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Mogi solicita auxílio da polícia 
para inibir festas clandestinas
Junto às demais cidades da região, município renova estado de calamidade pública para impedir colapso na saúde

A medida dá o respaldo jurídi-
co para ações futuras dos prefeitos 
que compõem o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) no enfren-
tamento à pior fase da pandemia 
da Covid-19, com alta nos casos 
e óbitos, superlotação dos hospi-
tais e difi culdade na fi scalização, 
sobretudo às festas clandestinas. 
Cidades, página 6

A Prefeitura fará a liberação do trânsito, enquanto os comerciantes organizarão o sistema, 
que poderá ser feito em um dos lados das vias. Para circulação no calçadão e a parada no 
drive-thru, é importante que os motoristas mantenham o pisca-alerta acionado. As vendas 
deverão ser feitas a partir de hoje por algum canal eletrônico (telefone, internet ou redes so-
ciais), com retirada nos locais permitidos. Cidades, página 3

PREFEITURA ADOTA AÇÕES 
PARA FACILITAR O COMÉRCIO

Vendas

Nas ruas Doutor Paulo Frontin e Doutor Deodato Wertheimer será permitido o drive-thru 

Emanuel Aquilera

VACINAÇÃO

  Pessoas de 75 anos ou mais recebem 1ª dose hoje. Cidades, página 3

DESAFIO

Wesley 
representará o 
Mogi Basquete  
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Covid-19

Santa Casa tem leitos de UTI 
ocupados e 83% de Enfermaria

Leitos disponibilizados na sexta passada já estão sendo 
utilizados; Pezzuti receberá 30 leitos amanhã. Página 5
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‘MÃES ESPECIAIS’
A Frente Parlamentar em Defe-
sa da Mulher, composta pelas ve-
readoras Fernanda Moreno (MDB), 
Inês Paz (PSOL) e Malu Fernandes 
(SD), apresenta hoje, na Câmara, a 
indicação do “Programa Mães Es-
peciais”. A proposta oferece auxílio 
monetário às mães que têm filhos 
com necessidades especiais, em 
troca de serviços dessas mulheres  
nas instituições de ensino. A indica-
ção será avaliada pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) e tem por base uma lei 
de São Bernardo do Campo.

LUTO
A Prefeitura de Suzano informou 
ontem o falecimento de Jaime dos 
Santos Junior, pai da primeira-da-
ma Larissa Ashiuchi. Desde o iníco 
do mês, ele lutava contra a Covid-19. 
Empresário de 62 anos, o sogro do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi deixa dois 
filhos - Larissa e Yuri - e a esposa, 
Elza Antoniassi dos Santos. O Gru-
po Mogi News se solidariza com os 
familiares e deseja força nesse mo-
mento de luto.

SERVIÇO EXPANDIDO
A distribuidora de energia, EDP, 

anunciou a expansão dos serviços 
disponibilizados pelo vídeo aten-
dimento do portal da EDP Online. 
Com isso, reforça o incentivo para 
que seus clientes acessem os ca-
nais virtuais de serviços, visando 
diminuir a necessidade de utiliza-
ção das agências de atendimento 
presencial e locais físicos para pa-
gamento de contas. A medida con-
tribui para possíveis aglomerações 
de pessoas nesses ambientes, de 
modo a prevenir a disseminação do 
Coronavírus.

 CHAT DA EDP
O canal de videchat do site da EDP 
já permitia ao consumidor realizar a 
solicitação de ligação nova de energia 
e restabelecimento de energia com 
instalação de medidor. Agora, com 
a Companhia incorpora mais seis 
opções de serviços ao cliente neste 
formato de atendimento por vídeo:
Saiba mais pelo site www.edp.com.br/
distribuicao-sp/servicos-sem-sair-
-de-casa. O funcionamento do canal 
é das 8h30 às 16 horas, de segunda 
a sexta-feira. Atualmente, mais de 
70% dos atendimentos já são reali-
zados pelo portal EDP Online e apli-
cativo EDP Online.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Buscando estabilização

C
omo se não bastasse os reflexos no 
setor da Saúde e a agonia de não 
ter boas perspectivas a curto pra-
zo, a crítica situação da pandemia 

da Covid-19 traz reflexos em outros setores. 
Um dos que mais sofre é o comercial, ainda 
mais com a possibilidade de um lockdown 
nos próximos dias.  

