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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Pronto-Socorro de Suzano terá
setor com 11 leitos para Covid

Espaço está marcado para ser inaugurado semana que vem, porém pode entrar em operação a qualquer hora

A Prefeitura de Suzano anunciou 
ontem a abertura de uma nova ala 
no Pronto-Socorro Municipal (PS) 
específica para o atendimento de 
pacientes diagnosticados com coro-
navírus (Covid-19). As instalações 
já estão em fase final de ajustes e a 
previsão é de que o “covidário” co-
mece a funcionar na próxima sema-
na. Entretanto, poderá ser utiliza-
do a qualquer momento, caso seja 
necessário. O local terá 11 leitos 
de unidade semi-intensiva, todos 
com respiradores e monitores de 
parâmetros, nove poltronas para 
oxigenoterapia de pacientes está-

Iniciativa vai ocorrer em três 
pontos diferentes do município, 
um deles será na Arena Suzano. 
Cidades, página 4

Avenida, que é a principal li-
gação de Suzano com Poá, pas-
sou por reformas e recebeu 
nova sinalização de trânsito.  
Cidades, página 3

Suzano Avenida Brasil

VACINAÇÃO 
PARA IDOSOS 
DE 75 E 76 
ANOS SERÁ 
NA TERÇA

VIA QUE LIGA 
SUZANO A 
POÁ RECEBE  
VISTORIA 
TÉCNICA 

A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos irá realizar uma campanha es-
pecial de vacinação hoje, chamada 
de “Dia V”, para imunizar idosos 
do grupo de 75 anos ou mais, vi-
sando aplicação de primeira ou se-
gunda dose. A decisão foi baseada 
na possibilidade de familiares com 
veículos levarem os idosos no final 
de semana. Cidades, página 3

Ambas as prefeituras não descar-
tam criar um hospital de campanha 
para ajudar no combate ao coro-
navírus, entretanto, o investimento 
teria que vir do Estado ou do go-
verno federal . Cidades, página 5

Sábado Retaguarda

IMUNIZAÇÃO 
OCORRE HOJE 
EM FERRAZ

ITAQUÁ E POÁ 
PENSAM EM 
INSTALAR UM 
HOSPITAL DE 
CAMPANHA

Todos os leitos são semi-intensivos e possuem respiradores

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

veis, salas de medicação, triagem e 
coleta, dois consultórios médicos 
e dois postos de enfermagem. O 
espaço anexo não será de “porta 
aberta”, ou seja, o público conti-
nuará sendo atendido inicialmente 
no PS e, se for caso, encaminhado 
ao “covidário”. Ao chegar no local, 
a pessoa realizará o cadastro e po-
derá ser direcionada para uma das 
poltronas de oxigenoterapia ou, em 
casos mais graves, para um leito 
adequado a sua condição. Com 
isso, Suzano passa agora a contar 
com 23 leitos de unidade semi-in-
tensiva. Cidades, página 3

LEITOS

Ocupação  
é total

Os três hospitais do 
Estado instalados no 
Alto Tietê continuam 

com ocupação máxima 
em relação aos leitos 

destinados para 
pacientes que contrariam 
o coronavírus na região.

Cidades, página 4
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 � Esclarecimento I

A Prefeitura de Itaquaquecetuba se 
retratou anteontem por informar na 
quarta-feira passada que uma casa 
localizada no Jardim Europa havia 
sido danificada por uma erosão cau-
sada por uma obra da Companhia de 
Saneamento Básico de São Paulo 
(Sabesp). A Companhia também se 
manifestou pela divulgação equivo-
cada da Prefeitura, garantindo que 
não está realizando nenhuma obra 
na referida rua. No local estão sendo 
realizadas obras de drenagem plu-
vial, cuja responsabilidade não com-
pete à Sabesp.

 � Esclarecimento II

A obra, portanto, é da própria Prefei-
tura, edificada por meio do consór-
cio entre as empresas Copav/Arkev/
Codrasa. Pela forte chuva que ocor-
reu quarta-feira, o muro de uma re-
sidência cedeu e por questões de se-
gurança, a moradora foi levada para 
a casa de familiares. O prejuízo cau-
sado pela obra, por consequência das 
chuvas, serão ressarcidos. “Por ora, 
a Defesa Civil solicitou um laudo para 
atestar que a estrutura da casa não 

foi atingida, de modo que a mesma 
possa retornar com segurança”, ex-
plicou o Executivo. 

 � Obras em Poá

A Prefeitura de Poá realiza obras de 
infraestrutura e drenagem na avenida 
João Peckny, responsável por inter-
ligar os bairros de Jardim Nova Poá 
e Calmon Viana. Os córregos Campo 
Grande e Água Vermelha, além das 
ruas Eugenio Rossoni (Jardim Nova 
Poá) e São Pedro (Jardim Itamarati), 
também estão inclusos na planilha 
deste projeto, que é custeado com 
recursos provenientes da Sabesp.

 � Visita de deputado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), recebeu na noite de quinta-fei-
ra o deputado federal Marcio Alvino 
(PL) em seu gabinete, na Prefeitura. 
Na oportunidade, as autoridades tra-
taram de demandas relacionadas ao 
enfrentamento à pandemia de coro-
navírus (Covid-19). “O deputado tem 
ajudado Suzano desde 2017 e no pe-
ríodo de pandemia não está sendo di-
ferente. Agradeço a atenção dada à 
cidade”, concluiu o chefe do Executivo.
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EDITORIAL

Pobreza não é miséria

A 
invasão de áreas proibidas para 
construção de moradias é uma 
problema antigo no Alto Tietê e 
que vem se intensificando neste 

ano. Trata-se de pessoas que passam por 
grandes dificuldades financeiras e, sem um 
teto para viver, se vêm sem opção e obriga-
das a invadir terras que pertencem a empre-
sas ou Áreas de Proteção Ambiental (APA).

A necessidade dos cidadãos é tamanha 
que constroem suas moradias em locais pe-
rigosíssimos, como próximas à rede elétrica 
ou áreas com risco iminente de alagamento 
e desmoronamento. 

A defasagem por parte dos governos fe-
deral e estadual na demanda de programas 
habitacionais, como o Minha Casa Minha 
Vida e CDHU, compõe este cenário, no qual 
pessoas acabam optando em arriscar a pró-
pria vida e de seus familiares. Não se trata de 
uma escolha. Ninguém decide viver próxi-
mo a uma ribanceira ou às margens de rios - 
como ocorre em Mogi das Cruzes, com o rio 
Jundiaí -, se não for por falta de alternativa. 

Outro problema antigo que engloba essa 
questão são aqueles que se aproveitam des-

sa situação - os chamados grileiros. São pes-
soas que anunciam e vendem terrenos em 
áreas proibidas para quem mais precisa de 
terra. Desesperadas, famílias compram o es-
paço e depois, quando ocorre a reintegração 
de posse, “pagam a conta” do ato ilegal. Há 
grupos organizados que atuam dessa forma 
– sugando o pouco dinheiro de quem vive 
em situação financeira precária.

Para minimizar essa problemática, a fis-
calização precisa ser constante, embora seja 
difícil monitorar 100% a situação. A recla-
mação sempre cairá no colo do poder públi-
co, seja no despejo das famílias ou quando 
há acidentes, muitos deles fatais. E o papel 
das autoridades é mesmo o de vidraça. É 
preciso, no mínimo, planejamento e ação, 
não para acabar de vez com essa adversida-
de, mas para minimiza-la. 

O infortúnio principal neste caso não é a 
pobreza. Desde a era antes de Cristo há ricos 
e pobres. Mas, quando tratamos de quem 
não tem onde morar, não estamos falando 
de pobreza. Estamos falando de miséria. E 
isso, um dia, se vislumbramos um mundo 
mais justo, tem que acabar.     

As tristezas tomaram conta 
dos patriotas.  Há choques 
e interesses diversos entre 
os três poderes da nação. O 
Brasil deixou de ser uma re-
pública federativa. Congresso 
e o STF pensam muito mais 
nos seus interesses do que 
na Pátria. 

Há muitas autoridades 
com o “rabo preso” e com 
medos de serem escandali-
zadas. A nação está desmo-
ralizada, não bastasse à crise 
da pandemia. Internacional-
mente há um descredito. A 
justiça deixou de ser justiça 
não aplicando a constituição 
e as leis e não respeitando o 
devido processo legal. Mas, 
apesar de tudo, a democra-
cia deve prevalecer e não a 
violência. 

