
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2021 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8398  

Estado garante chegada de  
30 leitos ao Arnaldo Pezzuti

Instalação começa 

na segunda-feira, 

sendo 10 de UTI e 20 

de enfermaria; Santa 

Casa disponibiliza a 

partir de hoje nove 

leitos de UTI e 48 

de enfermaria para 

auxiliar contra a Covid 

O prefeito Caio Cunha (Pode), 
juntamente com o secretário Henri-
que Naufel e o presidente do Con-
demat e Prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), esteve no Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzutti Cavalcanti, 
ontem num encontro com repre-
sentantes do governo do Estado, 
que confirmaram a instalação de 
30 Leitos Covid-19 (10 de UTI e 
20 de Enfermaria). A instalação co-
meça na próxima segunda-feira e os 
leitos devem estar disponíveis para 
atendimento a partir de quarta-feira.  
Cidades, página 3

Fase vermelha

Isolamento 
social registra 
alta esta semana
Cidades, página 4

PLANO SP

Restrições serão 

maiores na 

segunda. p4

SEBRAE

Prazo para 
cursos termina 
hoje. p4

Outra novidade será o apoio da Prefeitura e do Estado na implantação de novos leitos na Santa 

Paulo Pavione/Divulgação
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O primeiro caso confirmado de 
Covid-19 foi no dia 11 de março 
de 2020, com uma trabalhadora da 
saúde de Ferraz de Vasconcelos. Em 
Mogi das Cruzes, maior cidade do 
Alto Tietê, o primeiro caso confirma-
do veio em 18 de março de 2020, e 
o primeiro óbito aconteceu no dia 
31 de março - um homem de 68 
anos, com histórico de condições 
pré-existentes, no bairro Mogilar..  
Cidades, página 6

Covid-19

HÁ UM ANO 
REGIÃO TEVE 
1º CASO

A Secretaria Municipal de Segurança notificou 31 estabelecimentos por descumprir restrições 

Aplicação da 2ª dose será hoje para 

idosos e trabalhadores da saúde 

CORONAVAC

O atendimento será feito no drive-thru do Pró-
Hiper, das 9 às 15 horas, ou no posto de saúde onde 
a pessoa foi vacinada na 1ª vez. Cidades, página 3
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Comércio

Reunião tratará de medidas 
para flexibilizar aluguéis
O encontro faz parte das medidas da Prefeitura de 
Mogi para apoio aos empreendedores. Cidades, página 6
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DIA DO CICLISTA
Um dos projetos encaminhados para 
as comissões na sessão da Câmara 
de Mogi nesta semana foi a propos-
ta do vereador Vitor Emori (PL), que 
estabelece o dia 19 de agosto como 
Dia Municipal do Ciclista. O vereador 
defendeu a criação da data pelo po-
tencial turístico que o ciclismo pode 
proporcionar, colocando o município 
como o ponto de partida de diversas 
rotas para o Vale do Paraíba, Ser-
ra da Mantiqueira e Serra do Mar.

RECONHECIMENTO
Outro projeto de Lei encaminhado 
para análise nesta semana foi o pe-
dido de reconhecimento como en-
tidade de utilidade pública a Asso-
ciação de Recreação e Convivência 
Assistencial (Arca), que realiza ações 
voltadas a famílias em situação de 
vulnerabilidade no município. O pro-
jeto de Lei foi apresentado pelo ve-
reador Pr. Clodoaldo (PL).

MOÇÕES DE PESAR
A sessão de terça-feira da Câmara 
teve como triste coincidência o nú-
mero de votos de pesar propostos 
pelos membros da Câmara de Mogi. 
No requerimento 16/21, Mauro do Sa-

lão (PL) pediu homenagens à famí-
lia de Kohei Hasegawa, empresário 
local que faleceu após a luta contra 
o câncer. A Frente Parlamentar de 
Defesa da Mulher prestou homena-
gens à servidora da Câmara Silva-
na Pires, que faleceu por Covid-19. 
E Fernanda Moreno (MDB) rendeu 
homenagens ao ex-deputado fede-
ral Masataka Ota, que morreu re-
centemente.

OUVIDORIA PARA MULHER
A Frente Parlamentar em Defesa 
dos Direitos da Mulher, criada pe-
las vereadoras Fernanda Moreno 
(MDB) Inês Paz (PSOL) e Malu Fer-
nandes (SD), apresentou a propos-
ta de criação de uma ouvidoria es-
pecífica para as mulheres. “É  uma 
ferramenta importante para receber 
denúncias, reclamações e orienta-
ção a  respeito de violência domés-
tica. Seria também um canal de re-
ferência onde as mulheres poderiam 
tratar de diversos assuntos, como 
problemas com trabalho, discrimi-
nações, entre outras questões que 
poderiam ser reportadas a uma equi-
pe treinada para fazer esse atendi-
mento e encaminhar as demandas”, 
explicou Fernanda Moreno (MDB).

•••

 editor@moginews.com.br
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A
inda sem completar três meses 
de atividades, a nova gestão que 
assumiu a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes já enfrenta alguns proble-

mas inesperados que vão além da pandemia 
de coronavírus. Em pouquíssimo tempo, já 
são duas baixas em secretarias: a primeira foi 
a saída de Reinaldo Barreiros, no cargo de 
secretário-adjunto de Esportes, que pediu 
desligamento em janeiro. A segunda, bem 
mais impactante, foi a exoneração da secre-
tária de Educação – a professora Rosemeire 
Tonete, nesta semana. No pior momento da 
pandemia, a lacuna deixada pela ex-titular 
da Pasta pode dificultar na tomada de de-
cisões, caso não haja uma rápida reposição. 

A fase emergencial do Plano São Paulo, 
que determinará medidas ainda mais rígidas 
de restrição por parte do governo do Esta-
do e prefeituras para conter o coronavírus, 
bate à porta e a Educação, Pasta que aloca a 
maior quantidade dos recursos deste ano -  
R$ 420,9 milhões - merece a devida atenção.

Agora, o Ministério Público (MP) reco-
menda a saída do secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel, em 30 dias, por, 

supostamente, ter furado fila para vacinação 
da Covid-19. Talvez o MP entenda que Nau-
fel realiza trabalhos administrativos, o que 
não é verdade, pois acompanha de perto a 
movimentação de pacientes nas UTIs  desde 
o início da pandemia. Ele trabalha na linha 
de frente e, vale apenas ressaltar um fato: 
quando o secretário tomou o imunizante não 
escondeu de ninguém. De qualquer forma, 
uma notícia dessa vem em péssima hora.

Vale lembrar também que, no mês passa-
do, a Câmara de Mogi recebeu o secretário 
municipal de Governo, Francisco Camar-
go Filho, para prestação de esclarecimen-
tos sobre sua condenação por improbidade 
administrativa quando atuava no governo 
de Santa Catarina, caso que resultou até em 
pedido de cassação do mandato do prefeito 
Caio Cunha (Pode). Agora, no entanto, essa 
situação parece estar resolvida, sem prejuí-
zo à gestão. 

Em um momento tão delicado e obscu-
ro como esse da pandemia, no qual sequer 
podemos prever o dia de amanhã, qualquer 
surpresa desagradável desvia o foco princi-
pal da cidade.