No domingo passado, os prefeitos do 
Consórcio de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat) se reuniram 
para debater sobre a complicada situação. Se 
tratando de um indesejado, mas possível, 
lockdown, é de fundamental importância 
que medidas sejam tomadas de forma con-
junta. Se tratando de um circuito de cidades 
próximas, é necessário que esses municípios 
estejam bem alinhados. 

Suzano se adiantou em algumas questões 
para minimizar os prejuízos dos comercian-
tes. Na sexta-feira passada, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) realizou reunião com secre-
tários, Sincomércio, Associação Comercial 
e vereadores, para esclarecer os principais 
pontos, como liberação da Zona Azul aos 
consumidores para facilitar o drive-thru pelo 

período de dez minutos. Além disso, as enti-
dades trabalham para facilitar o pagamento 
das taxas municipais, inclusive tirando ju-
ros e multas. Outra questão importante, mas 
muito difícil de ser efetivada, é a solicitação 
aos órgãos competentes para que funcio-
nários que realizam atendimento ao públi-
co façam para dos grupos de prioridade de 
vacinação. O pedido é complicado, em um 
momento em que o Plano Nacional da Vaci-
nação já está em execução e a demora para a 
entrega dos imunizantes a idosos é evidente. 

Em outras cidades, como Mogi das Cru-
zes, a Associação Comercial também está em 
contato diário com a Prefeitura para tentar 
minimizar os prejuízos. Em reunião com o 
prefeito Caio Cunha (Pode), a entidade, junto 
ao Sincomércio, conquistou a implantação 
de bolsões de drive-thru nas principais ruas 
dos centros comerciais da cidade. 

As medidas são paliativas. A situação, in-
felizmente, não é animadora. Por isso, segue 
o pedido de colaboração da população para 
que o vírus possa ser contido. Se isso ocor-
rer, o dramático quadro de hoje irá, natural-
mente, começar a se estabilizar.  

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Estamos na fase mais crítica 
da pandemia, com o sistema 
de saúde em colapso. Com o 
número de contaminados e 
de mortes numa trajetória as-
cendente, enquanto na maior 
parte dos países esses núme-
ros estão em queda, o Brasil 
já é o primeiro do mundo 
nesses dois quesitos. 

A vacinação, combinada 
à adoção de medidas restri-
tivas respeitadas pela popu-
lação, receita única responsá-
vel pela contenção do avanço 
da pandemia, anda em ritmo 
muito lento, pois o país não 
agiu rápido para consegui-la 
em número suficiente. 

Com isso passamos a ser 
objeto de grande preocupa-
ção para todo o mundo. No 
último dia 5, a OMS pediu 
que o Brasil adotasse medi-
das agressivas para conter a 

O que nos espera

ARTIGO
Afonso Pola

pandemia e disse que o au-
mento dos casos de Covid-19 
no país pode impactar toda 
a América Latina. Para o mé-
dico e neurocientista, Miguel 
Nicolelis, o Brasil pode viver 
a maior tragédia humanitária 
do século se não revertermos 
esse quadro. 

No entanto, existem outros 
possíveis impactos importantes 
que o agravamento do quadro 
pode nos gerar, principalmen-
te no campo da diplomacia 
e na economia. As restrições 
de deslocamento de brasilei-
ros para outros países devem 
ser ampliadas, inclusive em 
relação aos países vizinhos. 
Possivelmente teremos tam-
bém dificuldades nas nossas 
relações comerciais com vá-
rios países. 

Do ponto de vista interno, 
o cenário econômico também 

não é animador. Com o ele-
vado índice de desemprego 
e o intenso fechamento de 
pequenas empresas e peque-
nos comércios, não haverá 
demanda para a retomada 
do crescimento. 

