações 
e nove óbitos. Antes disso, 
entre 15 e 22 de fevereiro, 
o informado era apenas dois 
terços do que os hospitais 
recebem hoje. Na ocasião, 
foram registrados 409 casos 

e 15 mortes.
Na comparação com os 

demais municípios de vi-
zinhos, Suzano só ficou 
atrás de Mogi das Cruzes 
(veja mais no gráfico acima). 
Só na semana analisada 

mais recente (de 1° a 8 de 
março) os casos cresceram 
6,3% em Mogi, 1.111 casos 
acompanhados de 23 óbi-
tos. Na penúltima semana 
(de 22 de fevereiro a 1° de 
março) os números também 
superam o registrado an-
teriormente, neste período 
Mogi marcou 983 novas 
contaminações e 28 óbitos. 
Ambas semanas superam o 
informado entre 15 e 22 de 
fevereiro quando a cidade 
registrou 498 novos casos 
e 11 mortes, confirmando 
a tendência de alta.

Atualização
O Alto Tietê registrou 

ontem 2.383 vítimas fatais 
da pandemia. Somente nas 
últimas 24 horas foram 
registrados nove óbitos 
em decorrência da doença. 
As vítimas fatais de ontem 
eram residentes nas cidades 
de Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Santa 
Isabel.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Fonte: Condemat

Luiz Kurpel

No Estado de São 
Paulo, o vírus já 
ceifou 62.101 vidas e 
acumulou 2.134.020 
casos confirmados

Represas do Alto Tietê 
estão com níveis mais altos

Os níveis das represas que 
compõem o Sistema Produtor 
do Alto Tietê (Spat) apresen-
taram um leve aumento no 
que diz respeito ao volume 
total de cada uma delas. O 
nível das cinco barragens 
juntas chegou, anteontem, 
a 61,1%, enquanto na terça-

-feira retrasada a quantidade 
total era de 60,7%. Desta vez, 
nenhuma represa apresentou 
queda percentual.

As elevações podem ser 
resultado das chuvas que atin-
giram as cidades do Alto Tietê 
no final de semana passado. 
Além disso, há duas semanas 
tem chovido frequentemente 
na região. As informações da 
Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo (Sabesp) 
apontaram  na terça-feira 
retrasada que na represa de 
Paraitinga o volume estava em 
45,56% da capacidade total. 
Sete dias depois, na tarde de 
anteontem, o número subiu 
para 48,67%.

Chuvas

Outra bacia que apresen-
tou aumento do volume foi 
em Biritiba Mirim, que na 
terça-feira passada estava com 
41,05% e passou para 41,25% 
anteontem. A barragem de 
Jundiaí também obteve um 
aumento.

Também há uma semana, 
o volume era de 31,58% da 
capacidade, passando para 
31,59% na manhã de anteon-
tem. Por fim, na represa de 
Taiaçupeba, o volume que na 
terça-feira retrasada era de 
39,92% passou anteontem 

para 43,71%.

Spat
De acordo com ia Sabesp, 

há 60 anos a construção das 
represas que compõem o 
sistema (Ponte Nova, Jun-
diaí, Taiaçupeba, Paraitinga e 
Biritiba Mirim) tinha o objetivo 
inicial de conter as águas do 
rio Tietê e evitar inundações 
em São Paulo. No entanto, 
com o crescimento da zona 
leste da capital, elas passaram 
a ser vistas como possíveis 
mananciais de abastecimento.

Cinco barragens juntas chegou anteontem a 61,1%

Arquivo/Mogi News
Thamires Marcelino

Deputado Bertaiolli é eleito 1º 
vice-presidente de Comissão

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP) foi eleito 
e tomou posse na manhã de 
ontem do cargo de 1º vice-

-presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS). 

“Essa é uma grande respon-
sabilidade que assumimos no 
Congresso Nacional, principal-
mente num momento como 
esse em que atravessamos 
a maior crise econômica e 
sanitária dos últimos 100 
anos”, ressaltou o deputado. 

Presidida pelo deputado 
federal Otto Alencar Filho, 
também do PSD, a Comissão 
tem como objetivo discutir, 
acompanhar planos e progra-
mas governamentais destina-
dos ao fomento de projetos 
que viabilizem e concretizem 
a retomada econômica, o 
fortalecimento das Micro e 
Pequenas Empresas, a geração 
de emprego e renda no país. 

“Temos dois grandes desafios. 
O primeiro é passar por toda 
essa pandemia econômica 

Desenvolvimento Econômico

e a segunda é a retomada 
da produção, a abertura de 
novos postos de trabalho e 
fazer com que as empresas, 
os empreendedores e todos 
aqueles que produzem renda 
neste país se mantenham de 
portas abertas e trabalhando”, 
destacou Bertaiolli, que também 
é vice-presidente da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
onde já atua, há mais de 20 
anos, no segmento das MPEs. 

Ainda conforme Bertaiolli, 
as sessões e todos os trabalhos, 
neste momento, acontecem 
de forma virtual, respeitando 
o distanciamento social que 
a pandemia causada pelo 
coronavírus impõe, mas nem 
por isso as ações se tornam 
menos importantes ou reali-
zadoras. “É justamente agora 
que precisamos trabalhar e 
muito para criar os meca-
nismos necessários para que 
possamos superar tudo isso”. 

Objetivo é discuti planos e programas 

Divulgação
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Produtos da Agricultura 
Familiar são distribuídos

Com a suspensão das 
aulas presenciais causada 
pelo avanço do coronavírus 
(Covid-19) em todo o Estado 
de São Paulo, a Prefeitura 
de Guararema, por meio da 
Secretaria de Educação, vem 
adotando estratégias para 
garantir a alimentação de 
crianças da Rede Municipal 
de Ensino.

Cerca de 180 famílias - cujos 
filhos estão matriculados 
nas escolas da cidade e que 
foram identificados, pelos 
Diretores de Escola, como 
grupo prioritário - receberão 
itens da agricultura familiar 
em suas casas, como frutas, 
legumes e verduras.