Não me canso de repetir 
que saúde funcional não é 
beleza corporal ou modismo, 
mas sim, a harmonia das es-
truturas existentes no corpo, 
compostas por, músculos, 
ossos, capsulas, tendões, li-
gamentos, sistema nervosos, 
vísceras, entre outras, e é essa 
harmonia que devemos bus-
car e tratar para que possa-
mos ser funcionais em nos-
sos movimentos.

Células: são unidades da 
maior parte dos seres vivos. 
No corpo humano são en-
contradas várias células, pois 
somos seres pluricelulares. 
As células possuem núcleo 
delimitado por membrana 
e também organelas mem-
branosas, sendo, portanto, 
eucariontes.

Sabemos que todos os ani-
mais, incluindo os seres hu-

Saúde Funcional
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manos, são pluricelulares, ou 
seja, possuem mais de uma 
célula formando seu corpo. 
Essas células apresentam di-
ferentes formatos e funções 
e formam diferentes tecidos, 
órgãos e sistemas.

Tecidos: são formados por 
células semelhantes e que de-
sempenham a mesma função. 
Nos seres humanos, observa-
mos quatro tipos básicos de 
tecido: tecido epitelial, con-
juntivo, muscular e nervoso.

Órgãos: são formados por 
agrupamentos de tecidos que 
atuam juntos para realizar 
uma determinada tarefa. O 
coração, estômago, pulmão, 
rins, esôfago, fígado e baço são 
alguns exemplos de órgãos.

Sistemas: são formados 
por órgãos que atuam jun-
tos para desempenhar uma 
função. Como exemplo de 

sistemas, podemos citar o 
cardiovascular, o digestório, 
o endócrino, o reprodutor, o 
urinário e o nervoso.

O corpo humano é for-
mado por centenas de mús-
culos que auxiliam nos mo-
vimentos, estabilidade do 
esqueleto e preenchimento 
do corpo, uma vez que fa-
zem ligação dos ossos com 
o sistema nervoso.

O corpo humano é uma 
estrutura complexa que nos 
permite realizar uma série de 
importantes atividades. Po-
demos andar correr lembrar 
fatos passados, comer, reti-
rar oxigênio da atmosfera, 
pensar, entre várias outras 
atividades, tudo isso graças 
às várias células, tecidos, ór-
gãos e sistemas que integram 
o corpo humano.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é  

fisioterapeuta e  presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes
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Mogi chega a 100% de 
ocupação dos leitos

Mogi das Cruzes já não oferta 
mais leitos para internação de 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19). Ontem a rede 
que atende o município 
colapsou quando a ocupação 
alcançou 100%, tanto para 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) quanto para 
os de enfermaria. Novos 
leitos devem implantados 
no Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti até o dia 17 de março, 
mas até lá, os infectados com 
sintomas graves dependerão 
da oscilação do sistema para 
conseguir uma vaga.

O tão temido colapso do 
sistema de Saúde em Mogi 
das Cruzes aconteceu. De 
acordo com atualização diária 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, nesta quinta-feira 
já não haviam mais leitos 
disponíveis para internação 
na cidade. Os sete hospitais 
que ofertam vagas exclusivas 
já não podem mais receber 
novos pacientes.

No limite

Em números gerais, a 
ocupação de 100% dos leitos 
se traduz em 136 pessoas 
sendo tratadas em leitos 
de UTI e 181 reabilitadas 
em leitos de enfermaria. A 
totalidade de leitos leva em 
conta a soma de vagas ofer-
tadas nas seguintes unidades: 
Hospital Municipal, Santa 
Casa, Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Hospital 
Santana, Biocor e Mogimater.

O alivio para o sistema de 
Saúde e todos que dependem 
dos hospitais citados só 
deverá chegar na semana 
que vem, até 15 de mar-
ço conforme matéria nesta 
página. Esta é a data limite 
que a Secretaria de Estado 
da Saúde promete entregar 
30 leitos (dez de UTI e 20 
de enfermaria) ao Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzuti. Os 
30 primeiros leitos deverão 
anteceder uma segunda re-
messa de mais 60 ainda sem 
data programada. Na tarde 
de ontem, o prefeito Caio 
Cunha e o presidente do 

Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), Ro-
drigo Ashiuchi estiveram no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
para conferir de perto os 
novos leitos criados e que 
entram em funcionamento 
na próxima segunda-feira. 
Além deste anúncio haverá 
reforço de leitos também 
no Hospital Municipal de 
Brás Cubas e na Santa Casa 
de Misercórdia de Mogi das 
Cruzes que também abrirá 
leitos para pacientes com covid. 
Os outros 60 leitos no Dr. 
Arnaldo Pezzuti serão abertos 
em uma outra oportunidade, 
com isso, desafogando o 
sistema público de saúde 
do Alto Tietê. Os leitos do 
Dr. Arnaldo Pezzuti, que 
é hospital estadual servirã 
para pacientes do Alto Tietê 
encaminhados pela busca 
de vagas pelo sistema da 
Secretaria de Estado da Saúde 
para a região do Alto Tietê.

* Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

2ª dose será hoje para 
idosos e trabalhadores 

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza nesta sexta-

-feira (12/3) 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 dire-
tamente no Posto de Saúde 
onde a pessoa foi vacinada. 
Nas unidades, o horário de 
vacinação é das 8 às 16h30. 

Outra aplicação de segun-
da dose da Coronavac está 
programada para a próxima 
sexta-feira, dia 19 de março, 
e será destinada para quem 
foi imunizado entre os dias 
22 e 26 de fevereiro. Para 
tomar a segunda dose, o 
paciente precisa apresentar 
RG, CPF e comprovante de 
aplicação da primeira dose. 

Nesta quinta-feira (11/03), 
Mogi das Cruzes recebeu 
uma nova grade de vaci-
nas destinada à imunização 
dos idosos e a estratégia de 

Cronograma

vacinação na cidade será 
divulgada em breve. 

No total, são 3.810 novas 
doses, sendo 515 para com-
plementar o atendimento de 
pessoas de 77 a 79 anos e 
3.295 para iniciar a aplicação 
em quem tem entre 75 e 76 
anos. Idosos acima dessa faixa 
etária que ainda não foram 
vacinados serão atendidos. 

A Aplicação da 2ª dose 
será feita para os idosos e 
trabalhadores da saúde que 

tomaram a 1ª dose de 15 a 
19 de fevereiro. Este público 
será imunizado com a se-
gunda dose nesta sexta-feira, 
dia 12, na mesma unidade 
que recebeu a 1ª dose da 
vacina, das 8 às 16h30; ou    
no Pró-Hiper - pelo sistema 
drive-thru, das 9 às 15h00. 

Já os idosos e trabalhado-
res da saúde que tomaram 
a vacina na sequencia da 
data serão vacinados no 
próximo dia 26.

Continua hoje a aplicação da segunda dose da vacina

Divulgação

Hospital Dr. Arnaldo terá 30 
leitos covid-19 na segunda

No primeiro momento serão 30 leitos e depois outros 60 divididos entre UTI e  enfermaria conforme demanda

BOA NOTÍCIA

O prefeito Caio Cunha 
(Pode), juntamente com o 
secretário Henrique Naufel 
e o presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi, esteve no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti 
Cavalcanti, nesta quinta-feira 
(11/03), num encontro com 
representantes do Governo 
do Estado, que confirmaram 
a instalação de 30 leitos 
Covid-19 (10 de UTI e 20 
de Enfermaria). A instalação 
começa na segunda-feira 
(15) e os leitos devem estar 
disponíveis para atendimento 
a partir de quarta (17/03).