Não temos ministro da saú-
de e, considerando o ocorri-
do no caso da antes possível 
troca do Pazuello pela Dra. 
Ludhmila (sua desistência 
se deu por ela se pautar pela 
ciência e por isso chegou a ser 
ameaçada por fanáticos nega-
cionistas), não teremos um, 
mesmo que alguém assuma.

No dia da divulgação pela 
imprensa de novas informa-
ções sobre o esquema de ra-
chadinha envolvendo todo o 
clã Bolsonaro, as instituições 
brasileiras terão mais uma 
oportunidade de corrigir o 
rumo e impedir um desastre 
ainda maior. 

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Vacina será para os idosos 
com 75 anos ou mais

A Secretaria Municipal de 
Saúde continua nesta terça-

-feira (16/3), a  aplicação 
da primeira dose da vacina 
contra Covid-19, agora para 
pessoas com 75 anos ou 
mais que ainda não foram 
imunizadas. O atendimento 
será feito no drive-thru do 
Pró-Hiper, das 9 às 15 horas, 
com entrada pela avenida 
Cívica ou em 19 unidades 
de saúde.

Para receber a vacina, os 
idosos devem comparecer 
munidos de RG ou documento 
com foto, CPF e comprovante 
de endereço. Quem puder, 
também pode adiantar o 
cadastro no site “Vacina 
Já”, do Governo do Estado, 
para antecipar o registro dos 
dados. O preenchimento no 
www.vacinaja.sp.gov.br não 
é obrigatório, mas contribui 
para agilizar a campanha de 
imunização.

A aplicação da primeira 
dose para idosos foi retomada 
no último sábado (13/3), 
dois dias depois de Mogi das 

Vacinação

Cruzes ter recebido novas 
doses para atendimento a 
esse público-alvo. Somente, 
no sábado (13/3), foram 286 
doses aplicadas no drive, 
totalizando 23.374 primeiras 
doses e 10.121 segundas 
doses já aplicadas na cidade. 

Unidades PSF e PACS de 
Biritiba Ussú e Taiaçupeba 
atenderão idoso cadastrados 
no programa.

PROGRAMAÇÃO
1ª dose para idosos será 

na terça-feira, dia 16, para 
os que tem 75 anos ou mais 
com Drive-thru no Pró-Hiper 
no Mogilar e em 19 unidades 
de saúde.

Na quarta-feira, dia 17 
de março

serão vacinados os acima 
de 75 anos ou mais, no Drive-

-thu no Pró-Hiper (Mogilar). 
Várias unidades atenderão os 
idosos. Para mais informações 
mogidascruzes.sp.gov.br

Continua o calendário de vacinação nesta terça-feira

Divulgação

Parte do comércio segue 
aberto na Fase Emergencial

No primeiro dia em que 
começou a valer a Fase Emer-
gencial, com o objetivo de 
restringir a circulação de 
pessoas e, consequentemente, 
tentar diminuir a transmissão 
do coronavírus (Covid-19), 
algumas lojas do centro de Mogi 
das Cruzes estavam abertas. 
A reportagem circulou pelas 
ruas no período da manhã e 
pôde perceber alguns estabe-
lecimento, que não deveriam 
estar em funcionamento, com 
atendimento ao público de 
forma praticamente normal.

A medida mais dura, que 
se estenderá até o dia 30, foi 
tomada após o constante cres-
cimento das contaminações 
e mortes em decorrência da 
doença.

Antes da vigência da Fase 
Emergencial, era a fase ver-
melha que estava em vigor 
em Mogi e demais cidades 
da região, até anteontem. 
De acordo com a Secreta-
ria de Segurança de Mogi 

Endurecimento

somou, no último final de 
semana, o fechamento de 
oito estabelecimentos que 
descumpriram as medidas 
da Fase Vermelha do Plano 
São Paulo. Entre eles estavam 
bares, adega, tabacaria e uma 
festa de casamento.