A entrega dos itens co-
meçou a ser realizada nesta 
segunda-feira, por equipes 
da Secretaria Municipal de 
Educação. Na manhã de 
anteontem, a destinação 
dos itens começou no bairro 
Nogueira, onde 30 famílias 
foram atendidas.

“Esse trabalho é muito 
importante, na medida em 

Guararema

que oferta às famílias que 
mais precisam a possibilidade 
de alimentação saudável e 
nutritiva.  Com a suspensão 
temporária das aulas, crianças 
que contavam com a merenda 
escolar ficaram sem parte das 
refeições diárias e a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
preocupada com essa situação, 
identificou as famílias com 
maior necessidade e já está 
realizando a entrega desses 

itens”, explicou a Secretária 
Municipal de Educação, 
Clara Assumpção Eroles 
Freire Nunes.

A Prefeitura de Guararema 
já havia realizado a entrega 
de itens da agricultura fa-
miliar para alunos da Rede 
Municipal de Ensino no 
ano passado, com o início 
da pandemia da Covid-19 e 
a necessidade da suspensão 
das aulas.

Ação ocorreu para garantir alimentação dos alunos

Guararema/Divulgação

Segunda dose será aplicada 
hoje por meio do drive-thru

Público-alvo são os idosos e os trabalhadores da saúde que já tomaram a primeira vacina

SUZANO

A campanha de imuni-
zação contra o coronavírus 
(Covid-19) em Suzano segue 
nesta hoje com a aplicação 
da segunda dose da Coro-
naVac, que é o imunizante 
do Instituto Butantan. Nesta 
etapa, o público-alvo são 
os idosos maiores de 80 
anos e os trabalhadores da 
saúde que já participaram 
da primeira fase, com a dose 
inicial aplicada até meados 
de fevereiro, cumprindo 
assim o prazo de espera 
de 14 e 28 dias. A ação 
será concentrada na Arena 
Suzano, que fica dentro 
do Parque Municipal Max 
Feffer, localizado na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90, no Jardim Imperador, 
a partir das 9 horas. O 
atendimento em sistema 
drive-thru estará disponível 
somente para idosos. 

Para receber a segunda 
dose do imunizante, será 
preciso apresentar o cartão 
de vacinação adquirido 
na primeira etapa, CPF e 

documento original com 
foto. “As equipes de Saúde 
estão prontas para mais essa 
etapa, que dá continuidade 
ao trabalho de imunização 
desenvolvido na cidade 
desde o dia 20 de janeiro. 

Desta vez, retomaremos 
a ação iniciada na sema-
na passada, garantindo a 
segunda dose a quem já 
tomou a primeira. É muito 
importante a participação 
de todos que se incluem 

nesta situação para que 
seja concluída a vacinação 
e garantida maior eficácia 
do imunizante”, disse o 
secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi.

Em seguida, amanhã’, a 

pasta recomeça a vacinação 
com a primeira dose para 
os idosos a partir de 77 
anos. O objetivo é alcançar 
o maior número possível do 
público desta faixa etária, 
sobretudo aqueles com até 
79 anos. “Esta nova data foi 
possibilitada pelo envio de 
novas doses da CoronaVac. 
Estamos empenhados em 
levar a vacina para todos que 
se enquadram no público-

-alvo, conforme o plano de 
vacinação. Trabalhamos com 
os lotes periodicamente 
enviados ao município. Em 
breve, assim que possível, 
anunciaremos datas para 
a vacinação dos idosos de 
outras faixas etárias. A ex-
pectativa é de que aconteça 
de maneira decrescente, dos 
mais velhos para os mais 
novos, assim como vem 
sendo observado desde o 
início da campanha. Con-
tamos com a compreensão 
e a colaboração de todos os 
suzanenses na luta contra 
o coronavírus”, destacou.

Para receber a segunda dose é preciso apresentar o CPF e documento com foto

Wanderley Costa/Secop Suzano

O prefeito Eduardo Boigues 
(PP) esteve, anteontem, com o 
secretário de Estado de Meio 
Ambiente, Marcos Penido e o 
secretário executivo de Esta-
do da Habitação, Fernando 
Marangoni. O objetivo do 
encontro, que aconteceu no 
Palácio dos Bandeirantes, foi 
buscar recursos para solucio-
nar problemas de enchentes.

De acordo com o prefeito, 
o encontro foi positivo, pois 
fez a solicitação junto aos 
secretários para resolver os 
problemas antigos de alaga-
mentos nos bairros da Vila 
Bartira, Vila Japão, Maria 
Augusta, Jardim Fiorelo e 
outros pontos.

“Saímos daqui com um 
sentimento de vitória, pois 
aos poucos percebemos que 
é possível fazer cada vez mais 
para Itaquaquecetuba”, enfa-
tizou Boigues.

A Prefeitura já realiza um 
estudo sobre o micro e macro 
drenagem de todo o município 
com o intuito de viabilizar as 
soluções para os alagamentos. 
A apresentação deste estudo 
deve acontecer até o próximo 
dia 12 de março ao Fundo do 
Estado de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo (Fehidro).

Itaquá busca 
recursos com 
o governo do 
Estado

Enchentes

Grupo é libertado de cárcere 
no bairro Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano, com o apoio 
da Polícia Militar, atendeu 
a um caso de sequestro e 
cárcere privado na manhã 
de ontem, no bairro Cidade 
Miguel Badra. Quatro pessoas 
foram libertadas do cativei-
ro, três caminhões foram 
apreendidos e um envolvido 
no crime foi detido.

Por meio do serviço de 
acolhimento de denúncias, 
a GCM foi informada, de 
forma anônima, que pessoas 
estariam sendo mantidas em 
cativeiro em uma constru-
ção particular abandonada. 
Os agentes imediatamente 
acionaram o apoio da PM 
e passaram a acompanhar 
o caso. Foram destinadas 
cinco viaturas para realizar 
cerco no local e, com isso, 
garantir a segurança das 
vítimas e impedir a fuga dos 
criminosos.