Em uma segunda etapa, 
outros 60 leitos Covid-19 
devem ser instalados no Dr. 
Arnaldo. Deste total, meta-
de pode ser convertida em 
terapia intensiva caso haja 
a necessidade. “Essa ação é 
fruto dos insistentes pedidos 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e do Condemat ao 
Governo do Estado pela 
ampliação da oferta de leitos 
no Alto Tietê”, ressaltou o 
prefeito Caio Cunha. 

Outra novidade será o 
apoio da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e do Estado na 
implantação de novos leitos 
Covid-19 na Santa Casa. “A 
partir de amanhã, teremos 
9 leitos de UTI e 48 leitos 
de Enfermaria para garantir 
suporte à demanda crescente 
em nossa cidade”, explica 
o secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel.

Nesta semana, a Adminis-
tração Municipal concluiu a 
montagem de 7 dos 15 novos 
leitos de terapia intensiva 
Covid-19 no Hospital Mu-
nicipal. Com isso, a unidade 
passou a contar com 61 leitos 
de UTI para pacientes com 
o novo coronavírus. Outros 
8 leitos serão instalados nas 
próximas semanas, conforme 
programação de chegada dos 
monitores e ventiladores.

Também está em anda-
mento a implantação de 
novos leitos de enfermaria 
no Hospital Municipal que, 
neste momento, aguarda pela 
ampliação da rede de oxigênio 

pela empresa responsável. 
Inicialmente, serão mais 
30 leitos de enfermaria que 
devem ocupar consultórios 
e outras áreas internas do 
Ambulatório de Especiali-
dades, podendo chegar a 50. 

Nesta quinta-feira (11/03), 
Mogi das Cruzes atingiu 
100% de ocupação dos leitos 
de UTI e Enfermaria Covid, 
incluindo hospitais públicos 
e privados da cidade. O Hos-
pital Municipal está operando 

acima da sua capacidade, mas 
garantindo atendimento a 
todos os pacientes. Somente 
nesta manhã, 62 fichas de 
atendimentos foram abertas 
no Pronto Atendimento e ha-
viam 144 pessoas internadas 

(63 em terapia intensiva e 
79 em enfermaria Covid. A 
informação foi repassada 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde ao prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, durante visita técnica 
realizada nesta quinta-feira 
(11/03) na unidade.

Por fim, Ashiuchi agradeceu 
o empenho de todos e reforçou 
o pedido de cuidados por 
parte da população. “Estamos 
em um cenário pandêmico 
preocupante. Muitas cidades 
atingiram 100% de ocupação 
em seus hospitais. Estamos 
buscando mais leitos, mas 
é muito importante a cons-
cientização de todos. Usem 
máscaras e álcool em gel e 
pratiquem o distanciamento 
social. Estamos focados em 
amenizar os impactos da 
pandemia, contudo preci-
samos da união de todos. 
Estamos com a campanha de 
vacinação a todo vapor. Se 
cuidem, que logo sairemos 
dessa”, concluiu Ashiuchi, que 
preside também o Condemat.

 

Os novos leitos no hospital já estão prontos para funcionarem na segunda

Divulgação/Secop
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Inscrições para 512 cursos da Prefeitura em 
parceria com o Sebrae se encerram hoje

Os interessados nas 512 
vagas em 18 cursos gratuitos 
da parceria entre a Secretaria 
de Educação de Mogi das 
Cruzes e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) têm 
até hoje para se inscrever 
(confira os links de cadastros 
no quadro ao lado). 

Os cursos online, coor-
denados pela Escola de Em-
preendedorismo e Inovação, 
serão ministrados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai).

Conforme já divulgado 
pela Prefeitura, podem se 
inscrever mogianos a partir 
dos 18 anos. Os cursos serão 
divididos em cinco eixos: 
Vendas e Trademarketing, 
Marketing Digital, Estética e 
Beleza, Alimentação e Ilumi-
nação e instalações elétricas. 
Com carga horária média de 
20 horas, são oferecidas 30 

Oportunidade

vagas em cada curso minis-
trado pelo Senac e 16 para 
os cursos do Senai.

Os alunos farão as aulas por 

meio da ferramenta Micro-
soft Teams, uma plataforma 
online. Após a confirmação 
da inscrição, o estudante 

Thamires Marcelino

receberá todas as orientações 
para o acesso ao curso e 
acompanhamento das aulas. 
Para receber o certificado é 

Relação completa dos cursos e link para inscrição
Vendas e Trademarketing (Senac) - 30 
vagas em cada curso
- Aprenda a vender melhor no varejo – 
https://bit.ly/3koniOW
- Venda melhor com técnicas consultivas – 
https://bit.ly/3dRCNxL
- Técnicas e estratégias para produtos de 
moda – https://bit.ly/3sl1GFQ
- Converta melhor suas vendas criando 
uma experiência de compra – https://bit.
ly/3bFOmVQ

Marketing Digital (Senai) - 30 vagas em 
cada curso

- Converta vendas utilizando Inbound 

Marketing – https://bit.ly/3uu6o61

- Aprenda a vender melhor no E-commerce 

– https://bit.ly/2PdJnUT

- Técnicas para a criação de uma loja 

virtual – https://bit.ly/3dKtQWM

- Técnicas para desenvolver seu comércio 

eletrônico – https://bit.ly/2MpBZor

- Técnicas para Fotografia Comercial com 

Celular – https://bit.ly/3pSUNtR

Estética e Beleza (Senac) - 30 vagas em cada 
curso
- Técnicas de visagismo para profissionais de 
beleza – https://bit.ly/3bFwaMc
- Organize o espaço de seu salão de beleza – 
https://bit.ly/3aTUNpm
- Biossegurança para o segmento de beleza – 
https://bit.ly/3krzrCD

Alimentação (Senac) - 30 vagas em cada curso
- Rotulagem dos alimentos – https://bit.ly/2NFfts3
- Documentação obrigatória na gestão da 
segurança dos alimentos – https://bit.ly/3uvS791
- Técnicas para reduzir perdas e desperdícios de 
alimentos – https://bit.ly/3qXS4AD
- Distribuição dos alimentos: critérios de segurança 
e controles – https://bit.ly/3klAO5Q

Iluminação e Instalações Elétricas (Senai) - 16 
vagas em cada curso
- Técnicas para desenvolver projetos de iluminação 
– https://bit.ly/3kp1p1L
- Desenvolvimento de projetos elétricos para 
padrão de entrada de baixa tensão – https://bit.
ly/3aSXpDS

Estado decreta Fase Emergencial 
e Alto Tietê terá mais restrições

Alterações, embora chamadas de emergenciais, somente entram em vigor na segunda-feira da semana que vem

NOVAS MEDIDAS

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), decretou 
que a partir de segunda-feira o 
Estado entrará na “Fase Emer-
gencial”, com maior restrição 
da circulação de pessoas e 
atividades econômicas, mesmo 
as consideradas anteriormente 
como essenciais em razão 
do avanço do coronavírus 
(Covid-19). O anúncio foi 
feito ontem, no Palácio dos 
Bandeirantes.