Neste mesmo período, 
da noite de sexta-feira até 
anteontem, foram registrados 
619 chamados à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Deste 
total, 223 denúncias não 

eram procedentes. Também 
nestas datas foram somadas 
17 notificações a estabe-
lecimentos comerciais. “É 
importante lembrar que a 
cidade conta com uma nova 
legislação, que entrou em 
vigor no dia 5 de março e 
que prevê punições mais 
duras para o desrespeito de 
estabelecimentos às restrições, 
sendo que a primeira medida 
é exatamente a notificação”, 
lembrou a Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Thamires Marcelino

Sistema drive-thru na região 
central começa a valer hoje

Medida foi adotada para auxiliar os comerciantes neste período para que eles possam realizar vendas

NOVO SISTEMA NO COMÉRCIO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes adotou uma série 
de ações nas vias da região 
central para auxiliar os co-
merciantes a realizar suas 
vendas pelo sistema drive 
thru, que é permitido pelas 
regras de restrição para o 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19. As medidas 
passam a valer a partir desta 
terça-feira (16/03).

Em todos os locais onde 
será implantado o sistema 
drive thru, a venda deverá 
ser feita por algum canal ele-
trônico (telefone, internet ou 
redes sociais). O comerciante 
fará a entrega do produto no 
veículo do consumidor. Não 
é permitido que o comprador 
desça do automóvel, que 
deve permanecer ligado e 
com o pisca-alerta acionado.

Os detalhes foram discutidos 
em duas reuniões realizadas 
nesta segunda-feira (15/03), 
entre representantes das 
Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econô-
mico e de Transportes, da 

Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) e 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio).

Nos calçadões das ruas 
Doutor Paulo Frontin e Doutor 
Deodato Wertheimer será 
permitida a circulação dos 
veículos dos consumidores 
para o sistema drive thru. A 
Prefeitura fará a liberação 
do trânsito, enquanto os 
comerciantes organizarão 
o sistema, que poderá ser 
feito em um dos lados das 
vias. Para circulação nestas 
vias e a parada no drive 
thru, é importante que os 
motoristas mantenham o 
pisca-alerta acionado.

Já na rua Professor Flaviano 
de Melo, será permitida a 
circulação de veículos no 
trecho a partir da rua Braz 
Cubas, onde há restrição 
de trânsito durante o dia. 
No entanto, nesta via não 
será possível a realização 
de drive trhu.

Outra novidade a partir 

desta terça-feira será um 
projeto piloto em 81 vagas de 
estacionamento controlado 
na rua Barão de Jaceguai. A 
tarifa só não será cobrada 
quando o motorista estiver 
fazendo algum tipo de retirada 

de compra por drive-thru. A 
parada poderá ser feita por 
no máximo 10 minutos, é 
necessário que o condutor 
esteja no carro, com o veí-
culo ligado e o pisca alerta 
acionado.

A medida será analisada 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes e poderá ser 
adotada em outros locais 
da cidade, sem prejuízo à 
rotatividade de vagas de 
estacionamento.

As vagas de carga e descar-
ga, que possuem horário de 
operacionalização, passarão 
a funcionar por 24 horas. 

Todas as informações tam-
bém estarão disponibilizadas 
pelo aplicativo Waze.

As medidas para facilitar 
a operacionalização do sis-
tema de drive thru para os 
comerciantes fazem parte 
de uma série de ações que 
estão sendo desenvolvidas 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para apoiar o setor 
no município. O trabalho faz 
parte do Plano de Cooperação 
Econômica e também engloba 
ações como o estímulo às 
vendas por meios eletrô-
nicos, principalmente pela 
plataforma Vetrina, criada 
em Mogi das Cruzes e que 
está à disposição do em-
preendedores. Nos últimos 
15 dias, mais de 100 lojas da 
cidade aderiram à ferramenta, 
que permite a exposição de 
produtos de forma eficiente 
para facilitar as vendas.