Chegando lá, um homem 
que vigiava o cativeiro foi 
detido pelos policiais e os 
quatro indivíduos, que haviam 

Suzano

sido sequestrados, foram 
libertados e encaminhados 
ao 2º Distrito Policial do Boa 
Vista para colaborar com 
as investigações. Segundo 
relato de uma das vítimas, 
todos eles eram motoristas 
de caminhões e vieram à 
cidade para retirar cestas 
básicas, mas caíram em um 
golpe, foram presos e os 
seus veículos roubados. As 
vítimas estavam sendo man-
tidas em cárcere privado no 
local desde a manhã do dia 
anterior.

Os agentes de segurança 
conseguiram recuperar todos 
os três caminhões roubados 
e um suspeito que estava no 
local do crime foi detido e 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia (DP) Central, onde 
segue à disposição da Justiça 
para as devidas providências. 
A GCM e a PM seguem em 
busca de outras duas pessoas 
que tiveram envolvimento 
no crime e estão foragidas.

A comandante da GCM, 
Rosemary Caxito, parabenizou 

os agentes que resgataram os 
caminhoneiros e ressaltou que 
a corporação tem ampliado 
esforços para oferecer aos 
munícipes um atendimento 
cada vez mais ágil e eficiente.

De acordo com o assessor 
estratégico da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Cidadã, 
Jefferson Ferreira dos Santos, 
o trabalho conjunto entre os 
órgãos de segurança tem sido 
essencial para combater os 
delitos e coibir a violência em 
Suzano. “Seguimos atuando 
diariamente no acolhimento 
de denúncias e em patru-
lhamentos constantes nos 
bairros, sempre com o obje-
tivo de garantir que todas as 
ocorrências sejam atendidas 
rapidamente e a população 
tenha uma cidade cada vez 
mais segura”, afirmou. 

A GCM de Suzano rece-
be denúncias pelo telefone 
4746-3297. Desde junho, o 
atendimento está interligado 
com a Central de Segurança 
Integrada (CSI) para otimizar 
o acolhimento das ligações.
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Condemat espera chegada 
de uma nova remessa

A Câmara Técnica de Saúde 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
informou no final da tarde 
de ontem que um novo 
lote de vacinas CoronaVac, 
do Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica 
SinoVac, será disponibiliza-
do aos municípios do Alto 
Tietê a partir de hoje. As 
vacinas serão usadas para 
a primeira dose de idosos 
de 75 a 79 anos, conforme 
aponta o Plano Estadual de 
Imunização.

No total, serão fornecidas 
10.184 unidades do agente 
imunizante para a faixa de 
75 e 76 anos que começa na 
próxima semana, e 1.646 
para a faixa de 77 a 79 anos, 
totalizando 11.830 para os 
dez municípios da região 
do Alto Tietê.

A Administração Municipal 
informou que a próxima 
ação está programada para 

Expectativa

amanhã, com a aplicação da 
segunda dose da CoronaVac 
para idosos e trabalhadores 
da saúde que receberam 
a primeira dose entre os 
dias 15 e 19 de fevereiro. 
O atendimento será feito no 
Drive-Thru do Pró-Hiper, 
das 9 às 15 horas, ou dire-
tamente na Unidade Básica 
de Saúde (UBS).

A Secretaria de Saúde 
de Suzano informou que 
amanhã realizará a dose de 

reforço em idosos com mais 
de 80 anos e profissionais da 
saúde, e que na sexta-feira 
será a vez da primeira dose 
para idosos com mais de 77 
anos. “Nesta semana, nosso 
trabalho está focado na Arena 
Suzano, localizada no Parque 
Municipal Max Feffer (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 - Jardim Imperador)”, 
explicou por meio de nota 
oficial a Prefeitura de Suzano 
na tarde de ontem.

André Diniz

Serão ao todo 11.830 unidades para as 10 cidades

Divulgação

Vacinação é suspensa hoje e 
cidade aguarda novo lote

Aplicação de vacinas nos 11 postos ou no drive-thru está suspensa e deve ser retomada na sexta-feira

SEM ESTOQUE

As doses de vacina contra 
a Covid-19 enviadas pelo 
Governo do Estado para 
imunização de pessoas com 
77 anos ou mais em Mogi 
das Cruzes se esgotaram 
nesta quarta-feira (10/3). 
Nesta quinta-feira (11/3) 
não haverá vacinação em 
nenhum posto de saúde 
e nem no drive-thru, mas 
está prevista a chegada, no 
período da tarde, de 515 
doses para idosos de 77 a 
79 anos e 3.295 para 75 e 76 
anos. As datas da aplicação 
destes novos lotes serão 
divulgadas em breve. 

Novas etapas da vacinação 
serão informadas sempre de 
acordo com a chegada de 
novas doses na cidade. Para 
facilitar o acesso, a Adminis-
tração Municipal montou 
um drive-thru permanente 
no Pró-Hiper. “Recebendo 
novas grades do Governo do 
Estado, poderemos reiniciar 
rapidamente a vacinação”, 
informa o secretário municipal 
de Saúde, Henrique Naufel. 

A próxima ação está pro-
gramada para sexta-feira 
(12/3), com a aplicação da 
segunda dose da Coronavac 
para idosos e trabalhadores 
da saúde que receberam 
a primeira dose entre os 
dias 15 a 19 de fevereiro. 
O atendimento será feito no 
drive-thru do Pró-Hiper, das 
9 às 15 horas, ou diretamente 
na unidade onde a pessoa 
foi vacinada. 

Outra aplicação de segunda 
dose está programada para o 
dia 19 de março (sexta-feira) 
e será destinada para quem 
foi imunizado entre os dias 
22 e 26 de fevereiro. Segunda 
dose nas unidades serão de 
acordo com o número de 
doses disponíveis. 

2ª DOSE 
Idosos e trabalhadores 

da saúde que tomaram a 1ª 
dose de 15 a 19 de fevereiro

Dia: 12/03/2021 - sexta-feira
Locais: na mesma unidade 

que recebeu a 1ª dose da 
vacina, das 8 às 16h30, ou 

no Pró-Hiper, em sistema 
drive-thru, das 9 às 15h00.