Na prática, etapa terá dura-
ção mínima de duas semanas, 
seguindo até 30 de março. As 
alterações cobrem três eixos: 
estabelecimentos que terão 
suas atividades interrompidas 
completamente (restauran-
tes com atendimento para 
retirada de encomendas no 
balcão, lojas de materiais de 
construção, cultos em igrejas 
com presença de público e 
campeonatos esportivos); 
instituição do teletrabalho 
em repartições públicas e 

Anúncio das novas medidas ocorreu ontem, na sede do governo paulista, na capital

escritórios de atividades não 
essenciais, e o toque de recolher 
obrigatório das 20 às 5 horas.

Além das medidas de res-
trição ao funcionamento de 
serviços e repartições públicas, 
o Estado proibiu qualquer tipo 
de aglomeração em ambientes 
públicos e privados.

Com o objetivo de evitar 
aglomerações nos transportes 
de trabalhadores essenciais da 
Indústria, Comércio e Prestação 
de Serviços, o governo reco-
mendou o escalonamento do 
horário de entrada: das 5 às 
7 horas para os industriários, 
das 7 até 9 horas para presta-
dores de serviços e das 9 às 
11 horas para trabalhadores 
do comércio essencial.

O ex-coordenador do Centro 
de Contingência do Coronavírus 
no Estado, José Medina, falou 
durante a coletiva sobre a ex-
pectativa deste pico da doença, 
que pode levar de dois a três 
meses para estabilização, caso 
não haja adesão completa às 
medidas. O atual diretor, João 
Gabbardo, reforçou que, caso 

as próximas duas semanas não 
tenham efeito, a progressão 
da doença poderá superar o 
teto da oferta de leitos no Es-
tado para Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

O secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
reiterou que apenas os serviços 

de alimentação e o encaminha-
mento de chips para uso de 
internet na rede pública serão 
permitidas nas escolas, ainda 
com agendamento prévio. 
Outro ponto, que está sendo 
também debatido com a rede 
particular é o adiantamento 
dos recessos nos períodos de 

abril e outubro.

Empenho
Doria pediu aos 645 prefeitos 

do Estado que sejam solidá-
rios na aplicação de medidas 
mais rígidas de fiscalização 
e punição. Desde a semana 
passada, Mogi  já adota uma 

“Fase Vermelha Municipal”, 
com o fechamento de todas 
as atividades não essenciais,.

Ações semelhantes foram 
debatidas entre os prefeitos 
das outras nove cidades do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), levando em 
consideração a progressão 
do número de casos. Um dos 
exemplos foi Suzano, que 
determinou o fechamento do 
Parque Municipal Max Feffer.

Igrejas 
Segundo a Diocese de Mogi 

das Cruzes, as missas estão sendo 
transmitidas via internet. “Na 
verdade, a transmissão nunca 
parou mesmo quando as Igrejas 
puderam voltar a receber os 
fiéis, em junho de 2020. Em 
nenhuma hipótese, as missas 
deixam de ser celebradas”, 
informou em nota. Sobre as 
ações de assistência a famílias 
vulneráveis, o trabalho é feito 
de maneira mais efetiva nas 
paróquias, através da Pastoral 
da Caridade.

André Diniz e 
Governo do Estado

Dentro da fase vermelha do 
Plano São Paulo de combate 
ao coronavírus, o índice de 
isolamento social em Mogi 
das Cruzes subiu na compa-
ração com a semana passada, 
quando as medidas restritivas 
ainda não haviam sido adota-
das.  Na comparação entre os 
dias úteis, na segunda-feira 
passada o isolamento subiu 
quatro pontos percentuais 
em relação ao registrado no 
mesmo dia da semana anterior. 

Segundo o Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
de São Paulo (Simi), a terça e 
quarta-feira passada também 
superaram as taxas registradas 
da primeira semana do mês.

Após índices recordes de 
isolamento registrados no final 
de semana passado após a ado-
ção da fase vermelha, quando 
Mogi chegou a registrar uma 
taxa de 51% de isolamento no 
domingo, a cidade continua 
registrando números positivos 
apesar de ainda bem abaixo 
do recomendado para uma 

Isolamento social em Mogi 

registra alta esta semana

Plano SP

das fases mais restritivas do 
Plano SP que, originalmente, 
recomendava um percentual 
acima dos 60%.

Na segunda, terça e quarta-
-feira passada, além de supera-
rem os índices de isolamento, 
também marcaram alta na 
comparação com o que vinha 
sendo praticado em fevereiro 
e janeiro deste ano. 

Os três dias seguidos fecha-
ram com 41% de isolamento. 
Antes disso, na segunda-
-feira anterior, Mogi havia 
informado uma taxa de 37%. 
Atualizado diariamente, o 
sistema mede o índice de 
isolamento social em todo 
o Estado por meio de uma 
parceria com as operadoras 
de telefonia celular.

Apesar da segunda-feira 
retrasada em Suzano ter 
marcado apenas 38%, na 
terça e quarta-feira passa-
da o isolamento subiu para 
41%. No mesmo período, 
Itaquaquecetuba marcou 
41%. Ferraz 45% e Poá com 
35% a 37% de isolamento.

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*

Luiz Kurpel
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31 comércios são notificados 
por descumprir restrições

Apesar disso nenhum estabelecimento foi autuado até o momento pela Secretaria Municipal de Segurança

BALANÇO

A Secretaria Municipal 
de Segurança de Mogi das 
Cruzes informou que, desde 
o dia 6 de março, foram 
registradas 31 notificações a 
estabelecimentos comerciais 
pelo descumprimento das 
novas restrições contra a 
Covid-19. No entanto, ainda 
neste período, até a tarde de 
ontem nenhum comércio 
foi autuado.

“É importante lembrar que 
a cidade conta com uma 
nova legislação, que entrou 
em vigor no dia 5 deste mês 
e que prevê punições mais 
duras para o desrespeito de 
estabelecimentos às restri-
ções”, pontuou a Secretaria 
Municipal de Segurança. A 
primeira medida aos co-
merciantes é exatamente a 
notificação.

De acordo com a Lei Mu-
nicipal 7.659, de 5 de março 
deste ano, no caso de des-
cumprimento das normas de 
restrição, o estabelecimento 

é notificado a cumprir de 
imediato a sanção das irre-
gularidades. Em caso de não 
atendimento, a multa é de 
R$ 3.750,20.

Se houver novas reinci-
dências as multas passam a 
R$ 7.500,40 e R$ 18.751,00, 
afirmou a Prefeitura. “Também 
estão previstas a interdição 
do local e cassação do alvará 
de funcionamento, além de 
colocação de barreiras físicas 
que impeçam a continuidade 
da atividade”, finalizou a 
Prefeitura de Mogi.

Na cidade, a volta à Fase 
Vermelha antecipada foi 
necessária para conter o 
avanço da doença que dei-
xou os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e de 
Enfermaria com 100% de 
ocupação. Por este motivo, 
Mogi retrocedeu na quarta-

-feira retrasada, enquanto no 
Estado ocorreu no último 
sábado.

Até o próximo domingo, 
tanto Mogi quanto as de-
mais cidades da região e do 

Estado de São Paulo devem 
seguir na Fase Vermelha do 
Plano São Paulo. A partir 
da próxima segunda-feira, 
passam a valer as regras da 
Fase Emergencial até o dia 
30 deste mês, anunciada 

ontem pelo governador do 
Estado, João Doria (PSDB).

Nesse período, celebrações 
religiosas e esportivas, como 
o futebol, estarão proibidas. 
Além disso, haverá restrição 
de circulação de pessoas entre 

20 e 5 horas. Na prática, não 
muda muito do que já existe.