Política e políticos sem 
consciência, autoridades 

Pátria envergonhada

ARTIGO
Olavo Câmara

egoístas plantados nos três 
poderes e o caos tomando 
conta da nação. O que fa-
zer? Eis os desafios. Muitos 
jovens dizem: “após passar 
esta crise irei embora para 
outro país”. O pior é que a 
Deusa da Justiça chora todos 
os dias após sondar os cora-
ções dos políticos e das au-
toridades da Justiça. Como 
é possível um bandido ou 
corrupto se transformar em 
herói por força de decisões 
autoritárias?. Conclusão: “Os 
maus exemplos vê de cima 
e o STF não se mostra inde-
pendente e os seus ministros 
deveriam se calar e somente 
dar entrevista ou fazer comen-
tários quando um processo 
transitasse em julgado defi-
nitivamente”. Não há  com 
justiça plena! O que acontece 
nos dias atuais é barbaridade.  

Quando houver choque en-
tre a lei e a justiça deve pre-
valecer à justiça, mas estes 
princípios estão ignorados. 
No momento que se vive 
está havendo uma inversão 
de valores e não está preva-
lecendo nem a Lei e a Justiça, 
mas os interesses pessoais e 
das instituições, sendo que 
algumas destas instituições 
apodreceram. Acaso o de-
mônio tomou conta das au-
toridades? O que fazer para 
eliminá-lo do Brasil? Somen-
te orar, rezar e amar? Desa-
creditar na justiça é leva os 
bons cidadãos ao desânimo. 
O que sobra neste momento? 
Algumas instituições religio-
sas, militares e profissionais 
da educação.  O que devere-
mos fazer? Ficar em casa e 
se entregar a Deus rogando 
por milagres. 

Olavo Câmara é advogado, professor 

mestre e doutor em Direito e Política.

 olavocamara.adv@uol.com.br

CHARGE



cidadesSábado, 13 de março de 2021 3portalnews.com.br

Avenida Brasil passa por 
vistoria técnica em Suzano

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), realizou 
uma visita técnica na manhã 
de ontem na avenida Brasil. 
A vistoria teve como objetivo 
verificar o andamento das obras 
de pavimentação asfáltica e 
revitalização da via, que estão 
prestes a serem concluídas, e 
contou com a participação de 
secretários municipais e do 
deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM), responsável 
por emendas parlamentares 
que garantiram o investimento.

Na ocasião, equipes da 
Prefeitura realizavam traba-
lhos de zeladoria e aplicação 
de sinalização de trânsito. O 
setor de Praças, Parques e 
Jardins também atuava no 
local, com ações de paisagismo 
por toda a sua extensão. As 
obras tiveram início em julho 
e já estão próximas de serem 
concluídas. A avenida Brasil é 
uma das mais importantes vias 
da cidade, sendo a principal 
ligação de Suzano com Poá.

A via, localizada entre 
o Jardim Monte Cristo e o 

Ligação com Poá

Jardim Imperador, já recebeu 
novas sinalização de trânsito 
e iluminação pública, com a 
instalação de lâmpadas de LED. 
Também houve construção 
e reforma de guias, sarjetas, 
sarjetões e canteiro central e 
capeamento de todo o trecho, 
antes pavimentado com pa-
ralelepípedos. O novo asfalto 
foi aplicado em quase quatro 
quilômetros de extensão.

Além disso, foi implementa-
da uma ciclofaixa na avenida. 
A demarcação, ao canteiro 

central, acompanha toda a 
área recém-pavimentada, pro-
porcionando mais segurança 
aos ciclistas que trafegam pela 
via e estimulando a prática 
na cidade.

O investimento total para 
as melhorias no local é de R$ 
5.893.218,73, sendo R$ 4 
milhões por meio de verbas do 
governo estadual e o restante 
de contrapartida da Prefeitura 
de Suzano. Os serviços estão 
sendo executados pela empresa 
ObraMix Ltda.

Local foi visitado pelo prefeito e deputado Estevam

Wanderley Costa/Secop Suzano

PS de Suzano abre setor com 11 

leitos de unidade semi-intensiva

Previsão é que a ala comece a funcionar na semana que vem, porém poderá ser aberta a qualquer momento

COVID-19

A Prefeitura de Suzano 
anunciou ontem a abertura 
de uma nova ala no Pronto-

-Socorro Municipal (PS) es-
pecífica para o atendimento 
de pacientes diagnosticados 
com coronavírus (Covid-19). 
As instalações já estão em fase 
final de ajustes e a previsão é 
de que o “covidário” comece 
a funcionar na próxima se-
mana. Entretanto, poderá ser 
utilizado a qualquer momento, 
caso seja necessário.

O local terá 11 leitos de 
unidade semi-intensiva, todos 
com respiradores e monitores 
de parâmetros, nove poltro-
nas para oxigenoterapia de 
pacientes estáveis, salas de 
medicação, triagem e coleta, 
dois consultórios médicos e 
dois postos de enfermagem. 
O espaço anexo não será 
de “porta aberta”, ou seja, o 
público continuará sendo 
atendido inicialmente no PS e, 
se for caso, encaminhado ao 

“covidário”. Ao chegar no local, 
a pessoa realizará o cadastro 
e poderá ser direcionada 

para uma das poltronas de 
oxigenoterapia ou, em casos 
mais graves, para um leito 
adequado a sua condição. 
Com isso, Suzano passa agora 
a contar com 23 leitos de 
unidade semi-intensiva.

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), e uma equipe de 
secretários e gestores da Saúde 
realizaram visita técnica no 
local ontem, para verificar as 
instalações e os aparelhos que 
em breve estarão disponíveis 
para atender a população. O 
local já está com a estrutura 
pronta e passa apenas por 
ajustes finais neste momento, 
a fim de garantir que esteja 
adequado para acolher todos 
os pacientes de forma ágil.

A vistoria contou com a 
participação dos secretários 
municipais de Saúde, Pedro 
Ishi, e de Governo, Alex Santos; 
do diretor clínico da pasta 
de Saúde, Diego Ferreira; da 
diretora da Rede de Urgência 
e Emergência, Cíntia Steffens 
Watanabe; do coordenador 
da enfermagem, Matheus 

Miyake; e do diretor técnico 
do PS, Walter Gilberto Guinger.

Na ocasião, foi feito um 
apelo à população, princi-
palmente sobre o fato de que 
a doença não é uma ameaça 
apenas para idosos e pessoas 
com comorbidades e que as 
vítimas atualmente também 

são indivíduos entre 20 e 50 
anos, com uma vida ativa. O 
diretor Walter Guinger ainda 
ressaltou a importância de se 
cuidar, visto que este público 
tem uma tendência a evoluir 
rapidamente para sintomas 
mais graves. “Quem é jovem 
e está na rua, cuidado. Não 

pode pensar que está imune, 
porque não está. É impres-
cindível usar máscara e álcool 
em gel e evitar aglomerações”, 
alertou.

O prefeito agradeceu o 
empenho dos profissionais da 
Saúde e afirmou que a nova 
estrutura de atendimento é mais 

uma conquista no acolhimento 
de pacientes do município. 
Na oportunidade, Ashiuchi 
ressaltou a importância de se 
respeitar as medidas de com-
bate à Covid-19 estabelecidas 
pela prefeitura e manter os 
cuidados para que logo esta 
crise sanitária seja superada.

“Precisamos da colaboração 
de todos para que o vírus não 
circule. Todo o Estado de 
São Paulo está preocupado 
com leitos, muitas cidades da 
região estão com altos níveis 
de ocupação. O cenário é 
preocupante e precisamos 
nos prevenir. Se cuidem e se 
protejam”, pediu o prefeito.

O “covidário” é anexo ao 
PS, com entrada pela rua 
Kaneji Kodama, 1.459, na 
Vila Figueira. Atualmente, 
o PS também conta com 12 
vagas de observação com 
suporte ventilatório pulmo-
nar. A Secretaria de Saúde de 
Suzano estuda a instalação de 
mais cinco novos leitos para 
pacientes com quadros leves 
de Covid-19 no local.