Idosos e trabalhadores 
da saúde que tomaram a 1ª 
dose de 22 a 26 de fevereiro

Dia: 26/03/2021 - sexta-feira
Locais: na mesma unidade 

que recebeu a 1ª dose da 
vacina, das 8 às 16h30 ou 
no Pró-Hiper, em sistema 
drive-thru, das 9 às 15h00.

Mogi aplicou 6.381 doses da 
vacina contra a Covid-19 no 
último final de semana. Deste 

total, foram 1.867 primeiras 
doses e 4.514 segundas doses. 
O movimento superou as 
expectativas e, com isso, o 
município chegou ao total 
de 30.695 doses aplicadas 
entre o dia 20 de janeiro e 

7 de março. 
No sábado (06/3), a imu-

nização foi exclusiva para 
aplicação da segunda dose 
em duas frentes: os drive-

-trhu montados no Pró-Hiper 
e no Posto de Jundiapeba, 
destinados ao atendimento 
exclusivo de pessoas com 85 
anos ou mais; e 10 unidades 
para vacinação dos trabalha-
dores da saúde.

No domingo foi a vez dos 
idosos com 77 anos ou mais 
receberem a imunização. A 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
divulgou pelas redes sociais 
e nos canais oficiais que a 
vacina para este público 
alvo estava sendo anteci-
pada já que o cronograma 
estava dentro do previsto. 
Até o prefeito Caio Cunha 
usou as suas redes sociais 
para comentar a respeito e 
convidar a população desta 
faixa etária para comparecer 
no domingo o Pró-Hiper e 
garantir a imunização contra 
a covid-19 no município de 
forma antecipada.

Cronograma da segunda dose será retomado amanhã nos postos ou drive-thru 

Divulgação

Hospital Regional atinge 
100% de ocupação dos leitos

Os leitos exclusivos para 
internação de pacientes com 
coronavírus (Covid-19) do 
Hospital Regional de Ferraz 
de Vasconcelos, Doutor Osi-
ris Florindo Coelho, estão 
com ocupação de 100%. 
De acordo com a Secretaria 
do Estado de Saúde, outras 
unidades que atendem a 
região também registraram 
ocupação no limite até a 
noite de ontem.

As mais recentes atualizações 
com índices de ocupação 
dos leitos para tratamento 
de pacientes com sintomas 
da Covid-19 no Alto Tietê 
apontam para um cenário 
de colapso do sistema de 
Saúde. De acordo com o 
boletim dos hospitais, já não 
há mais vagas em algumas 
unidades e os três regionais 
que atendem a população da 
região já trabalham com a 
capacidade no limite.

O caso mais grave é do 
Hospital Regional de Ferraz, 

No limite

onde os 26 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 12 de enfermaria estão 
completamente ocupados. 
Qualquer paciente que se 
desloque até o local em 
busca de atendimento poderá 
enfrentar dificuldades em 
caso de emergência. Ainda 
que as taxas de ocupação 
variem no decorrer do dia em 
virtude de fatores como altas, 
óbitos ou transferências para 
leitos de enfermaria ou UTI, 

a unidade já opera próximo 
da capacidade máxima há 
alguns dias.

Em Mogi das Cruzes a 
situação também é alar-
mante, todos os 33 leitos 
de UTI do Hospital Luzia de 
Pinho Melo se encontravam 
ocupados nesta quarta-feira. 
Na enfermaria da unidade de 
Saúde mogiana os 46 leitos 
de enfermaria estavam com 
ocupação de 87%. 

* Texto revisado pelo editor

Luiz Kurpel*

Regional tem uma das situações mais delicadas

Divulgação



Quinta-feira, 11 de março de 2021 7portalnews.com.br

Alexandre dá 15 dias para Daniel Silveira entregar defesa preliminar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que o deputado bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ) apresente defesa preliminar no caso em que foi denunciado por grave ameaça 
e incitação de animosidade entre o tribunal e as Forças Armadas. No despacho datado desta quarta, 10, 
Alexandre registrou que o prazo para apresentação de sua defesa preliminar terminou no último dia 5, mas o 
ministro concedeu a devolução do prazo.

O diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, in-
formou que a vacina produ-
zida pelo Butantan produz 
anticorpos contra as variantes 
mais preocupantes do novo 
coronavírus até o momento, 
conforme pesquisa realizada 
por cientistas do Institu-
to Butantan e da USP, no 
ICB (Instituto de Ciências 
Biomédicas).

Ao comentar sobre as 
variantes, o diretor falou 
sobre as “características que 
são extremamente preocu-
pantes” das novas cepas. 
Segundo Covas, a variante 
B.1.1.7, originária do Reino 

Coronavac é eficaz 
contra novas cepas

Boa notícia

Unido, apresenta aumento 
da transmissão, bem como 
mudança na gravidade dos 
sintomas.

Já a variante B.1.351, da 
África do Sul, mostra au-
mento da carga viral, maior 
facilidade de transmissão e 
resistência à neutralização. No 
caso das variantes brasileiras, 
encontradas pela primeira 
vez em Manaus e no Rio 
de Janeiro, são encontradas 
características de ambas as 
outras variantes. No entanto, 
segundo o diretor, a Coro-
navac é eficaz contra novas 
cepas do coronavírus. (E.C)

PT não deve ter medo 
de polarizar, diz Lula

Para o petista, a sigla vai sempre disputar eleições para polarizar com 
Bolsonaro ou qualquer outro partido. PT não pode ficar esquecido.

DE VOLTA AO CENÁRIO POLÍTICO

 O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
afirmou que o PT “não pode 
ter medo de polarizar”, e 
sim, de “não polarizar e ficar 
esquecido”. Segundo Lula, o 
que não pode acontecer, no 
entanto, é polarização como 
aconteceu nas eleições de 
2014 com o PSDB que, em 
sua avaliação, “radicalizaram 
com ódio”.

Para o petista, a sigla “vai 
sempre disputar eleições para 
polarizar, seja Bolsonaro ou 
qualquer partido”. “Podemos 
polarizar com quem quer que 
seja desde que seja esquerda 
com direita”, afirmou. Lula 
explica que, desde as eleições 
de 1988, o PT investe na 
polarização política.