Os serviços essenciais 
que se manterão abertos 
nesta fase emergencial, como 
supermercados e farmácias, 
continuarão a funcionar e 

quem estiver circulando 
deve apresentar motivo de 
urgência, como saúde e tra-
balho, para estarem na rua.

A partir do dia 15, o Go-
verno do Estado determina 
toque de recolher nos 645 
municípios todos os dias, 
entre 20h e 5h. Também fica 
vetado o acesso a parques 
e praias. Haverá proibição 
completa a qualquer tipo 
de aglomeração, e o uso de 
máscaras deve ser intensifi-
cado em qualquer ambiente 
interno ou externo.

A restrição completa proí-
be retirada presencial de 
produtos em restaurantes e 
lanchonetes, proíbe atendi-
mento presencial em lojas de 
material de construção e veta 
celebrações religiosas coletivas 
e atividades esportivas em 
grupo. Lojas e restaurantes 
só poderão fazer entrega em 
que o consumidor recebe o 
produto dentro do veículo 
sem muito contato com a 
pessoa ou o estabelecimento 
responsável pela venda. 

Thamires Marcelino

Fiscais orientam comerciantes sobre novas medidas em vigor na fase restritiva

Divulgação

Operação Cata-Tranqueira 
atende seis bairros amanhã

Seis bairros de Mogi das 
Cruzes serão atendidos ama-
nhã pelo Cata-Tranqueira. 
Realizada pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos, 
a operação percorrerá os 
bairros Jardim das Acácias, 
Alto do Ipiranga, Chácara 
Jafet, Jardim Ivete, Parque 
Santana e Alto Guaianazes.

 Os moradores desses 
locais devem deixar mó-
veis e objetos que desejam 
descartar na frente de suas 
casas na noite de hoje ou 
antes das 7 horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao lon-
go de todo o ano, sempre 
aos sábados. O objetivo é 
recolher objetos e móveis 
não mais utilizados pelas 
pessoas e dar a eles a desti-
nação correta, beneficiando 
o morador que eventual-
mente tenha dificuldades 
para fazer o descarte. A 
operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 

Descarte

para consulta no portal da 
Prefeitura.

São cerca de 40 funcioná-
rios atuando a cada sábado. 
O material é removido das 
calçadas e colocado nos 
caminhões da operação. 
Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira, 
do modelo Bobcat, auxilia 
na coleta. Após os servi-
ços nas ruas, o material 
segue para um armazém e, 
posteriormente, é enviado 

pelas equipe para um aterro 
legalizado.

A Operação Cata-Tran-
queira é um dos serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes. O serviço pres-
tado pelas equipes só não 
recolhe lixo doméstico, 
roupas e grandes entulhos. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5706.

Objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados

Divulgação/PMMC

Imóveis no Jardim Planalto 
e Aeroporto são demolidos

A demolição de casas no 
Jardim Planalto e Aeroporto III, 
em Mogi das Cruzes, ontem, 
chamou nas redes sociais por 
meio do compartilhamento de 
vídeos e fotos de moradores 
protestando contra a decisão 
da Prefeitura. De acordo com 
o Executivo municipal, as 
demolições ocorreram apenas 
em imóveis sem ocupação e em 
locais de proteção ambiental.

Em transmissão pelo Face-
book, que alcançou mais de 
153 mil visualizações, uma 
moradora indignada com a 
demolição de sua casa ques-
tionou a legitimidade da ação, 
enquanto cobrava satisfações 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). A mulher afirmou 
que a demolição ocorreu 
sem aviso o que a impediu,de 
retirar materiais de construção.

De acordo com a Prefeitura, 
as demolições foram feitas 
em imóveis em processo ir-
regular de construção. “Não 
havia famílias ocupando as 

Irregulares

edificações, que ainda não 
estavam concluídas. Trata-se 
de área pública e de proteção 
ambiental, onde, por lei, edi-
ficações não são permitidas”, 
declarou.

A administração municipal 
também esclareceu que o local 
onde ocorreram as demoli-
ções passa pelo processo de 
regularização que vai bene-
ficiar cerca de 800 famílias 
e, por este motivo, as novas 
construções constituíam um 
empecilho para regularidade 

da situação.
“A ação faz parte do grupo de 

trabalho de combate a invasões, 
composto por diversos órgãos, 
como Ministério Público, Polícia 
Militar, Guarda Municipal e 
secretarias. O secretário de 
Assuntos Jurídicos e Habi-
tação acompanha a ação e 
atendeu todas as pessoas no 
local, explicando a situação, 
que já é de conhecimento da 
comunidade”, completou a 
Prefeitura.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Prefeitura informou que imóveis estavam desocupados

Mogi News/Arquivo
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Mogi chega ao primeiro ano de 
pandemia lutando por leitos

Situação caótica, com leitos 100% ocupados, deixam o setor da Saúde em estado de alerta para os próximos dias

365 DIAS

Um ano se passou desde 
o primeiro caso de corona-
vírus (Covid-19) no Alto 
Tietê, registrado em Ferraz 
de Vasconcelos. A doença 
respiratória, que antes era 
apenas uma questão dos 
noticiários internacionais, 
ganhou uma nova dimensão 
envolvendo aspectos eco-
nômicos, sociais, culturais, 
além da gestão pública de 
todas as cidades do país. Em 
Mogi das Cruzes, a pandemia 
da Covid-19 passou a trazer 
o desafio no atendimento 
à saúde da população no 
período da segunda onda 
de contaminações.

Em Mogi das Cruzes, maior 
cidade do Alto Tietê, o pri-
meiro caso confirmado veio 
em 18 de março de 2020, e o 
primeiro óbito aconteceu no 
dia 31 de março - um homem 
de 68 anos, com histórico de 
condições pré-existentes, no 
bairro Mogilar. Hoje, a cidade 
conta com mais de 18,8 mil 
casos positivos e 768 mortes 
confirmadas.

Atualmente, a cidade tem 
como principal desafio a taxa 
de ocupação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e Enfermaria, onde as 
vagas para pacientes começa 
a rarear- um dos principais 

apelos do prefeito Caio Cunha 
(Pode) tem sido pelo distancia-
mento e pela população ficar 
em casa, onde não há mais 
espaço para atendimento de 
casos de trauma. “A pandemia 
tem sido o maior desafio da 
saúde nos últimos tempos 
para todos os municípios. 
O desafio tem sido buscar 
ações rápidas e parcerias para 
ampliar o número de leitos 
de acordo com a demanda 
e, paralelamente, avançar 
com a vacinação”, afirmou 
a Secretaria Municipal da 
Saúde em nota.

Demais cidades
Segundo dados do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o primeiro caso 
confirmado de Covid-19 foi 
no dia 11 de março de 2020, 
com uma trabalhadora da 
saúde na cidade de Ferraz 
de Vasconcelos. Naquele 
instante, o Brasil contava com 
apenas 52 casos confirmados 
da doença em seu território 
e nenhuma morte, enquanto 
acompanhava as notícias dos 
surtos no norte da Itália e 
em Wuhan, na China, mas 
passado 365 dias, eis que o 
Alto Tietê registrou mais de 
61,8    mil casos confirmados 
da doença e 2.396 mortes 
até ontem.