O espaço não será de livre acesso à população, que continuará sendo recebida no PS

Irineu Junior/Secop Suzano

Em virtude de questiona-
mentos feitos à Associação 
Comercial e Empresarial de 
Suzano (ACE Suzano) sobre 
uma carta aberta de em-
presários do município que 
está circulando  em grupos 
de WhatsApp, a entidade 
esclarece que não tem relação 
alguma com o documento e 
repudia a disseminação de 
notícias falsas.

A ACE anda diz que “os asso-
ciados e todos que acompanham 
o trabalho da ACE Suzano 
sabem da nossa preocupação 
e zelo em trabalharmos com 
informação de procedência 
e qualidade. Defendemos a 
categoria que representamos 
por meio dos devidos instru-
mentos jurídicos, técnicos e 
políticos, sempre pautados 
pela veracidade, pela ética e 
com responsabilidade”.

A entidade apontou tam-
bém sobre “a importância 
do papel de cada um de nós, 
como cidadãos, de checar as 
informações recebidas por 
redes sociais e grupos de 
mensagens e se atentar para 

ACE divulga nota sobre 
informações falsas

Suzano

informações sem procedência 
antes de compartilhar. A 
disseminação de informação 
falsa é um desserviço para a 
sociedade”.

A carta em questão não 
tem autoria ou uma lista de 
assinaturas e entidades que 
avalize as informações. Em 
uma busca rápida na internet 
é possível verificar que a 
publicação está circulando 
em todo o país.

A ACE Suzano, por meio 
de seu departamento jurídico, 
tem acompanhado as decisões 
judiciais e entende que pela 
atual jurisprudência não cabe 
questionamentos sobre as me-
didas de combate à pandemia 
adotadas pelo estado e pelo 
município neste momento 
mais grave da pandemia.

Por fim a ACE destacou 
que “mantém canais de comu-
nicação abertos para receber 
qualquer tipo de dúvida, 
reclamação, solicitação. In-
teressados podem solicitar 
para serem incluídos na lista 
de transmissão do WhatsApp 
pelo número  96665-8471.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos irá realizar uma 
campanha especial de vacinação 
hoje, chamada de “Dia V”, para 
imunizar idosos com 75 anos 
ou mais, visando aplicação de 
primeira ou segunda dose da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19).

A decisão foi baseada na 
possibilidade de familiares 
levarem os idosos no final de 
semana, já que de segunda 
a sexta-feira, por conta de 
compromissos diversos, há 
dificuldade de transportar 
esse grupo.

A ação ocorrerá das 8 às 15 
horas na Igreja Nossa Senhora 
da Paz, na rua Getúlio Vargas, 
250, no centro, pelo sistema 
drive-thru e também para 
aqueles que forem a pé.

Nos últimos dias, a vacinação 
tem ocorrido com tranquilidade 
no município. Na quarta-feira, 
dia 10, apenas 29 pessoas de 
77 anos ou mais procuraram o 
polo de vacinação para tomar 
a primeira dose.

Ferraz promove 
hoje dia especial 
para vacinação 
de idosos

75 anos ou mais
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Idosos de 75 e 76 anos serão 
vacinados na próxima terça

Ação irá ocorrer em vários lugares, entre eles a Arena Suzano, que mais um vez utilizará o sistema drive-thru

SUZANO

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza na próxima 
terça-feira a imunização 
dos idosos de 75 e 76 anos 
contra  o coronavírus (Co-
vid-19). A ação ocorrerá em 
três polos de vacinação na 
cidade, sendo contempladas 
a região central, a zona norte 
e o distrito de Palmeiras. 
Também haverá atendimento 
com sistema drive-thru no 
Parque Municipal Max Feffer. 
As unidades funcionarão a 
partir das 8 horas.

O suzanense que se en-
quadra no público-alvo 
anunciado deverá comparecer 
em um polo para receber a 
aplicação da primeira dose 
da CoronaVac, podendo se 
dirigir à Arena Suzano, lo-
calizada na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90, no 
bairro Jardim Imperador, ao 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e à Escola 
Municipal Odário Ferreira 

da Silva (rua Valdir Dicieri, 
305 – Jardim Belém/Distrito 
de Palmeiras). Já o sistema 
drive-thru será no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Para receber a dose, o 
munícipe deverá apresentar 
documento original com 
foto, CPF, comprovante de 
endereço de Suzano e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa por meio do link 
http://bit.ly/FichaCovid. Além 
disso, também será preciso 
efetuar o pré-cadastro no 
site Vacina Já (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/).

A ampliação da campanha 
para os idosos de 75 e 76 
anos se deve à chegada de 
novo lote da CoronaVac, 
com 2.170 doses do imu-
nizante do Instituto Butan-
tan. “Semanalmente estamos 
recebendo doses por parte 
do governo do Estado e do 
Ministério da Saúde. Aos 
poucos, estamos avançando 

com a imunização na cidade. 
Passamos pelos profissionais 
da saúde, acamados, suza-
nenses em Instituições de 

Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) e agora es-
tamos em cidadãos com 75 
anos ou mais. Estamos nos 

Suzanense que estiver dentro do público-alvo deve seguir a um local de vacinação

Wanderley Costa/Secop Suzano

Hospitais estaduais estão 
completamente lotados

A ocupação dos leitos ex-
clusivos para pacientes com 
coronavírus (Covid-19) dos 
três hospitais estaduais que 
atendem o Alto Tietê alcan-
çou ocupação de 100%. De 
acordo com a Secretaria do 
Estado de Saúde, ontem as 
três unidades registraram 
ocupação máxima tanto nos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) quando nos 
de Enfermaria. .

Previsto há alguns dias devido 
ao recorde de novos casos da 
Covid-19 na região, o sistema 
de Saúde de responsabilidade 
do governo do Estado entrou 
em colapso no Alto Tietê. O 
Hospital Regional de Ferraz 
de Vasconcelos, Doutor Osiris 
Florindo Coelho, Hospital 
Luzia de Pinho Melo em Mogi 
das Cruzes e Hospital Santa 
Marcelina em Itaquaquecetuba 
já não podem mais receber 
nem pacientes com casos 
leves da doença.

A ocupação de 100% atinge 

Leitos Covid

ambos setores das unidades, 
UTI e Enfermaria. Em Fer-
raz, são 26 pacientes sendo 
tratados em leitos de UTI 
e 12 reabilitados em vagas 
de enfermaria. Em Mogi, o 
boletim médico do Luzia de 
Pinho Melo comunicou que 
os 46 leitos de enfermaria e 
33 de UTI da unidade estão 
ocupados. No Santa Marcelina 
de Itaquá, a operação hospita-
lar trata de 30 pacientes com 
sintomas da Covid-19, 20 na 

enfermaria e 10 leitos de UTI.

Mortes
Consórcio de Desenvolvimento 

dos Municípios do Alto Tietê 
(Copndemat)registrou ontem 
32 óbitos por coronavírus.

As vítimas fatais registradas 
hoje eram residentes nas cidades 
de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema,  Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Santa 
Isabel e Suzano

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Não há vagas para UTI e Enfermagem no Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

Santa Casa abrirá 55 leitos 
para tratar o coronavírus

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Mogi das Cruzes 
informou ontem que liberou 
mais 55 leitos dedicados ao 
tratamento de pacientes do 
coronavírus (Covid-19). A 
demanda irá complementar 
os esforços do município 
em atender à demanda.

A disponibilização conta 
com o suporte do poder pú-
blico, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde e será 
oferecida por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com 
nove leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 46 
leitos de Enfermaria para 
casos leves e moderados 
que requisitam atenção 
médica. Segundo a direção 
da Santa Casa, todos os 
leitos já estão disponíveis 
e serão ocupados conforme 
a demanda.

A oferta de leitos na Santa 
Casa complementa o conjunto 
de ações que estão sendo 
tomadas pelas autoridades 

Mogi

para evitar o colapso dos 
sistemas de atendimento 
de saúde no município e 
na região como um todo.

Uma das iniciativas, de-
senvolvida em conjunto 
com o governo do Estado, 
é a instalação de 30 leitos 
para Covid-19, sendo dez 
de UTI e 20 de Enfermaria, 
que começará na segunda-

-feira no Hospital Dr. Ar-
naldo Pezzuti Cavalcanti, 
localizado no distrito de 
Jundiapeba. Estes leitos 
fazem parte da primeira 
etapa de instalação de lei-
tos, sendo que no futuro 
outros 60 leitos poderão 

ser instalados na unidade 
hospitalar de retaguarda.