Para as próximas eleições 
presidenciais, no entanto, Lula 
afirma que não tem certeza 
dos seus planos. Segundo ele, 
discutir candidatura é “só 
mais para frente”. “Quando 
chegar o momento, vamos 
discutir 2022, se vai ter 
candidato de uma frente 
ampla ou do PT”, afirma. 

Apesar do futuro incerto, 
Lula afirma que, assim que 
for vacinado, irá voltar a 
percorrer o Brasil e construir 
alianças. “Precisamos recuperar 
relações internacionais para 
o País crescer, empresários 
confiarem e retomarmos 
investimentos”.

Segundo Lula, ele está 
“convencido que aliança política 

será possível; por isso, temos 
que ter paciência”. “Quando 
chegar momento de decidir, 
veremos se vai ser possível 
construir alianças fora da 
esquerda”, aponta. “Você 
pode construir programa que 
envolva setores conservadores, 
por exemplo vacina e auxílio 
emergencial”. Para Lula, a 

“única coisa que eu penso é 

que Flávio Dino, Boulos e 
dirigentes sindicais andem 
este País”. “Em 2002, com 
José Alencar como meu vice, 
foi 1ª vez que fizemos aliança 
entre o capital e o trabalho”.

Em sua visão, o apoio a 
favor de Ciro Gomes em 
2022 ainda é incerto e tudo 
vai depender de conversas 
futuras.

Lula diz que assim que for vacinado voltará a percorrer o Brasil e fazer alianças

Divulgação
Estadão Conteúdo

No momento mais grave 
da pandemia no Brasil, go-
vernadores de 22 unidades 
da Federação divulgaram 
nesta quarta-feira, 10, uma 
proposta de Pacto Nacional 
pela Vida e pela Saúde. No 
documento, os chefes do 
Executivo estadual defendem 
três pilares para enfrentamento 
da crise sanitária: expansão 
da vacinação, apoio a me-
didas restritivas e apoio aos 
Estados para manutenção e 
ampliação de leitos.

Os governadores sugerem 
ainda a criação de um comitê 
gestor para conduzir as ações 
referentes ao enfrentamento 
da pandemia. O grupo, de 
acordo com o que propõe no 
pacto, teria a participação de 
membros dos Três Poderes e 
de todos os níveis da federação, 
além da assessoria de uma 
comissão de especialistas.

Governadores criam 
pacto pela vida e saúde

União

Na terça-feira, 9, o Brasil 
registrou novo recorde no 
número de mortes pela co-
vid-19. Foram 1.954 óbitos 
em 24 horas, de acordo com 
dados reunidos pelo consór-
cio de veículos de imprensa. 
No total, o País já registrou 
268.568 mortes pela doen-
ça, com 11 125.017 casos 
confirmados. Os dados são 
coletados junto às secretarias 
estaduais de saúde.

Os cinco governadores que, 
até esta quarta, não aderiram 
ao pacto são: Wilson Lima 
(PSC-AM); Ratinho Junior 
(PSD-PR); Cláudio Castro 
(PSC-RJ), Marcos Rocha 
(PSL) e Carlos Moisés (PSL-

-SC). O governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), que 
propôs o pacto, no último 
domingo, 7, afirmou que 
vai continuar em busca de 
adesão dos colegas. (E.C)

Ocupação de leitos de UTI nos hospitais está no limite

Dimas Covas mostrou testes com eficácia da vacina

Rovena Rosa/Agência Brasil

MARCELLO ZAMBRANa/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO



mundo Quinta-feira, 11 de março de 20218 portalnews.com.br

Escândalo envolve a compra 
de máscaras na Alemanha

Partido de Angela Merkel é alvo de envolvimento de parlamentares que cobravam propina de empresas

EM MEIO À PANDEMIA

Maior partido político da 
Alemanha, a União Democrá-
tica Cristã (CDU) enfrenta 
uma grave crise a menos de 
uma semana da realização 
de importantes eleições esta-
duais. A legenda da primeira-

-ministra Angela Merkel se 
viu envolta em um escândalo 
pelo envolvimento de par-
lamentares de sua coalizão 
governista em um esquema 
de cobrança de propina a 
fábricas e distribuidores 
de máscaras hospitalares 
em meio à pandemia de 
covid-19.

O escândalo foi desenca-
deado no final da semana 
passada, quando foi revelado 
o caso de um deputado da 
União Social Cristã (CSU) - 
aliado histórico e parte da 
atual coalizão de governo 
de Merkel. Georg Nüsslein 
cobrava comissões de empre-
sas envolvidas na fabricação 
e distribuição de máscaras 
hospitalares. Na sequência, 

um deputado do próprio 
CDU, Nikolaus Löbel, foi 
denunciado por razões se-
melhantes. Os dois tiveram 
suas filiações suspensas, mas 
pretendem manter o cargo 
até o final.

A questão ameaça a credibi-
lidade do grupo conservador, 
em pleno ano eleitoral e 
com um tema tão sensível 
como tudo o que rodeia a 
pandemia. O líder da CDU, 
Armin Laschet, e o líder 
da CSU, Markus Söder, se 
comprometeram a enfrentar 
a situação com o máximo 
rigor. Já o secretário-geral do 
CDU, Paul Ziemiak, alertou 
que qualquer tentativa de 
enriquecimento pessoal será 
processada devido a uma 
pandemia que é a “pior crise 
desde a Segunda Guerra”.

O grupo conservador pediu 
a seus deputados no Bun-
destag (Parlamento Federal) 
que declarem até sexta-feira, 
12, todos os seus negócios 
relacionados à covid-19. Os 
parlamentares receberam 

uma carta de suas respectivas 
siglas determinando que 
apresentem a declaração antes 
da noite de sexta, segundo 
informações da televisão 
pública ARD.

A carta foi assinada pelo 

chefe do partido de Merkel, 
Ralph Brinkhaus, e pelo seu 
colega da CSU, Alexander 
Dobrindt, e destaca a im-
portância de esclarecer a 
situação que preocupa a 
crise por conta da pandemia.