Para Adriana Martins, coor-
denadora da Câmara Técnica 
de Saúde do Condemat, os 
principais desafios no primei-
ro ano da pandemia foram 
descobrir os detalhes sobre 
como atua o vírus, o limite 
da capacidade do sistema de 
saúde na segunda onda com 
a insuficiência de leitos e re-
cursos humanos, entre outros 
pontos. “Neste anos tivemos 
o início da vacinação, uma 
conquista importante nesta 
luta, porém os nossos desafios 
persistem, seja na questão de 
dificuldades estruturais para o 
enfrentamento da pandemia, 

quanto na questão da cons-
cientização da população”, 
afirmou.

Ferraz, que foi a primeira 
cidade da região a ter um caso 
confirmado de Covid-19, com 
uma moradora da Vila Santo 
Antônio, teve sua primeira 
morte no dia 1º de abril do 
ano passado. Desde então, 232 
pessoas morreram por conta 
da doença. “A resistência de 
parte da população em se 
utilizar os meios de proteção, 
como máscara, álcool e evitar 
aglomerações tem sido nosso 
principal desafio”, apontou a 
Prefeitura ferrazense.

Suzano entrou na rota da 
Covid em 19 de março, com 
o primeiro caso confirmado, 
e tendo a primeira morte 
pela doença no dia 24 de 
março. Até ontem, dados da 
Secretaria Municipal de Saúde 
apontam que 391 pessoas já 
perderam a vida pela síndrome 
respiratória. “Nosso maior 
desafio é dispor de vagas 
suficientes para internação 
de pacientes com Covid-19 
seja na cidade ou por meio 
da Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde 
(Cross), executar as medi-
das de restrição que possam 

combater o avanço da doença 
sem prejudicar a atividade 
econômica, incentivar a po-
pulação a seguir os protocolos 
sanitários essenciais, combater 
as aglomerações, entre outros”, 
apontou em nota.

Itaquaquecetuba teve seu 
primeiro caso de Covid-19 
em 26 de março, e sua pri-
meira morte pela doença em 
13 de abril do ano passado. 
Até o ontem, 8.140 pessoas 
haviam sido contaminadas 
e 440 pessoas perderam a 
vida. “Está sendo feita uma 
reestruturação em toda a Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
além do desenvolvimento de 
ações educativas através do 
Departamento de Comuni-
cação”, informou em nota.

A Prefeitura de Poá, por 
sua vez, informou por nota 
que seu primeiro caso foi em 
13 de março, e o primeiro 
óbito confirmado no dia 31 
do mesmo mês. Segundo 
dados da Câmara Técnica 
do Condemat, 4.975 pessoas 
foram contaminadas e 175 
perderam a vida. 

Mortes
Nas últimas 24 horas, mais 

13 mortes por coronavírus 
foram confirmadas na região. 
Os casos ocorreram em Arujá 
(2), Ferraz (2), Itaquaquece-
tuba (5) e Mogi(4). 

André Diniz

Um anos depois do primeiro caso, cidade ainda briga por vagas em hospitais

Mogi News/Arquivo

Uma reunião online 
hoje discutirá medidas 
que podem ser adotadas 
para flexibilizar a locação 
de imóveis utilizados pelo 
comércio durante o período 
de restrições mais severas 
para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. 
O encontro faz parte das 
medidas da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes para apoio 
aos empreendedores e terá a 
participação de representantes 
de corretores de imóveis, 
imobiliárias e comerciantes.

A reunião de trabalho 
será realizada pelo Con-
selho Regional de Corre-
tores de Imóveis (Creci) 
e da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, com apoio da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
do Sindicato do Comércio 

Reunião tratará de medidas para flexibilizar aluguéis
Prefeitura e entidades

será realizada a partir das 
10 horas de hoje.

Vendas
O prefeito de Mogi das 

Cruzes Caio Cunha (Pode-
mos) se reuniu, na tarde de 
ontem com a presidente da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, e o presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) e 
representante da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Mogi 
das Cruzes (CDL), Valterli 
Martinez, para discutir ações 
frente às novas restrições 
da fase emergencial do Pla-
no São Paulo, anunciadas 
pelo governo do Estado 
para o enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. 
O secretário municipal de 

preservar as atividades e os 
empregos. Neste sentido, 
a questão das locações de 
imóveis é uma preocupação 
constante dos comercian-
tes da cidade”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

O secretário lembrou 
ainda que o apoio ao tra-
balho dos comerciantes de 
Mogi das Cruzes é um dos 
pilares do Plano de Coope-
ração Econômica, que vem 
sendo desenvolvido pela 
administração municipal 
desde o início deste ano. 
A iniciativa prevê medidas 
de apoio ao setor produtivo, 
empregabilidade e capaci-
tação profissional.

O link para participação 
na reunião é meet.google.
com/yhm-myey-gdj e ela 

Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomercio) e 
da Câmara de Dirigentes 
Logistas (CDL). 

Entre os assuntos a se-
rem discutidos estão ações 
para  a redução dos valores 
de aluguel, correção mais 
branda e alongamento dos 
prazos de locação. O objetivo 
é oferecer formas para que 
os comerciantes possam 
ter menos dificuldades du-
rante este período de crise, 
preservando negócios e 
empregos.

“As restrições sociais e de 
funcionamento de atividades 
econômicas são fundamentais 
para o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus. 
Mas, a Prefeitura não pode 
ficar apenas nas medidas 
restritivas e deve apoiar o 
ambiente econômico para 

Desenvolvimento Econô-
mico, Gabriel Bastianelli, 
e o criador da plataforma 
Vetrina, Rodrigo Morales, 
também participaram da 
reunião, que aconteceu 
pela internet.

Mogi das Cruzes seguirá 
as restrições, que come-
çam a vigorar na próxima 
segunda-feira. O município 
está com 100% de ocupação 
de leitos tanto na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI)
quanto na enfermaria. As 
entidades concordaram 
sobre o momento crítico 
pelo qual a cidade passa e 
a necessidade de medidas 
de enfrentamento da crise 
de saúde.

Para auxiliar os comer-
ciantes para a realização 
de vendas, a Prefeitura e 
as entidades irão identificar 

áreas e vagas a serem des-
tinadas para o sistema de 
delivey e drive thru nas ruas 
de comércio de Mogi das 
Cruzes. O trabalho também 
contará com a participação 
da Secretaria Municipal de 
Transportes.

Outra ação conjunta entre 
a administração municipal 
e os comerciantes é o estí-
mulo às vendas por meios 
eletrônicos, principalmente 
pela plataforma Vetrina, 
criada em Mogi das Cruzes 
e que está à disposição do 
empreendedores. Nos últi-
mos 15 dias, mais de 100 
lojas da cidade aderiram 
à ferramenta, que permite 
a exposição de produtos 
e um contato facilitado 
entre os consumidores e 
os comerciantes, por meio 
do aplicativo WhatsApp.
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Procurador encaminha manifestação ao STF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou manifestação ao Supremo Tribunal Federal nesta 

quarta, 10, informando que tramitam na instituição, para apuração disciplinar, quatro notícias de fato contra 

o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo federal em razão da defesa da utilização da cloroquina, da 

azitromicina e da ivermectina no tratamento da covid-19, sem comprovação científica.

 O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
após anunciar medidas mais 
restritiva para a circulação 
de pessoas, disse que o go-
verno estadual dará apoio 

“dentro daquilo que é possível” 
para os empreendedores 
e trabalhadores afetados 
pelas medidas por meio dos 
bancos de fomento Desen-
volve SP e Banco do Povo. 