Outro ponto foi a insta-
lação de sete dos 15 leitos 
de UTI obtidos por meio 
de uma parceria entre o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) e 
a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional. 
Também serão organizados 
mais 30 leitos de enfermaria 
em uma estrutura especial 
no Ambulatório de Espe-
cialidades, no entanto falta 
a resolução de detalhes 
técnicos para a abertura 
do novo setor.

Desde quinta-feira a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
divulga que todas as vagas 
de UTI e de enfermaria na 
cidade estão ocupadas. O 
município até o final da 
tarde de ontem registrou 
18.581 casos positivos e 
778 óbitos desde o início 
da pandemia. A cidade 
de Mogi conta com 2.292 
casos positivos da doença.

André Diniz

Segundo a direção 
da Santa Casa, 
todos os leitos já 
estão disponíveis 
e serão ocupados 
conforme a 
demanda

esforçando ao máximo para 
que haja o maior número 
de pessoas imunizadas, de 
forma rápida e eficiente”, 

declarou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

A fase dá continuidade ao 
trabalho de imunização na 
cidade, que ontem alcançou 
mais 1.178 idosos maiores 
de 77 anos. Nesta faixa etá-
ria, 1.975 pessoas já foram 
imunizadas com a primeira 
dose. Em todo o município 
de Suzano, 18.523 doses fo-
ram aplicadas, sendo 12.422 
pessoas contempladas com 
a primeira dose e 6.101 já 
completaram o processo 
com a segunda dose.   

“Aos poucos superamos 
a demanda de imuniza-
ção da cidade. Seguimos 
firmes nesta força-tarefa 
para alcançar o maior nú-
mero possível de pessoas, 
conforme as propostas do 
plano de vacinação. Assim 
que recebemos os lotes, 
nos reunimos para traçar 
novas datas da campanha e 
garantir a contemplação do 
público-alvo determinado”, 
afirmou o secretário de Saúde, 
Pedro Ishi.
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Prefeitura instala câmeras 
nos ônibus a partir do dia 22

Objetivo é monitorar a ocupação de passageiros nos veículos e evitar aglomerações no transporte coletivo 

BIG BROTHER 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes inicia no próximo dia 22 
a instalação dos equipamentos 
que permitirão a utilização 
de câmeras instaladas nos 
ônibus do sistema municipal 
de transporte coletivo para o 
monitoramento da ocupação 
de passageiros nos veículos. 
O objetivo é evitar aglomera-
ções de pessoas no transporte 
e oferecer um serviço com 
mais segurança e qualidade 
para a população.

Os detalhes para a opera-
ção foram definidos em uma 
reunião realizada na noite 
desta quinta-feira (11/03) 
com a participação da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler, da secretária Municipal 
de Transportes, Cristiane 
Ayres, e de representantes 
das empresas concessioná-
rias do serviço e da empresa 
responsável pelo aplicativo 
que será utilizado.

A princípio, quatro ônibus 
receberão os equipamentos 
para que seja feito o acompa-
nhamento do trabalho e os 

ajustes necessários. A partir 
daí, o serviço será ampliado 
gradativamente para o res-
tante da frota. Um sistema 
semelhante já é utilizado 
no transporte coletivo da 
cidade de São Paulo.

“O monitoramento pelas 
câmeras instaladas nos ônibus, 
além da questão de seguran-
ça pública, também terá a 
segurança sanitária. Se for 
notada aglomeração, a Pre-
feitura consegue encaminhar 
mais ônibus para atender as 
pessoas. É uma forma mais 
rápida e eficiente para fazer 
este trabalho”, explicou o 
prefeito Caio Cunha.

Com o equipamento, tam-
bém será possível montar uma 
central de acompanhamento 
do serviço, que será feita 
na estrutura da Secretaria 
Municipal de Transportes. 
Nela, será possível ter in-
formações em tempo real 
sobre por onde os ônibus 
estão circulando e o número 
de pessoas transportadas. 

Toda a captação de imagens 

feitas pelas câmeras já está 
de acordo com as regras 
estabelecidas pela nova le-
gislação nacional de proteção 
de dados e tem o cuidado 
adequado com a privacidade 
dos passageiros.

Os dados obtidos com a 
utilização do novo sistema 
também serão utilizados para 
traçar estratégias assertivas 
para tornar o sistema cada vez 
mais eficiente, com o objetivo 
de trazer mais conforto aos 

usuários, principalmente nos 
horários de pico.

Outras medidas

O monitoramento de ocu-
pação pelas câmeras existentes 

nos ônibus faz parte de uma 
série de ações para a melho-
ria do transporte coletivo 
na cidade. No início deste 
mês, a Prefeitura ampliou 
o número de ônibus nos 
principais corredores e fez o 
remanejamento de ônibus que 
atuam no entrepico, quando a 
movimentação de passageiros 
é menor, para reforçar ainda 
mais o atendimento nos 
horários de maior demanda 
de usuários transportados. A 
operação com mais ônibus 
em circulação foi mantida 
mesmo com a entrada da 
cidade na Fase Vermelha do 
Plano São Paulo, com mais 
restrições.

A ampliação no número 
de ônibus em circulação está 
beneficiando os corredores 
viários da avenida Japão, 
que atende bairros como o 
Conjunto Santo Ângelo, da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, que recebe os veículos 
do Botujuru e do distrito de 
Cezar de Souza, da avenida 
Lourenço de Souza Franco.

Sete ônibus a mais entraram em operação nos principais corredores

Divulgação

Jardim Rodeio e Vila Rubens 
recebem mutirão hoje

O Jardim Rodeio e a Vila 
Rubens receberão hoje o 
mutirão de limpeza pública, 
executado pelas equipes da 
Secretaria de Serviços Ur-
banos de Mogi das Cruzes. 
Serão aproximadamente 80 
funcionários, empenhados 
em trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada e 
retirada de entulho.

No Jardim Rodeio, as equi-
pes cuidarão da limpeza de 
aproximadamente 15 quar-
teirões, contemplando vias 
como José Teles dos Santos, 
Jorge Assef, Nossa Senhora 
do Bonfim, Prefeito Adolfo 
Cardoso, Carlos Valverde, 
avenida Avelino Pinto de Souza, 
Milo Wagner Endor Guazelli, 
rua Rouxinol e Emílio Dias 
do Prado.

Já na Vila Rubens, será 
atendido todo o perímetro 
do bairro, que fica entre as 
avenidas Franscisco Ferreira 
Lopes e Governador Adhemar 
de Barros, tendo como princi-
pais ruas como João Regueiro 
Ruiz e Jair Fontes de Godoy.

Limpeza pública

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo de 
manter os bairros da cidade em 
boas condições. A iniciativa 
não interfere na atuação diária 
das equipes da Secretaria de 
Serviços Urbanos, que se 
dedicam ao atendimento de 
demandas diversas registradas 
pela população. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada com 
o intuito de manter a cidade 
limpa e também de prevenir 

a ocorrência de enchentes e 
alagamentos.

No sábado passado, o mutirão 
foi feito nos bairros Vila Nova 
Aparecida, Vila Pomar, Vila 
Melchizedec e o Loteamento 
Alvorada. Foram mais de 16 
mil metros atendidos com 
serviços de raspagem, 16,2 
mil metros limpos com poda 
mecanizada e 7,2 toneladas 
removidas de entulho e ma-
terial proveniente de descarte 
irregular.

Equipes realizarão trabalhos de capinação e roçada 

Divulgação

Cidades planejam criar 
hospitais de campanha

As gestões municipais de 
Itaquaquecetuba e Poá têm 
estudado a possibilidade de 
implantação de Hospitais de 
Campanha para o tratamento 
de pacientes com a Covid-19. 
Devido à crise financeira em 
Poá, que já decretou estado 
de calamidade financeira (nº 
7.731/2021), a unidade só 
se tornará realidade com 
recursos federais.

Em nota, a  Prefeitura 
de Poá informou que um 
Hospital de Campanha pode 
ser viável apenas por meio 
de recursos federais, já que 
a realidade impossibilita 
qualquer aporte financeiro 
destinado à implantação de 
uma unidade.

Já em Itaquá, apesar de 
questionada sobre investi-
mentos, datas e capacidade 
de atendimentos, a Secretaria 
Municipal de Saúde afirmou 
apenas que está em tratativas 
com o Governo do Estado 
de São Paulo.