A revista Der Spiegel estimou, 
no fim de semana passado, 
que Nikolaus Löbel teria 
recebido até 250 mil euros 
em comissões Seu colega 
bávaro teria embolsado cerca 
de 600 mil euros.

De acordo com a publica-
ção, poderia haver cerca de 
vinte deputados envolvidos 
em assuntos semelhantes.

A União Democrática Cristã 
(CDU) enfrenta grave crise 
a uma semana da eleições 
estaduais.

A questão das máscaras 
já apimentou as eleições 
regionais que acontecerão, 
no próximo domingo, em 
Baden-Württemberg - onde 
uma coalizão liderada pelos 
verdes governa com a CDU 
como parceiro menor - e na 
Renânia - governada por 
uma aliança entre social-

-democratas , verde e liberal.
Não bastasse o escândalo, a 

coalizão ainda tenta chegar a 
um acordo sobre o candidato 
para as eleições gerais de 26 
de setembro. Teoricamente, 
o natural seria a candidatura 
do centrista Laschet, mas 
Markus Söder, tem aspirações 
de lutar pela chancelaria e 
ser o vencedor da disputa 
travada entre as duas partes 
que estão no jogo.

Estadão Conteúdo

Caso na Alemanhã envolve a compra de máscaras e a cobrança de propina

Divulgação

O Estado americano do 
Arkansas aprovou nesta terça-
-feira, 9, uma lei que proíbe 
o aborto mesmo em casos 
de estupro ou incesto, com 
a esperança de pressionar a 
Suprema Corte dos Estados 
Unidos a revogar uma deci-
são de 1973 que estendeu 
essa garantia a todo o país. 
A única exceção prevista 
no texto promulgado no 
Estado, conhecido por seu 
conservadorismo cristão, é 

“salvar a vida da mãe durante 
uma emergência médica”, 
anunciou seu governador, o 
republicano Asa Hutchinson. 
Ele declarou ter ratificado a 
lei seguindo suas “convicções 
sinceras” contra o aborto.

O texto não deve entrar 
em vigor antes do verão (no 
norte), e a poderosa União 
Americana pelas Liberdades 
Civis (Aclu) anunciou que 
irá impugná-lo na Justiça. O 
tema divide os americanos 
e conta com uma oposição 
muito forte, principalmente 
nos círculos religiosos.

Nos últimos 20 anos, os 

Arkansas aprova a 
proibição de aborto

Agora é lei

Estados do centro e sul do 
país aumentaram o número de 
leis restritivas sobre o aborto, 
obrigando muitas clínicas a 
fecharem as portas. Com a 
lei do Arkansas, aqueles que 
se opõem à interrupção vo-
luntária da gravidez esperam 
impulsionar a revogação de 
uma decisão proferida em 
1973 pela Suprema Corte 
americana, que garantiu às 
mulheres o acesso ao aborto.

A mudança permitiria 
a cada Estado tomar sua 
própria decisão sobre o tema 
e aumentaria ainda mais a 
desigualdade territorial. “O 
propósito da lei é abrir ca-
minho para que a Suprema 
Corte revogue a jurispru-
dência atual, declarou o 
governador do Arkansas. O 
tribunal máximo pende para 
a direita desde a nomeação 
pelo ex-presidente Donald 
Trump da juíza conservadora 
Amy Coney Barrett.

Outra proibição radical 
do aborto foi transformada 
em lei pelo governador da 
Carolina do Sul.(E.C)

Os Barômetros Globais 
Coincidente e Anteceden-
te da Economia subiram 
em março, informou nesta 
quarta-feira a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com 
os primeiros efeitos do avan-
ço da vacinação nos países 
desenvolvidos. O Barômetro 
Global Coincidente subiu 
4,5 pontos em março, ao 
passar de 97,9 para 102,4 
pontos, no maior nível desde 
dezembro de 2017. Já o Ba-
rômetro Global Antecedente 
saltou 11,9 pontos no mês, 
para 117,1 pontos, no maior 
nível desde junho de 2010.

“A combinação dos efeitos 
de medidas restritivas e imu-
nização já surtem resultados 
em termos de redução nas 
taxas de contágio da pan-
demia, ainda que de forma 
não homogênea ao redor 
do mundo. Nos países em 
que esses resultados já são 
mais visíveis, indicadores de 
nível de atividade corrente e 
expectativas em relação aos 
próximos meses possibilitaram 

Barômetro Global Coincidente subiu 
4,5 pontos em março no mundo

Economia

Europa contribuem com 
somente 0,1 ponto cada.

“A Europa é a região que 
vem se recuperando mais 
lentamente, seguida do He-
misfério Ocidental, refletindo 
as incertezas em torno do 
controle da pandemia e da 
velocidade das campanhas 
de vacinação no continente”, 
diz a nota da FGV.

No caso do Barômetro 
Antecedente, que mede as 
perspectivas de crescimento 
econômico nos próximos de 
três a seis meses, o indicador 
já vinha captando um maior 
otimismo com a vacinação. 
Mesmo assim, de forma 
heterogênea entre as regiões. 
O Barômetro Antecedente 
da região da Ásia, Pacífico 
& África contribuiu com 9,4 
pontos, quase 80%, para a 
alta do indicado. A Europa 
também contribuiu positiva-
mente no mês, em 2,9 pontos, 
enquanto o Hemisfério Oci-
dental andou na contramão, 
ao contribuir negativamente 
em 0,4 ponto. (E.C)

Coincidente, que procura 
acompanhar o ritmo da ati-
vidade econômica, a piora 
no avanço da pandemia na 
Europa na virada do ano 
ainda impediu um cresci-
mento maior no indicador, 
especialmente quando se 
desagrega por região. A Ásia, 
Pacífico & África contribui 
com 4,3 pontos, ou 96%, 
para a alta do Barômetro 
Coincidente Global, enquanto 
o Hemisfério Ocidental e a 

os avanços dos barômetros 
coincidente e expectativas 
propiciaram avanços dos 
barômetros coincidente e 
antecedente em março, ainda 
persistindo um resultado 
relativamente pior para o 
setor de serviços. A oferta de 
imunizantes continua sendo 
o principal condicionante 
para o potencial de uma 
retomada mais robusta”, diz 
a nota divulgada pela FGV.