“Queremos todos com boa 
saúde e todos em condições 
de, em um futuro próximo, 
estarem ao nosso lado, se 
recuperando e motivados 
com seus negócios”, disse o 
governador na manhã desta 

Bom Prato continuará 
distribuindo refeições

Medida

quinta-feira, 11.
Doria também cobrou 

que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), de 
responsabilidade do governo 
federal, possa ajudar “aqueles 
que são empreendedores, 
não só em São Paulo, mas 
em todo o Brasil”.

Segundo o governador, o 
programa Bom Prato, serviço 
de alimentação do governo 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade, não sofre-
rá nenhuma restrição ou 
interrupção. Os serviços 
continuarão fazendo a entrega 
de refeições. (E.C)

Vacina não é favor, 
diz Lewandowski

Sociedade espera das autoridades, segundo o ministro do Supremo 
Tribunal Federal, esforço de guerra contra a pandemia do coronavírus

POSICIONAMENTO

Esperamos das autoridades 
esforço concentrado para ad-
quirir vacinas; não é nenhum 
favor’, diz Lewandowski

Em meio ao pior momento 
da pandemia no País, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal, 
afirmou que a sociedade 
espera das autoridades um 
‘verdadeiro esforço de guerra’ 
para a compra de vacinas 
contra a covid-19. “Isso não 
é nenhum favor porque a 
constituição diz que a saúde 
é um direito de todos e um 
dever do Estado. E hoje é um 
dever prioritário”, afirmou 
o magistrado, que é relator 
de ações no Supremo que 
tratam da vacinação contra 
o novo coronavírus.

Lewandowski participou, 
na manhã desta quinta, 11, de 
uma aula magna do Centro 
Universitário de Brasília (Ceub) 
ministrada pela pesquisadora 
Margareth Pretti Dalcomo. 
Também participou da dis-
cussão virtual o ex-ministro 
Carlos Ayres Britto, que afir-
mou que ‘governantes não 

podem andar de costas para 
a constituição’ e que ‘saúde 
é prioridade das prioridades’.

Antes da exposição da 
cientista, o Lewandowski 
citou decisões do Supremo 
que segundo ele, foram ‘im-
portantes para desencadear 
o marasmo, a perplexidade 
em que se encontrava o go-
verno federal e das entidades 

federadas do Brasil’.
O ministro abordou en-

tão os julgamentos sobre a 
obrigatoriedade da vacina 
contra a covid-19 e sobre o 
plano nacional de imuniza-
ção - coordenado pela União, 
sem prejuízo da atuação de 
Estados e municípios.

Ao comentar o objeto das 
ações do Supremo, Margareth 

ponderou: “A meu juízo o 
que precisamos é o enten-
dimento coletivo de quem 
fez a diferença nas nossas 
vidas no século XX foram 
as vacinas”

Lewandowski destacou 
ainda que a tarefa de combate 
ao novo coronavírus não é 
apenas do Estado, mas de 
toda sociedade.

Ministro participou de uma aula magna do Centro Universitário de Brasília

Nelson  Jr./SCO/STF
Estadão Conteúdo

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nes-
ta quinta-feira, 11, que o 
governo que vai retomar o 
programa que permitiu às 
empresas cortarem salários 
e jornada dos funcionários 
ou suspenderem contratos. 
Ele sinalizou que parte do 
benefício de complemen-
tação de renda paga pelo 
governo aos trabalhadores 
nessas condições vai ser 
pago como antecipação do 
seguro-desemprego.

De acordo com o ministro, 
o Benefício Emergencial (BEm), 
programa que permitiu a 
suspensão dos contratos e 
a redução dos salários no 
ano passado, segundo o 
governo, ajudou a preservar 
11 milhões de empregos.

Nesta quinta, Guedes falou 
da criação de um “seguro-

-emprego”. Segundo ele, 

Governo retoma corte 
de salários e jornada

Desemprego

ao invés de dar R$ 1 mil 
para pessoas que ficaram 
desempregadas no seguro-

-desemprego por quatro meses, 
o governo pode dar R$ 500 
para segurar o emprego por 
até 11 meses.

“O presidente (Jair Bolso-
naro) deve anunciar novas 
medidas para frente”, afirmou 
Guedes, em participação em 
audiência na Frente Parla-
mentar da Micro e Pequena 
empresa.

Como mostrou o Estadão, 
o governo quer permitir um 
novo período de até quatro 
meses de redução de jornada 
e salário ou suspensão de 
contrato de trabalhadores 
para evitar alta no desem-
prego em meio a pandemia 
do  diversos problemas à 
economia do País, entre eles, 
o desemprego. (E.C)

Redução de salário preservou 11 milhões de emprego

Bom Prato fornece refeição em caixas descartáveis

CNI/ José Paulo Lacerda

Mariana Acioli

inclui
mundo
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Joe Biden assina pacote fiscal 
‘histórico’ de US$ 1,9 trilhão 

A legislação inclui US$ 350 bilhões em ajuda financeira a governo estaduais e locais e pagamentos diretos

PARA SALVAR A ECONOMIA

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, assinou 
na tarde desta quinta-feira, 
11, o pacote fiscal de US$ 
1,9 trilhão. Em breve ceri-
mônia na Casa Branca, ele 
enfatizou a importância da 
medida, no momento em que 
o país tenta se recuperar do 
choque da covid-19. “Esta 
legislação histórica busca 
reconstruir a espinha dorsal 
deste país”, elogiou.

Biden disse que, com o 
pacote, será possível dar à 
classe trabalhadora e à classe 
média “uma chance de lutar”. 
E também comentou que 
terá mais a dizer sobre a 
covid-19 em discurso nesta 
noite, bem como em uma 
viagem que planeja para a 
próxima semana.

Primeiro vitória legislativa 
do democrata, que assumiu 
o cargo em 20 de janeiro, a 
proposta de estímulos passou 
nesta quarta-feira, 10, na 
Câmara dos Representantes, 

após já ter tramitado pelo 
Senado. A cerimônia na Casa 
Branca estava marcada para 
a sexta, mas foi adiantada 
para esta quinta porque a 
aprovação da lei no Congresso 
ocorreu antes do esperado 
pelo mandatário.

A legislação inclui US$ 350 
bilhões em ajuda financeira 
a governos estaduais e locais, 
pagamentos diretos de US$ 
1,4 mil para indivíduos que 
ganham até US$ 75 mil por 
ano, a extensão dos benefícios 
de auxílio-desemprego de 
US$ 300 por semana, além 
de US$ 130 bilhões para 
escolas e US$ 14 bilhões 
para acelerar a distribuição 
de vacinas contra a covid-19. 
A medida mais polêmica, o 
aumento do salário mínimo 
do país de US$ 7,25 para 
US$ 15 a hora, foi retirada 
da proposta no Senado para 
agradar à ala mais moderada 
do partido.

Na quarta, o pacote passou 
na Câmara com 220 votos 
favoráveis e 211 contrários. 

Nenhum republicano votou 
a favor da aprovação da lei, 
enquanto apenas um demo-
crata votou contra. A proposta 
de estímulos já havia sido 
aprovada na Casa no final 
de fevereiro, mas voltou para 

análise dos deputados após 
sofrer alterações no Senado.