Medida necessária

Por outro lado, em Mogi 
das Cruzes, o Hospital Mu-
nicipal localizado em Braz 
Cubas foi transformado na 
principal referência para os 
casos do novo coronavírus 
na região e teve a oferta de 
leitos ampliados na cidade. 

Ainda ontem, a Prefeitura 
de Suzano explicou que está 
preparando a abertura de uma 
ala no Pronto-Socorro Muni-
cipal chamado de “covidário”, 
específica para o atendimento 

de pacientes diagnosticados 
com a doença. A previsão é 
de que comece a funcionar 
na próxima semana.

O local terá dez leitos de 
unidade semi-intensiva com 
respiradores e monitores 
de parâmetros, oito poltro-
nas para oxigenoterapia de 
pacientes estáveis, salas de 
medicação, triagem e coleta, 
dois consultórios médicos 
para atendimento e dois 
postos de enfermagem.

Thamires Marcelino

Estruturas criadas foram desativadas

Mariana Acioli



cidades Sábado, 13 de março de 20216 portalnews.com.br

Mogi não recebe projetos de 
moradias sociais há 15 anos

A última entrega de residências pela CDHU – empresa ligada ao governo do Estado - ocorreu no ano de 2006

HABITAÇÃO

Mogi das Cruzes está há 
15 anos sem receber novas 
moradias populares pela 
Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU). A última vez 
que o município foi bene-
ficiado pelo programa, em 
2006, 1.020 famílias foram 
contempladas. Também 
sem entregas do programa 
Minha Casa Minha Vida, do 
governo federal, desde 2019, 
o apelo por habitação cresce 
e é refletido nas crescentes 
ocupações registradas em 
vários pontos da cidade.

Em meio à ausência de 
programas sociais de ha-
bitação e agravamento da 
crise econômica com a 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a ocupação de 
Áreas Públicas de Proteção 
Permanente (APP) se intensi-
ficou e registrou um “boom” 
nas duas últimas semanas, 
informou a Prefeitura.

A última entrega de resi-
dências pela CDHU – em-
presa ligada ao governo do 
Estado - ocorreu no ano de 
2006. Na ocasião, foram 
entregues os empreendi-
mentos Jundiapeba I e II, 
Vila Nova Aparecida e parte 
do Conjunto Toyama, bene-
ficiando um total de 1.020 
famílias. Ao todo, existem 
4.600 unidades da CDHU 
na cidade.

Também sem participação 
em Mogi desde novembro 
de 2019, o governo federal, 
por meio do programa Mi-
nha Casa Minha Vida, não 
realizou mais nenhuma 
entrega de casas para as 
famílias mogianas. No be-
neficiamento mais recente, 
520 famílias ganharam um 
lar e entraram para a con-
tagem das 5.240 unidades 
do programa na cidade.

Repercussão
O tema voltou a ganhar 

destaque após a repercussão 
da demolição de casas no 

Jardim Planalto e Aeroporto 
III, na quinta-feira passada, 
quando, por meio de uma 
live nas redes sociais que 
alcançou 700 mil visuali-
zações, uma moradora se 
revoltou com a ação da 
Prefeitura e questionou a 
legitimidade da ação.

Sobre a ausência de novas 
moradias populares em Mogi, 
o Executivo municipal ex-
plicou que está em busca de 
terrenos para a construção 

de unidades habitacionais 
e também em tratativas 
com o governos estaduais e 
federais. “Buscamos apoio 
técnico e financeiro para 
viabilizar a construção de 
novas moradias popula-
res na cidade, para poder 
atender a demanda local”, 
declarou.

A falta de política habi-
tacional e diminuição do 
poder aquisitivo da classe 
trabalhadora em decorrência 

da crise econômica, são 
fatores que podem explicar 
a intensificação do processo 
de ocupação de áreas de 
preservação no município. 
Além disso, em meio ao 
desespero, falsos corretores 
estariam se aproveitando 
da situação para vender 
lotes irregulares, o baixo 
valor dos terrenos é um 
dos principais atrativos. De 
acordo com uma denúncia 
anônima recebida pelo grupo 
Mogi News, alguns lotes 
estariam sendo negociados 
por cerca de R$ 15 mil.

Regularização
Como em vários locais 

a ocupação já se encontra 
estabelecida há anos, a 
Coordenadoria Municipal 
de Habitação informou 
que está dando andamento 
a diversos processos de 
regularização fundiária. 

“Já foram regularizados 15 
núcleos habitacionais, além 
de um conjunto habitacional 
(CDHU Vila Cléo), totalizando 

2.591 unidades habitacionais 
regularizadas. Conside-
rando os vários núcleos e 
conjuntos habitacionais em 
processo de regularização, 
serão aproximadamente 6 
mil famílias beneficiadas”, 
explicou.

As áreas são: Chácara 
Santo Ângelo (1,5 mil fa-
mílias), Vila Natal (500 
famílias), Vila Nova União 
(616 famílias), Vila Nova 
Aparecida (117 famílias), 
Vila Apolo (30 famílias), Vila 
Cléo (200 famílias), Jardim 
das Bandeiras (31 famílias), 
Vila Moraes – fase 01 (108 
famílias), ruas Projetadas 
do Rodeio (135 famílias), 
CDHU Toyama (740 famílias), 
CDHU Seki (200 famílias), 
CDHU Pitangueiras (320 
famílias), CDHU Cezar 
de Souza (1360 famílias), 
CDHU Jundiapeba (500 
famílias), CDHU Vila Nova 
Aparecida (480 famílias) 
e CDHU Vila Cléo (40 
famílias).

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Em Mogi das Cruzes são 4,6 mil unidades da CDHU

Arquivo Mogi News

Criminoso é preso após roubo 
e disparos de arma de fogo

Um criminoso foi preso 
anteontem, pelos Policiais 
Militares da Força Tática 
de Mogi das Cruzes, após 
roubar uma lanchonete e 
fazer disparos de arma de 
fogo no local.  

Os PMs foram acionados 
depois de uma dupla de 
criminosos terem efetuado 
o roubo no estabelecimento 
comercial que está loca-
lizado na rua Cumbica, 
Jardim Aeroporto III. Na 
ação foram subtraídos 
pertences e celulares de 
cinco pessoas, na fuga os 
criminosos dispararam na 
direção das vítimas.

Na sequência, os suspei-
tos tentaram roubar uma 
moto no bairro Jardim Layr, 
mas foram surpreendidos 
por um veículo prata que 
efetuou vários disparos 
atingindo os criminosos. 
Os ocupantes do veículo 
prata se evadiram do local. 
A Força Tática foi mobilizada 
e após buscas, os suspeitos 
foram localizados em uma 

Flagrante

área de mata na rua Taúba, 
bairro Planalto.

Um dos criminosos não 

resistiu aos ferimentos veio 
a óbito. Já Tiago Farias 
Silveira foi detido ferido 
por um disparo no braço, 
ele já havia sido preso por 
roubos, estava evadido do 
Presídio de Mongaguá.

A PM apreendeu um 
revólver e quatro muni-
ções, além disso, todos os 
celulares e pertences das 
vítimas foram recuperados.

Na ação foram subtraídos pertences e celulares de cinco pessoas

Divulgação

Policiais Militares 
da Força Tática de 
Mogi foram acionados 
após ocorrência em 
lanchonete

Participantes do Programa 
de Incubação são definidos

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou ontem as 
startups classificadas para 
participar do Programa de 
Incubação do Polo Digital. 
A segunda fase da seleção foi 
feita por uma banca examina-
dora formada por membros 
do Conselho Municipal de 
Inovação Tecnológica (CMIT) 
e representantes do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). A 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler também acompanhou 
a seleção.

São 10 startups que partici-
parão do projeto de incubação. 
A seleção final, feita por meio 
de apresentações das iniciati-
vas classificadas na primeira 
fase, foi realizada na sexta-

-feira passada. A partir daí, os 
participantes tiveram prazo 
para recurso, que terminou 
anteontem.

Foram selecionadas as star-
tups, A Tenda com Jogos, 
voltada à empregabilidade; 
Agrigu, que prevê auxílio para 
que agricultores tenham sua 

Polo Digital

loja virtual; Brasil Clin, com 
ações para cuidar da saúde de 
colaboradores de empresas e 
do poder público. Já a Agylog 
tem proposta para a logística 
do mercado agro, enquanto 
Conecta Pulse prevê uso da 
tecnologia para agilizar o 
atendimento de socorristas 
em acidentes ou ocorrências 
clínicas.