No caso do Barômetro 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estudo detalhou avanço da vacinação nos países 
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Mogi busca reabilitação 
contra o Campo Mourão

Time volta à capital paulista para tentar reencontrar o caminho da vitória no torneio nacional

NBB

O Mogi das Cruzes Bas-
quete enfrenta o Campo 
Mourão hoje, às 20 horas, 
no Ginásio do Pinheiros, 
em São Paulo, pelo Novo 
Basquete Brasil (NBB). O 
duelo terá transmissão ao 
vivo pelo DAZN. Os mo-
gianos vêm de três derrotas 
na competição e estão na 9º 
colocação na tabela, com 
12 vitórias em 23 jogos. O 
time do Paraná está na 15º 
colocação, com 5 vitórias 
em 23 partidas. No primeiro 
turno, as equipes se enfren-
taram no dia 4 de janeiro, 
também em São Paulo, com 
vitória do Campo Mourão 
por 92 a 86.

O grupo voltou ao Gi-
násio Hugo Ramos ontem 
para realizar um trabalho 
leve antes de encarar os 
paranaenses. “Temos que 
nos preparar ainda mais, 
mentalmente e fisicamente. 
Tivemos muitas dificuldades 
no primeiro jogo contra o 
Campo Mourão, que fomos 
derrotados. Eles jogaram 

com uma intensidade física, 
tática, disciplina e qualidade 
excelentes. Amanhã teremos 
um grande problema para 
resolver. Apesar de não es-
tarem bem na classificação, 

será um jogo muito mais 
difícil que o de ontem, contra 
o Paulistano. Teremos que 
melhorar e evoluir muito 
para fechar a partida com 
uma vitória, que é o mais 

importante para nós”, res-
salta o técnico Jorge Guerra, 
o Guerrinha.

O ala Dominique Coleman, 
que sofreu uma pancada 
no nariz no último jogo 

Na partida contra o Paulistano, time de Mogi perdeu pelo placar de 69 a 62

Antonio Penedo/Mogi Basquete

Técnico do Santos tenta 
encontrar o jogo ideal

Dificilmente Ariel Holan 
poderia ter um início de tra-
balho à frente do Santos com 
jogos de tanto peso Afinal, 
após começar a sua trajetória 
em um clássico - a derrota por 
4 a 0 para o São Paulo, no 
sábado - já precisou encarar 
um primeiro jogo de mata-

-mata pela Copa Libertadores 
- o triunfo por 2 a 1 sobre o 
Deportivo Lara, na terça-feira.

E tudo isso em meio a 
perdas no elenco, proibição 
de contratar, desfalques e 
aposta em jovens. Não à toa, 
Holan modificou quase meio 
time - 5 dos 11 titulares - entre 
um compromisso e outro. E 
deixou claro que a principal 
preocupação neste início 
de trabalho é encontrar um 
sistema de jogo.

“O rival se posicionou com 
cinco defensores. Colocamos 
quatro atacantes, mas pedimos 
para Sandry e Pirani ocuparem 
as costas dos meio-campistas 
rivais. Fizemos bem em alguns 
momentos, em outros, não. 
Em poucos dias a equipe 

Peixe

busca um sistema de jogo. 
Buscaremos que esse sis-
tema seja o mais eficaz no 
menor tempo possível. Com 
muitos jovens”, disse Holan, 
comentando o desempenho 
da equipe no jogo de ida da 
segunda fase preliminar da 
Libertadores.

Diante do Deportivo Lara, 
Holan escalou o Santos com 
cinco mudanças. Trocou John 
por João Paulo, em um rodízio 
no gol que marcou a passagem 
de Cuca pela Vila Belmiro, 
improvisou Vinicius Balieiro 

na lateral direita, ao invés de 
usar Sandro, deu chance a 
Kaiky na zaga, no lugar de 
Luiz Felipe, e apostou em 
Marcos Leonardo e Ângelo no 
ataque, sacando Jean Mota e 
Bruno Marques.

Os testes de Holan devem 
prosseguir, afinal, alguns titu-
lares devem ficar à disposição 
do treinador, que pode rodar 
o elenco no sábado, diante 
do Ituano, na Vila Belmiro, 
antes do duelo decisivo com o 
Deportivo Lara, na terça-feira, 
na Venezuela. (E.C.)

contra o Paulistano, pre-
cisará passar por cirurgia, 
mas deve estar em quadra 
com uma proteção facial. 
No jogo, que ocorreu no 
Hugo Ramos, o Mogi perdeu 
de 69 a 62 para o time da 
capital.

Além do Campo Mourão, 
o Mogi Basquete ainda 
enfrentará mais cinco ad-
versários nesta reta final de 
fase classificatória: Minas, 
neste domingo, ao meio-

-dia; Flamengo, no dia 16, 
às 17 horas; Bauru, no dia 
27, às 16 horas; Brasília, 
no dia 1º, às 11 horas, e 
Pato Basquete, no dia 4, às 
18 horas

Os jogos do Campeonato 
Paulista e demais outros tor-
neios de futebol não vão ser 
interrompidos em São Paulo 
por causa da alta dos casos de 
coronavírus (Covid-19). Em 
entrevista coletiva ontem, no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
governo do Estado afirmou 
que vai continuar a monitorar 
a situação e pode adotar me-
didas mais restritivas, como 
a suspensão do calendário.

O Ministério Público (MP) 
de São Paulo recomendou 
a suspensão de partidas de 
futebol para ajudar na redução 
do número de casos. Mas 
pelo menos por enquanto, a 
continuidade do Estadual não 
será afetada. “Não tomamos 
medidas em função de um setor 
ou outro. Temos de reduzir 
o contato entre as pessoas. 
Isso a gente faz ficando em 
casa”, disse o coordenador 
do centro de contingência 
da covid-19, Paulo Menezes.