As medidas passam a valer a partir desta terça-feira e abrangem ruas do centro

Divulgação

Comércio não essencial abriu mesmo com proibição

Emanuel Aquilera
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Prefeitura orienta troca 
de turnos nas empresas

Devido ao agravamento 
da situação da pandemia, 
a partir desta segunda-feira 
(15/03) a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, de acordo com 
as determinações do Gover-
no do Estado de São Paulo 
na Fase Emergencial, está 
recomendando às empresas 
da cidade mudanças nos 
horários da troca de turno 
de colaboradores. Neste 
momento de maior restrição, 
os empresários podem con-
tar com as ações do Plano 
de Cooperação Econômica, 
desenvolvido pela Adminis-
tração Municipal em parceria 
com a Associação Comercial, 
o Sincomércio, o Alto Tietê 
Valley e o Sebrae-SP.

“Nesta fase tão difícil da 
pandemia, o Plano de Coo-
peração, que construímos 
a várias mãos, é uma ferra-
menta importante para trazer 
alternativas às empresas da 
nossa cidade. Contamos 
com a colaboração de to-
dos para vencermos este 
momento sempre com foco 

Na fase emergencial

na preservação de vidas”, 
disse a vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kahler, responsá-
vel pelo Comitê Gestor de 
Retomada Gradativa das 
Atividades Econômicas. 

A partir desta segunda-feira 
(15/03), a recomendação é 
de que cada segmento te-
nha um horário para evitar 
aglomerações no transporte 
público. A Prefeitura ampliou 
o número de ônibus em 
circulação nos principais 

corredores urbanos e vicinais 
com remanejamento dos ôni-
bus do entrepico para o pico. 
Os horários recomendados, 
de acordo com o Governo 
Estadual, são:

- 5h e 7h: Setor de Indústria;
- 7h e 9h: Setor de Serviços;
- 9h e 11h: Setor de Comércio
Além dos horários, há tam-

bém a vedação de atividades 
administrativas internas pre-
sencial nos estabelecimentos 
comerciais e prestadores.

Mudanças atingem turno de trabalho nas empresas

Divulgação

Secretaria de Educação segue 
sem  mais mudanças na pasta

Ex-secretária Rose Tonete pediu exoneração e no lugar dela está o adjunto. Por enquanto tudo segue normal

SEM TITULAR

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes infor-
mou na tarde de ontem que, 
embora tenham ocorrido 
mudanças no comando da 
pasta no início da semana 
e a instituição de regras 
mais rígidas com os decre-
tos municipal e estadual de 
combate à pandemia, não 
ocorreram mais mudanças 
na aplicação das políticas 
públicas, ou indicação da 
pessoa que substituirá Rose 
Tonete como secretária titular.

Questionada pela repor-
tagem, a pasta municipal de 
Educação informou que após 
a exoneração da secretária 
Rose Tonete, não ocorreram 
novos desligamentos da 
pasta, nem que houveram 
mudanças nas diretrizes. 

“A equipe de liderança da 
Secretaria de Educação, for-
mada pelo secretário interino 
Caio Callegari, a diretora do 
Departamento de Divulgação 
e Publicações Educacionais 

Márcia Cardoso e a diretora 
do Departamento Pedagógico, 
Andréa Souza, realiza um 
trabalho coeso conforme as 
diretrizes da atual gestão”, 
informou.

Em relação ao programa 
de retomada gradual das 
atividades presenciais, que 
chegou a ser apresentado no 
mês de janeiro após debates 
com gestores da educação 
e as famílias dos alunos, a 
Administração Municipal 
informou que o planeja-
mento segue em andamento 
com as atividades tanto do 
grupo “Brigada da Pande-
mia na Educação” quanto o 
comitê gestor de retomada 
das atividades econômicas 
local. “É importante destacar 
que o programa é revisto 
constantemente devido às 
adequações necessárias a este 
momento grave que atinge 
não só Mogi das Cruzes 
como todo o Brasil”, apontou 
a pasta.