A Educaton propõe uma 
plataforma de formação con-
tinuada para facilitar acesso 
dos professores ao mundo 
tecnológico; a Muteki tem 
um projeto de geração de 
energia renovável; a Psiqedu 
atua no auxílio a escolas para 
implantar a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
para o novo Ensino Médio; 
a Wisethings trabalha com 
soluções tecnológicas para 
tornar processos de inovação 
mais acessíveis a todos. Por fim, 
a Tec Academy propõe uma 
plataforma de mapeamento 
qualitativo da aprendizagem 
para alunos da educação básica.

As primeiras etapas do 

Programa de Incubação de-
vem ocorrer de forma remota. 
Este trabalho compreende 
o diagnóstico dos negócios, 
que será feito por meio de 
entrevistas individuais com 
os responsáveis pelas startups, 
feitas por membros do CMIT, 
do Sebrae-SP e da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

Na sequência, também 
de forma online, serão feitas 
mentorias para que possam 
ser propostas soluções para 
as questões encontradas no 
diagnóstico. O Sebrae também 
oferecerá ações de capacitação, 
como aulas e workshops.

Com a chegada de períodos 
de maior flexibilização social, 
estão previstas mentorias 
presenciais e coletivas e a 
ocupação do espaço do Polo 
Digital pelas startups, sempre 
respeitando as regras sanitárias 
e de distanciamento social. 
Mais para frente, serão reali-
zadas rodadas de negócio e os 
demoday, em que os projetos 
são apresentados para possíveis 
clientes e investidores.
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Defensoria Pública pede restrição maior no DF

 A Defensoria Pública da União foi à Justiça para pedir mais restrições no lockdown imposto no Distrito Federal 
para conter o avanço do novo coronavírus. Além disso, o órgão quer que as medidas só sejam flexibilizadas 
quando a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) for inferior a 70% e houver redução 
contínua de novos casos e mortes pela covid-19 por ao menos duas semanas. A ação civil pública assinada 
pelos defensores Alexandre Benevides Cabral e Alexandre Mendes Lima de Oliveira foi apresentada à 3ª Vara.

O Conselho de Ética 
da Câmara decidiu nesta 
sexta-feira, 12, seguir com 
o processo disciplinar contra 
o deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que pode levar à 
cassação do seu mandato.

Foram 13 votos a dois 
para dar continuidade à ação 
movida depois que Silveira 
publicou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz apologia 
do Ato Institucional n.º 5 (AI-
5), o mais duro da ditadura 
militar, e pede a destituição 
dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Silveira completa nesta 
sexta-feira, 12, 25 dias de 

Processo de Daniel 
Silveira é retomado

Conselho de Ética

prisão, determinada pelo 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes em 16 de fevereiro 
e confirmada em seguida 
pelos plenários da Corte e 
também da própria Câmara. 
O processo que tramita no 
Conselho de Ética é basea-
do em sete representações 
diferentes de vários partidos. 
Uma delas foi apresentada 
pelo PSOL.

Os dois votos contrários 
ao prosseguimento da ação 
foram dados nesta sexta-

-feira pelos deputados Fabio 
Schiochet (PSL-SC) e Major 
Fabiana (PSL-RJ), que aca-
baram vencidos. (E.C)

10 milhões de doses 
serão compradas

Contrato para a compra de vacinas da Sputnik V foi assinado hoje pelo 
Ministério da Saúde. Doses serão distribuídas pela União Química

EPIDEMIA DA COVID-19

 O Ministério da Saúde 
assinou nesta sexta-feira, 
12, contrato para compra 
de 10 milhões de doses da 
Sputnik V, vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pelo 
Instituto Gamaleya, da Rússia, 
e distribuída no Brasil pela 
União Química.

Segundo o ministério, a 
ideia é receber 400 mil doses 
até o fim de abril, 2 milhões 
no fim de maio e 7,6 milhões 
em junho. A pasta afirma que 
só fará o pagamento pelas 
doses após a vacina receber 
autorização emergencial de 
uso ou registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

A autorização para a com-
pra da vacina já havia sido 
publicada em 20 de fevereiro 
e houve empenho (ato que 
antecede o pagamento) de 
R$ 693,6 milhões. Cada 
dose custou cerca de US$ 12.

Mais cedo, a Anvisa in-
formou que ainda aguarda 
dados de segurança e eficácia 
da vacina, além do pedido da 
União Química para começar 

a análise de uso da Sputnik 
V. A eficácia do imunizante 
é de 91,6%, segundo dados 
publicados na revista cien-
tífica The Lancet.

Há forte lobby político por 
essas vacinas. Na linha de 
frente da negociação com o 
governo, a União Química tem 
o ex-deputado Rogério Rosso 
(PSD-DF) e o ex-diretor da 

Anvisa Fernando Mendes. O 
dono da empresa, Fernando 
Marques, também tem bom 
trânsito com o poder público. 
Ele foi candidato no Distrito 
Federal ao Senado em 2018 
pelo Solidariedade, partido 
de Paulinho da Força, e 
também costuma financiar 
campanhas eleitorais.

Governadores do Consórcio 

do Nordeste também nego-
ciam a compra do imunizante. 
Segundo o governador do 
Piauí, Wellington Dias (PT), 
Pazuello se comprometeu a 
fazer a compra de mais 39 
milhões de doses da Sput-
nik V, o que acabaria com a 
necessidade de compra pelo 
consórcio. O Ministério da 
Saúde não confirmou.

Anvisa aguarda dados de segurança e eficácia da vacina no combate à epidemia

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 Ex-juiz da Lava Jato, Sérgio 
Moro usou as redes sociais 
nesta sexta-feira, 12, para 
defender o ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos ataques 
sofridos desde que anulou 
os processos e condenações 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) em uma 
tentativa de blindar as demais 
ações abertas na esteira da 
operação.

O ministro foi alvo de 
xingamentos de manifestantes 
que promoveram buzinaços 
perto do prédio onde ele 
mora no Jardim Social, bairro 
nobre de Curitiba. Depois 
disso, o STF reforçou sua 
segurança.

“Repudio ofensas e ataques 
pessoais ao Ministro Edson 
Fachin do STF, magistrado 
técnico e com atuação des-
tacada na Operação Lava 

Moro sai em defesa do 
ministro Edson Fachin

Lava Jato

Jato. Qualquer discordância 
quanto à decisão deve ser 
objeto de recurso, não de 
perseguição”, escreveu Moro 
no Twitter.

A suspeição do ex-juiz está 
sendo discutida na Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal. Até o momento, o 
único voto certo em seu 
favor parece ser o de Fa-
chin. Na sessão de terça-feira, 
9, quando o julgamento 
sobre a conduta de Moro 
foi retomado, até mesmo a 
ministra Cármen Lúcia deu 
sinais de que pode mudar o 
posicionamento e votar para 
declarar a suspeição na ação 
do triplex do Guarujá, que 
condenou Lula.

Fachin ainda tentou im-
pedir a análise dos recursos 
do ex-presidente, mas o caso 
está sendo avaliado pelo 
STF. (E.C) 

Fachin (foto) foi defendido por Sérgio Moro

Conselho de Ética dará continuidade a processo 

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Plínio Xavier/Câmara dos Deputados
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Biden defende gasto público 
para gerar crescimento nos EUA

Após aprovação do pacote fiscal, democrata disse que estímulos trilionários criarão sete milhões de empregos

ECONOMIA

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, defendeu 
ontem o gasto público como 
forma de gerar crescimento. 
Durante um evento na Casa 
Branca para comemorar a 
aprovação do pacote fiscal, 
o democrata disse que os 
estímulos trilionários criarão 
sete milhões de empregos e 
são “só o começo”. A vice-

-presidente do país, Kamala 
Harris, a presidente da Câmara 

dos Representantes, Nancy 
Pelosi, e o líder da maioria 
no Senado, Chuck Schumer, 
também participaram da 
celebração.

“É hora de fazer a econo-
mia crescer de baixo para 
cima e do meio para fora”, 
declarou Biden.

De acordo com o manda-
tário, o pacote fiscal “muda 
o paradigma” da economia, 

“colocando os trabalhadores 
desta nação em primeiro lu-
gar”. O presidente americano 

também disse que a legisla-
ção ataca a “emergência” do 
país, que é a pandemia da 
Covid-19.