O governo garante que 
apesar da situação de mo-
mento ser pela continuidade 
do calendário do futebol, isso 
não garante que a situação 
pode mudar.

Jogos não serão 
interrompidos 
por causa da 
pandemia

Coronavírus

Estadão Conteúdo

O lateral-esquerdo Léo 
foi diagnosticado com co-
ronavírus (Covid-19) após 
exames realizados no CT da 
Barra Funda pelo São Paulo. 
Ele apresentou sintomas de 
gripe e logo foi afastado. 

Léo vinha sendo utilizado 
na linha de três zagueiros 
desde a chegada do treinador 
argentino Hernán Crespo. O 
defensor aumenta a lista de 
casos detectados por covid-19 
no São Paulo. Além dele, 
Hernanes, Toró e Tchê Tchê 
também contraíram a doença.

Enquanto o jogador se 
recupera, o departamento 
médico continua no processo 
de transição de atletas que 
estavam machucados. Liziero 
e Paulinho, que se recupe-
ram de lesões, e Igor Gomes 
(concussão) fizeram atividades 
com os preparadores físicos.

O São Paulo enfrenta o 
Novorizontino no sábado 
à noite, fora de casa, pela 4ª 
rodada do Paulistão. (E.C.)

Lateral do  
São Paulo está 
infectado com 
coronavírus

Tricolor

Afetados economicamente 
pela pandemia de coronaví-
rus (Covid-19), os clubes de 
futebol lutam para manter o 
que restou de dinheiro. O 
Corinthians, que anunciou 
em novembro de 2020 déficit 
de R$ 195,4 milhões, segue 
à risca a prática. Desde o 
começo do ano, reduziu a 
folha salarial de seu elenco 
principal em cerca de R$ 1,7 
milhão. A tendência é que a 
despesa com salários sofra 
redução ainda maior.

Em 2021, o clube eco-
nomizou R$ 900 mil com a 
negociação do goleiro Walter, 
do zagueiro Marllon, do vo-
lante Éderson e dos atacantes 
Jonathan Cafu e Davó. A 
saída desses cinco atletas é 
responsável pela metade do 
montante já economizado. A 
outra fatia da redução está 
ligada ao fim do vínculo 
contratual de Mauro Boselli 
e Sidcley. Juntos, atacante e 
lateral obrigavam o Corin-
thians a gastar cerca de R$ 
840 mil por mês.

Consciente de que a pandemia 

Corinthians reduz folha 

salarial em R$ 1,7 milhão

Timão

do novo coronavírus deve 
seguir afetando suas receitas, 
o Corinthians pretende “se 
livrar” de mais jogadores que 
pouco foram utilizados na 
temporada passada, como 
Michel Macedo e Everaldo. 
A princípio, o atacante, que 
chegou em 2019 e possui 
vínculo de quatro temporadas, 
é prioridade. Se a negociação 
de ambos se concretizar, cerca 
de R$ 300 mil mensais seriam 
economizados e o valor total 
do corte na folha se aproxi-
maria dos R$ 2 milhões.

Todo começo de tempo-
rada o Corinthians negocia 
jogadores por empréstimo. 
Jonathan Cafu, Davó e Éder-
son foram os escolhidos da 
vez. Eles devem voltar em 
2022. Mas se há quem saia, 
há também quem volte por 
essa modalidade de negócio. 
É o caso de Matheus Jesus e 
João Victor. André Luís, que 
havia sido vendido ao Daejeon 
Hana Citizen, da Coreia do 
Sul, também retorna ao CT 
Joaquim Grava após calote 
na transação. (E.C.)

Técnico fez experimentos contra o Deportivo Lara

Ivan Storti/Santos FC

O grupo voltou 
ao Ginásio Hugo 
Ramos ontem 
para realizar um 
trabalho leve antes 
de encarar os 
paranaenses
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SBT, 21H00

Chiquititas
Armando leva Beto até Junior, diz que o garçom possui vários pontos negativos 

e que precisa ser mandado embora. Junior responde que pela postura de 

ressaltar os defeitos de Beto, Armando possui algum problema pessoal com ele. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Jade fi ca furiosa com Bianca e deixa a festa. Cobra encontra Jade na praça 

e pede para levá-la em casa. Karina fl agra Bianca e Duca juntos no quarto. 

Pedro e Guta se beijam. Zé e Marcão veem Cobra com Jade e desconfi am 

que o rapaz está agredindo a menina. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana acusa Vitoria de querer que ela abandone sua fi lha como ela fez com 

Alice. Manuela ve Rodrigo e Nina se beijando. Vitoria procura a fi cha de 

sua fi lha na secretaria do curso de tenis. Ana combina com Manuela de ir a 

faculdade para falar com Alice.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Apolo leva Flávia para falar com Tancinha. Beto tenta se confessar com o padre. 

Bia se apavora ao ver Dulce na igreja, e Isabel tenta acalmá-la. Alexsander 

fl erta com Nair. Felipe e Shirlei pensam em seu casamento. Teodora fl agra 

Epaminondas com Safi ra.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Últimos capítulos não divulgados pela emissora.

RECORD, 21H

Gênesis
Sarai e Abrão pedem uma explicação à Nadi. Gurik é derrotado pelos inimigos. 

Terá fi ca indignado com a atitude de Naor. Sarai questiona Iafa e Lamassi 

sobre as palavras de Nadi. Ibbi-Sim se revolta ao saber sobre o ataque. Os 

Elamitas festejam a vitória. 

 Se cai chuva é vida
Se não cai vida é, se
o amor aparece vida
será com toda 

certeza
mas se escondido 

ele
estiver vida existirá 

de
qualquer jeito, vida 

é.
E se chega o sol e as
nuvens dissiparem 

só
sobra calor ou luzes
esperançosas se 

aqui

MOMENTO
especial

Este rio que é vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MAURO REINALDO RICARDO

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário! 

Algumas vezes coisas ruins 
acontecem em nossas vidas para 
nos colocar na direção das melhores 
coisas que poderíamos viver.”

 cultura@jornaldat.com.br

e neste preciso 
tempo

nadarem neste rio 
ou

neste mar que é a 
vida.
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