Em relação às atividades 
pedagógicas, a Prefeitura 

de Mogi das Cruzes infor-
mou que todo o programa 
educacional está sendo fei-
to de maneira remota, e 
que na última semana as 
escolas públicas e privadas 
puderam realizar, durante 

a Fase Vermelha, apenas 
atividades administrativas 
essenciais, como a entrega 
de kits-alimentação e mate-
rial didático e escolar, bem 
como ações de manutenção 
da infraestrutura. “Somente 

os funcionários necessários 
para a realização das ativi-
dades essenciais estiveram 
presencialmente nas escolas 
públicas e privadas. Os demais 
funcionários, incluindo todos 
aqueles do grupo de risco, 

ficaram em teletrabalho”, 
concluiu a gestão municipal.

O desligamento da secretária 
de Educação foi comunicado 
no final da tarde de terça-

-feira, por meio de uma nota 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes. No comunicado, foi 
apontado que Rose Tonete 
deixou a pasta “Por motivos 
pessoais”. Até o momento, 
não foi definido quem irá 
substituí-la no comando 
da pasta, que segue sobre o 
comando interino de Caio 
Callegari.

Nas redes sociais, o pre-
feito Caio Cunha desejou 
boa sorte à ex-secretária 
que deixou o cargo recen-
temente. Ele a chamou de 

“pequena gigante” afirmando 
que poucas pessoas tem 
coragem de tomar decisões 
difíceis. Raras são as pessoas 
que tem a grandeza de abrir 
mão de um desejo pessoal 
para pensar na família: “A 
nossa sempre secretaria Rose 
Tonete é gigante. Estamos 
juntos, lindona”, escreveu. 

André Diniz

Com saída de Rose, pasta está sendo comandada pelo adjunto Caio Callegari 

Divulgação

Respiradores roubados 
são achados em Ferraz

A Polícia Militar em Ferraz 
de Vasconcelos encontrou 
nove respiradores roubados de 
um hospital da rede privada, 
na capital do Estado, no do-
mingo anterior. As unidades 
utilizadas com frequência em 
leitos de tratamento contra o 
coronavírus (Covid-19) foram 
identificadas pelas autoridades 
policiais na avenida do Paiol, 
bairro Vila São Paulo.

Os policiais receberam uma 
denúncia anônima dizendo 
que dois homens estavam 
carregando caixas suspeitas 
em uma área de mata. Quando 
chegaram ao local, encontraram 
duas pessoas, que fugiram 
ao notar a presença dos PMs.

Segundo a polícia, a carga 
foi roubada em Mairiporã na 
noite da última sexta-feira, 
quando um caminhão fazia 
o trajeto para entrega dos 
aparelhos. Os nove respira-
dores pertenciam ao Hospital 
Santa Virgínia, localizado 
na zona leste de São Paulo. 

Aparelhos

Após serem encaminhados à 
Delegacia Central de Ferraz, 
as unidades foram devolvidas 
ao hospital. Ninguém foi preso

Em Mogi, a Secretaria da 
Administração Penitenciária 
apreendeu ontem um micro-
celular em Sedex enviado 
para o Centro de Detenção 
Provisória (CDP).

Enquanto os servidores 
da unidade realizavam o 
procedimento padrão de 
revista em itens dos Cor-
reios, encaminhados por 

familiares, foram descobertos 
um microcelular e um chip, 
escondidos em um pacote de 
pão de forma. O pacote foi 
enviado pela companheira 
de um detento. 

A direção do CDP Mogiano 
encaminhou o material para 
a 3ª Delegacia de Polícia da 
cidade, onde registrou Boletim 
de Ocorrência. Também foi 
aberto procedimento apu-
ratório interno e o preso foi 
conduzido para cela disciplinar, 
para apuração da ocorrência.

Thamires Marcelino

PM encontra nove respiradores roubados em Ferraz

Divulgação
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Semae finaliza instalação de
nova rede no Botujuru

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

A setorização é uma di-
visão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água, agili-
zar manutenções e diminuir 
perdas. Com a conclusão da 
obra, o abastecimento, que 
havia sido interrompido pela 
manhã, foi retomado à tarde 
para a parte baixa do bairro e 
à noite na área alta (atendida 
por sistema de bombeamento).