Em uma crítica velada ao 
governo de seu antecessor, o 
ex-presidente Donald Trump, 
Biden disse que é “realmente 
importante demonstrar que 
o governo pode funcionar”.

Kamala, por sua vez, afir-
mou que o pacote fiscal 
é “concreto” e “tangível” e 
garantirá mais vacinação 
contra o coronavírus. “Hoje 
a ajuda chegou”, declarou a 
democrata.

Biden e as lideranças de 
Congresso fizeram agra-
decimentos mútuos pela 
aprovação do projeto, que 
foi assinado pelo presidente 
anteontem um dia depois de 
passar no legislativo.

“Finalmente a esperança 
está em alta, e a ajuda está a 
caminho”, afirmou Schumer.

Pelosi, por sua vez, frisou 
que os democratas cumpriram 
sua promessa de entregar o 
pacote fiscal e disse que a 

“diversidade” é a força do 
partido.

Vacinas
Joe Biden, disse anteontem 

que pretende ter vacinas 
disponíveis para todos os 

cidadãos adultos do país 
até o fim de maio deste 
ano. Em pronunciamento 
nacional, o mandatário disse 
que os recentes acordos 
com farmacêuticas como 
a Johnson & Johnson vão 

permitir atingir a meta.
“Quando eu assumi a Pre-

sidência, tinha uma meta 
que muitos consideraram 
exagerada de administrar 
100 milhões de doses nos 
meus 100 primeiros dias de 
mandato. Hoje, posso dizer 
que vamos superar essa meta 
e administrar 100 milhões 
de doses até o meu 60º dia 
no cargo”, disse Biden.

Segundo o presidente, 
o objetivo do governo é 
manter ou superar a meta de 

distribuir 2 milhões de doses 
dos imunizantes por dia. Em 
dezembro, antes de tomar 
posse, ele havia prometido 
uma média de 1 milhão de 
doses administradas por dia.

Biden disse que vai orien-
tar Estados e territórios a 
tornarem todos os cidadãos 
adultos do país aptos para 
vacinação até 1º de maio. 
Isso, segundo Biden, quer 
dizer que até o início do mês 
todos poderão entrar na fila 
para receber imunizantes.

Estadão Conteúdo

De acordo com o mandatário, o pacote fiscal coloca os trabalhadores em 1º lugar

 Divulgação

‘É hora de fazer a 
economia crescer 
de baixo para cima e 
do meio para fora’, 
declarou Biden

Objetivo da 
conferência será 
intensificar os 
trabalhos no 
combate à Covid-19

 Os líderes de Estados Unidos, 
Japão, Índia e Austrália, que 
formam o grupo conhecido 
como “Quad”, realizarão uma 
cúpula presencial no final 
deste ano. Em comunicado 
conjunto divulgado após 
reunião virtual, os quatro 
países informaram que o 
objetivo da conferência será 
intensificar a parceria no 
combate à crise provocada 
pelo coronavírus. Não foram 
divulgados detalhes sobre o 
encontro planejada, como 
data ou local.

Segundo a nota, os go-
vernos se comprometeram a 
juntar forças para acelerar o 
desenvolvimento e a distri-
buição de vacinas contra a 
Covid-19, com apoio a orga-
nismos multilaterais, como 
a Organização Mundial da 

Estados Unidos, Japão, Austrália 
e Índia farão cúpula de líderes

Parceria

grupo marca firme contra-
ponto ao avanço da influên-
cia chinesa. O comunicado 
disse que as quatro nações 
defendem a priorização da 
lei internacional na região 
do Mar do Sul da China, 
que é disputada por Pequim. 
Os países pedem ainda a 
desnuclearização da Coreia 
do Norte e a restauração da 
democracia no Myanmar.

O Quad foi criado em 
2004 após o tsunami que 
devastou várias regiões do 
Oceano Índico. (E.C.)

olha para o futuro; busca 
manter a paz e a prosperi-
dade e fortalecer a resiliência 
democrática, com base em 
valores universais”, destacou 
o texto.

No campo geopolítico, o 

Saúde (OMS) e seu programa 
Covax. Também reafirmaram 
compromisso com o Esta-
do de Direito, à integração 
territorial e a liberdade de 
navegação.

“Cheio de potencial, o Quad 

Quatro governos se comprometeram a juntar forças

Divulgação
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Fase Emergencial 
altera jogos do NBB

Partida que o Mogi Basquete faria em São Paulo, contra o Flamengo, na 
quarta-feira, foi transferida para o ginásio do Maracanãzinho, no Rio

MUDANÇAS

A criação da Fase Emergen-
cial pelo governo do Estado 
de São Paulo também gerou 
mudanças na participação do 
Mogi Basquete no Campeo-
nato do Novo Basquete Brasil 
(NBB). O time, que antes 
enfrentaria o Flamengo em 
São Paulo, disputará o jogo 
na próxima quarta-feira, no 
Rio de Janeiro, no Ginásio do 
Maracanãzinho, por decisão 
conjunta da Liga Nacional de 
Basquete (LNB).

O Conselho de Administração 
da LNB realizou na manhã de 
ontem uma reunião com os 
16 clubes que optaram pela 
alteração de oito dos 13 jogos 
da próxima semana. Estas 
disputas estavam previstas 
para serem realizadas em São 
Paulo, entre os dias 15 e 18 
deste mês.

Isso porque, a partir de 
segunda-feira, as medidas de 
prevenção contra o coronavírus 
(Covid-19) vão se tornar mais 
rígidas. A mudança de todo 
o Estado de São Paulo para 
a Fase Emergencial deve ser 
seguida até o dia 30.

Apesar da alteração próxima 

à data do jogo, o departamento 
da LNB reforçou que as mu-
danças não vão interferir na 
conclusão da fase regular do 
NBB, que está prevista para  
6 de abril.

Ainda ontem, o Mogi Basquete 
garantiu que está seguindo 
todos os protocolos exigi-
dos pelas autoridades para 
participar das competições e 
realizar os treinos. “A equipe 

já fez mais de 30 testes para 
Covid-19 desde setembro. 
Tivemos apenas três casos 
confirmados (dois jogadores 
e um integrante da comissão) 
até o momento”.

A competição nacional do 
NBB, que é organizada pela 
LNB, está no final da fase 
regular e vem sendo feita 
em sedes. Mogi das Cruzes, 
inclusive, foi a maior delas, 

com 54 jogos. Além de São 
Paulo, o campeonato já teve 
partidas no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Brasília.

Vitória
Na última quarta- feira, o 

Mogi Basquete enfrentou o 
Campo Mourão às 20 horas e 
venceu com uma pontuação 
de 96 contra 79 do time pa-
raense. Com a vitória, o time 
se mantém na 9° colocação 
na tabela, com 13 triunfos 
em 25 jogos.

A equipe do técnico Jorge 
Geurra, o Guerrinha, domi-
nou a partida desde o início, 
vencendo os dois primeiros 
quartos, com parciais de 24 a 
12 (1º) e 27 a 24 (2º). Depois 
do intervalo, o jogo ficou mais 
equilibrado e o time do Paraná 
levou a melhor por 28 a 19, 
no terceiro, mas no último o 
Mogi Basquete fez 26 a 15 no 
placar e sacramentou a vitória.

Equipe de Mogi venceu o Campo Mourão por 96 a 79

Antonio Penedo/Mogi Basquete
Thamires Marcelino

O próximo compromisso do 
Corinthians amanhã, diante do 
São Caetano, pelo Campeonato 
Paulista. Mas a partida, na 
verdade, vai funcionar para o 
técnico Vagner Mancini medir 
a força do elenco de olho na 
estreia na Copa do Brasil na 
próxima semana.

O adversário é o modesto 
Salgueiro, de Pernambuco, 
e o jogo está marcado para 
quarta-feira, fora de casa. A 
importância desse confronto 
cresce pela premiação ao longo 
de sua disputa. Assim, uma 
eliminação precoce poderia 
provocar prejuízos.

Caso o Corinthians carimbe 
o passaporte para a segunda 
fase, o clube vai ter garantido 
um reforço de R$ 2,5 mi-
lhões em seus cofres (deste 
montante R$ 1,15 milhão já 

Mancini quer usar São 
Caetano como teste

Para Copa do Brasil

está assegurado só pela par-
ticipação corintiana no duelo 
contra o Salgueiro. O restante 
é referente à classificação à 
próxima etapa).