 A presidente da Câmara 
dos Representantes dos Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, 
elencou nesta quinta-feira 
as próximas prioridades 

do Partido Democrata no 
Congresso, após a aprovação 
do pacote fiscal de US$ 1,9 
trilhão na quarta-feira, 10. 
De acordo com a democra-
ta, os correligionários do 
presidente Joe Biden “não 

desistirão” de aumentar o 
salário mínimo do país e se 
debruçarão sobre o plano de 
investimentos em infraestru-
tura, com foco em energias 
renováveis, prometido pelo 
chefe da Casa Branca ainda 
durante a campanha eleitoral 
de 2020.

“Tenho lutado por isso há 
muitos anos. E é nessa luta 
que estamos agora”, declarou 
Pelosi durante uma coletiva 
de imprensa, em referência 
ao aumento do salário míni-
mo de US$ 7,25 para US$ 
15 a hora.

A proposta chegou a integrar 
o pacote de estímulos apro-
vado ontem no Congresso, 
mas foi retirada do texto por 
não ter tido apoio suficiente 
no Senado.

O pacote de infraestrutura, 
cujos detalhes ainda serão 
divulgados pelo governo 
deverá ter foco na questão 
ambiental. Aliás, esta é a 
expectativa de correligioná-
rios do presidente Joe Biden. 

Estadão Conteúdo

Pacote significa a primeira vitória legislativa do democrata 

Divulgação

Plantão

Os clubes que disputam 
o Campeonato Paulista acei-
tam a possibilidade de jogar 
as partidas da competição 
em outro Estado. Os 16 
participantes do torneio e 
mais a Federação Paulista de 
Futebol (FPF) participaram 
de reunião virtual ontem para 
discutir soluções no calendá-
rio após o governo estadual 
anunciar que do dia 15 até 
30 de março estão suspensas 
atividades esportivas coletivas 
por causa da pandemia. A 
conversa terminou com a 
decisão de que o Estadual 
vai manter o calendário e 
terminar em 23 de maio, 
mesmo que isso signifique 
disputar os compromissos 
fora de São Paulo.

Ao fim do encontro, a FPF 
divulgou nota oficial em que 
revelou ter agendado para 
segunda-feira de manhã uma 
nova reunião com o governo 
do Estado e o Ministério 
Público (MP) para tratar 

Times do Paulistão cogitam jogar em outro Estado
Campeonato paralisado 

de ser em Minas, Rio, Norte 
do Paraná, Goiás ou Mato 
Grosso do Sul, não impor-
ta. Nós iremos”, afirmou o 
dirigente.

Segundo Riquetto, as 
equipes estão coesas na 
posição de que o Paulista 
tem de cumprir calendário 
e terminar em 23 de maio 
para não atrasar o início do 

Em contato com o Estadão, 
o presidente do Santo André, 
Sidney Riquetto, afirmou que 
os times foram unânimes na 
decisão de que o Campeo-
nato Paulista não pode ser 
paralisado. “A ideia é manter 
as atividades. Se não puder 
fazer em São Paulo, vamos 
nos deslocar e treinar fora, 
em outro Estado. Se tiver 

do assunto. Os dirigentes 
não querem suspender o 
calendário de competições 
e defendem que o futebol 
não é uma atividade de risco 
por causa da frequência 
da realização de testes nos 
jogadores e funcionários. 
Após esse encontro, uma 
nova reunião na segunda à 
tarde entre os clubes servirá 
para agendar a sequência 
da tabela.

O primeiro ponto a ser 
discutido entre a FPF e as 
autoridades é se os times 
estão liberados para treinar. A 
partir de segunda-feira entra 
em vigor a fase de emergên-
cia aplicada pelo governo 
estadual, com a restrição 
a atividades coletivas. No 
entanto, as equipes querem 
manter a rotina de trabalhos 
por terem compromissos 
válidos por competições 
nacionais. Um exemplo é 
o Corinthians, que na pró-
xima semana enfrentará o 
Salgueiro, em Pernambuco, 
pela Copa do Brasil.

Estadão Conteúdo

Campeonato Brasileiro. “Se 
nós tivermos de pegar nosso 
elenco e ficar treinando longe 
de São Paulo será uma despesa 
tremenda. Mas um prejuízo 
ainda maior é interromper ou 
não ter mais o campeonato”, 
disse o dirigente.

Nos bastidores, as equi-
pes consideram que podem 
conseguir mais condições 

favoráveis porque ficaram 
satisfeitas com uma deci-
são. A postura do governo 
estadual de manter a rodada 
do próximo fim de semana 
e só aplicar a suspensão a 
partir de segunda-feira foi 
interpretada pelos dirigentes 
como uma vitória. Agora, eles 
querem mostrar na reunião 
que o futebol tem condições 
de continuar, ao menos que 
seja com os times autorizados 
para treinar.

Em nota, a FPF reforçou 
que desde o ano passado, 
fez 35 mil testes em árbitros, 
atletas, profissionais e funcio-
nários de clubes A entidade 
defende que o futebol é um 
ambiente seguro. “O Ministé-
rio Público e as autoridades 
precisam entender que o 
futebol não colabora para 
a disseminação do vírus. 
O protocolo que existe no 
Campeonato Paulista tem 
de ser seguido como um 
exemplo, e não visto como 
uma ameaça”, afirmou o 
presidente do Santo André.

Equipes do torneio estadual insistem que seguem normas para evitar o contágio

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação
Lucrécia humilha Jade. Mari se recupera, e Jeff decide levá-la para casa. Sol 

tenta acabar com o encontro entre Wallace e Bárbara. Mari confessa para 

Jeff que pode estar grávida. Gael acaba com a festa. Karina discute com 

Bianca. Wallace faz uma declaração para Sol. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Vitoria e simpatica com Alice e a convida para almocar. Cris reclama de ter 

que sair com Jonas. Marcos discute mais uma vez com a esposa em casa. 

Ana se esforca no treino de tenis, mas nao consegue satisfazer sua treinadora. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tancinha revela a Apolo que Beto armou contra os dois. Beto diz a Apolo que 

ele deveria se casar com Tancinha. Angelina provoca Penélope. Tancinha 

decide se casar com Beto por causa de Bia. Agilson e Leozinho reconhecem 

Lucrécia e Fedora.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Últimos capítulos não divulgados pela emissora.

RECORD, 21H

Gênesis
Sarai se mostra determinada a saber a verdade sobre ela mesma. Terá se irrita 

ao saber o que Nadi disse à Sarai. Ele discute com Nadi. Harã tenta seduzir 

Sarai. Sarai exige uma explicação de Nadi. Morabi chega à Ur. Naor é punido. 

 Viver é errar, porque 
só erra quem arrisca 
e só quem arrisca 
vive de verdade. Não 
podemos ter medo de 
errar, porque assim 
jamais iremos viver 
em pleno.

Claro que o 
sofrimento é inerente 
ao ato de arriscar, mas 
só assim poderemos 
vencer e alcançar 
o conhecimento do 
local onde vivemos e 
das coisas que mais 
desejamos. Correr 

MOMENTO
especial

Errar é não viver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: EDSON GIANUZZI, LINCOLN FRANCIS-

CO VIEIRA E MIEKO AOTA 

 Que sejamos capazes de enxergar 
algo de bom em cada momento ruim 
que nos acontecer.”

 cultura@jornaldat.com.br

atrás dos nossos 
sonhos é um risco 
gigante, mas que 
compensará a falta de 
coragem. Errar é não 
viver!
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