Antes do compromisso 
pela Copa do Brasil, o time 
está com seu departamento 
médico lotado. O volante 
Roni e o atacante André Luis 
contraíram o coronavírus 
(Covid-19). Assim, são 12 
jogadores fora de combate 
por conta do surto.

A situação só não é pior 
porque três dos titulares se 
recuperaram da covid-19 e 
retornam ao time. O goleiro 
Cassio, o lateral Fagner e 
o volante Gabriel voltaram 
aos treinamentos e devem 
reforçar a equipe diante do 
São Caetano. “Temos que tra-
balhar com cuidado e analisar 
bem a condição dos atletas”, 
comentou o treinador Mancini.

Estadão Conteúdo

Mancini quer garantir uma boa estreia na Copa do BR

Rodrigo Coca/Corinthians

Santos joga pelo Paulista 
pensando na Libertadores

A derrota na final da Copa 
Libertadores custou caro ao 
Santos, que tem de disputar 
as fases preliminares da com-
petição em meio ao começo 
do Campeonato Paulista. Hoje, 
possivelmente com escalação 
cheia de reservas mais uma 
vez, a equipe recebe o Ituano, 
às 19 horas, na Vila Belmiro, 
tentando desencantar após 
três tropeços no torneio. 

Não passa pela cabeça de 
Ariel Holan uma eliminação 
precoce, antes da fase de grupos. 
Desta maneira, os titulares 
devem ser preservados pelo 
treinador para defender a 
vantagem de 2 a 1 conquistada 
na Vila Belmiro. O jogo de 
volta com os venezuelanos 
já ocorre na próxima terça-

-feira, no Estádio Olímpico 
de Caracas O empate faz os 

Contra o Ituano

santistas avançarem para um 
segundo mata-mata. E Holan 
não quer saber de surpresas 
desagradáveis.

Para o embate com a equipe 
de Itu, o técnico argentino 
pode dar a primeira chance 
para o seu “porta-voz” do 
elenco. Copete deve entrar 
em campo, na Vila Belmiro, 
no dia em que completa um 
ano sem disputar uma partida 
oficial. A última aparição foi 
diante do La Serena, pelo 
Everton, no Campeonato 
Chileno.

Com dois empates frente a 
Santo André e Ferroviária, e 
a goleada sofrida no clássico 
para o São Paulo, por 4 a 0, o 
Santos hoje não estaria entre 
os classificados às quartas de 
final do Paulistão. Algo que 
não ocorre há muito tempo 

e não passa pela cabeça de 
ninguém na Vila Belmiro. 
(E.C.)

SANTOS
John; 
Laércio, 
Luiz Felipe e 
Alex; 
Lucas Braga, 
Guilherme Nunes, 
Ivonei e 
Gabriel Pirani; 
Copete, 
Jean Mota e
Marcos Leonardo  
Técnico: Ariel 
Holan.

ITUANO
Edson; 
Jeferson, 
Suéliton, 
Léo Santos e 
Breno Lopes; 
Tárik, Fillipe 
Soutto e 
Fernando Medeiros; 
Branquinho,
Iago e 
Bruno Lopes. 
Técnico: 
Vinícius Bergantin.

SANTOS 

ITUANO

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

16 clubes que 
optaram pela 
alteração de oito 
dos 13 jogos da 
próxima semana
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SBT, 21H00

Chiquititas

O concurso de “Garota Carisma” começa. Vivi e Cris fi cam surpresas ao 

saber que Bia também vai participar. Chega uma das favoritas do concurso, 

Marian (Júlia Gomes). Mosca conversa com Mili e pede desculpa para ela. 

Bia conta que Marian era órfã e morava no orfanato, mas foi adotada.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana procura Rodrigo e fi ca abalada quando Nina chega. Alice e grosseira 

ao falar com Manuela sobre seu almoco com Vitoria. Ina avisa a Moema 

que conseguiu uma enfermeira para cuidar de seu marido para que ela 

possa ir ao baile. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Giovanni fi ca inconformado com a armação de Bruna. Tancinha afi rma a 

Beto que só fi cará com ele por três meses. Apolo diz a Nair que não quer se 

afastar de Tamara. Lucrécia e Fedora vão à feira livre ver Agilson e Leozinho. 

Bruna ameaça Giovanni. Em casa, Tancinha não fala com Beto.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Capítulos fi nais não divulgados.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Vida e sorte nem 
sempre combinam. 
Às vezes sonhamos 
e lutamos com todas 
as nossas forças 
e mesmo assim 
fracassamos.

Às vezes confiamos 
e amamos pessoas 
que acabam nos 
decepcionando. Às 
vezes acreditamos 
que a tempestade vai 
acabar por passar, 
mas o sol parece 
nunca mais chegar.

Mas apesar de tudo 

MOMENTO
especial

Vida e sorte

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

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

carinho... Feliz aniversário!

 Pense positivo, a vida retribui.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca deixará de 
valer a pena viver e 
tentar a nossa sorte, 
pois um dia ela acaba 
mesmo chegando. 
Um dia deixamos 
de sofrer, pois um 
dia o vento da sorte 
vai soprar a nosso 
favor. Nunca deixe de 
acreditar!
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A coluna destaca nomes de amigos que o tempo não nos deixa esquecer. Seja pela importância, 

proximidade, histórias e momentos vividos , enfim , tudo isso é e sempre será detalhe . O mais 

gostoso é que nestes tempos de pandemia a cada vez que mexemos na internet, ou fazemos 

ou temos algum tipo de contato seja pessoal ou virtual a saudade bate e recordamos de coisas 

vividas. Por isso e com isso a coluna volta a evidenciar flashes de nomes conhecidos do circuito 

e que merecem serem lembrados. Cada qual tem seu papel nestes anos de colunismo que vou 

colecionando. Agnaldo Agripino  (O Gariba) como é popularmente conhecido temos situações 

vividas da época do Bando Bú , Bloco famoso do Carnaval Suzanense que marcou tempo na região. 

Não vou comentar de todos e sim deixar aqui as imagens que representam o carinho e admiração 

que nutro a todos que passam por essa editoria que assino com muito profissionalismo. Saúde 

a todos e que breve possamos nos abraçar!!!

Amigos Destacando mais 

o
s
n
y

Agnaldo Agripino

Vitor Monacelli Fachinetti

Omar Ghazal

Mauro Sakon Rodrigo Bitencourt

Gustavo Tralli Gil Fabiano

Através desta nota venho questionar qual o 

critério das autoridades políticas definirem 

quanto aos serviços essenciais e não essenciais 

. Uma delas é quanto a Zona Azul que não 

deixa de continuar atuando já que o comércio 

está com restrições de funcionamento . Os 

agentes da empresa continuam circulando 

pelas calçadas e ruas, fiscalizando e notifi-

cando os veículos . O povo não aguenta mais 

certos tipos de coisas . Tenho escutado isto 

aos quatro cantos . Inclusive questionei o 

presidente da ACE quanto ao fato . Acho 

na minha humilde opinião,  que não tem 

sentido alguns pagarem o preço cruel que 

a pandemia vem causando e outros não. 

Fica aqui meu protesto e sugestão para 

que revejam tal fato .

O Restaurante Kanpek amplia sua rede de 

atendimento. Agora também está instalado 

na Rua XV de Novembro , 230 , ao lado da The 

One Hamburgueria, no Centro de Suzano . 

Com as restrições da pandemia o endereço 

gastronômico aceita pedidos pelo Ifood, com a 

melhora das fases terá atendimento presencial. 

Diga-se de passagem, o local ganhou suntuosos 

cortornos de decoração. A conhecida qualidade 

da cozinha oriental agora com novo endereço . 

Faça seu pedido e experimente.

Fase Vermelha /
Fase Roxa

Kanpek

Sábado

Heloísa Melo, Tomi Ashiuchi, Rafael Alabarce, 

Ionara Fernandes, Jéssica Di Castro, Vania Ro-

drigues, Lauro Tadashi Gondo e Larissa Gama .

Domingo

Clau Teixeira Camargo , Omar Ghazal, Anne 

Araújo Vitiello, Marta Vicentim, Marcelo Inocêncio, 

Luciane Mesquita

Segunda-feira

Roberta de Cássia Renzi, Carlos Fidalgo, Adriana 

Cebrian, Roseli Nascimento, Ariel Pradenas 

Canete, Maria Helena .
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DO DIA