A Divisão de Distribuição de 
Água do Semae informou que 
com a instalação dessa nova 
rede o bairro fica setorizado em 
duas zonas de abastecimento 

Água

individualizadas, o que vai 
possibilitar a operação do 
sistema de bombeamento 
de forma independente. Na 
prática, quando houver a 
necessidade de interrupção 
no fornecimento de água 
para reparo em um setor de 
abastecimento, somente a área 
onde for realizado o serviço 
é que ficará sem água, e não 
mais o bairro todo.

Dessa maneira, parte do bairro 
continuará sendo abastecida 
normalmente, diminuindo o 

impacto de eventuais paradas 
no abastecimento, além de 
reduzir o consumo de ener-
gia elétrica e a incidência de 
vazamentos e perdas de água.

Além desse trabalho, o Semae 
também está implantando uma 
nova rede de abastecimento na 
rua Palestina, que tem como 
objetivo melhorar o abasteci-
mento de regiões mais altas 
do Botujuru, como as ruas 
do Triunfo e José Mariano. 
Investimento na região é de 
R$ 6,7 milhões .

Intervenções integram o pacote de obras de setorização

Divulgação/PMMC

Leitos de UTI Covid em Mogi 
continuam 100% ocupados

Mesmo com aberturas de leitos na Santa Casa, vagas para o tratamento de coronavírus chegaram ao limite

FILA DE ESPERA

Mogi das Cruzes entrou na 
Fase Emergencial do Plano 
São Paulo com ocupação de 
100% nos leitos de Unidade 
de Terapia Exclusiva (UTI) 
reservados para pacientes 
com coronavírus (Covid-19). 
Menos desafogado, porém 
com elevado e preocupante 
índice de ocupação, a soma 
dos leitos de Enfermaria dos 
sete hospitais que atendem o 
município é de 83,6%. Com o 
colapso do sistema de Saúde, 
Mogi vive a expectativa de 
receber os 30 novos leitos até 
amanhã no Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba. A unidade 
será a segunda sob respon-
sabilidade do governo do 
Estado a ofertar internações 
aos infectados na cidade, 
trabalhando em conjunto 
com o Luzia de Pinho Melo.

A oferta de novos leitos no 
Pezzuti pode ajudar a reduzir 
os riscos de um iminente 
colapso no atendimento a 

Esperança está na abertura de 30 leitos do Pezzuti

pacientes de Covid-19 no 
município e na região. Até 
mesmo a recente abertura de 
nove leitos de UTI e 46 de 
enfermaria na Santa Casa de 
Misericórdia acabou sendo 
superada pela demanda por 
internações: com os leitos 
abertos na última sexta-feira), 
ao final da tarde de ontem a 
unidade hospitalar já estava 
com 100% dos leitos de 
UTI e 63% dos leitos de 
enfermaria ocupados.

Segundo a direção da Santa 
Casa de Mogi, a ocupação 
está sendo feita tanto pela 
demanda direta dos pacientes 
que procuram o local para 
atendimento quanto pelo 
encaminhamento feito pela 
Prefeitura e pela Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross).

De acordo com a mais re-
cente atualização da Prefeitura, 
os hospitais da rede estadual, 
municipal e particular estão 
com todos seus leitos de UTI 
completamente ocupados.

Em números gerais, a 

ocupação de 100% se traduz 
em 143 leitos exclusivos 
estabelecidos nos hospitais 
Municipal, Santa Casa, Luzia 
de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Hospital Santana, 
Biocor e Mogimater. Também 
da soma de vagas ofertadas 
pelas unidades de Saúde 
citadas, 189 dos 226 leitos 
de Enfermaria - utilizados 
para reabilitação de pacientes 
com sintomas menos graves 

– estão ocupados.

O mogiano temeroso 
pelos índices de interna-
ção registrados pela cidade 
buscar atendimento nos 
municípios vizinhos também 
deverá encontrar dificuldades. 
Os hospitais regionais que 
atendem a região oscilam 
entre o colapso e a ocupação 
máxima. No Hospital Doutor 
Osíris Florindo Coelho, em 
Ferraz de Vasconcelos, a 
ocupação dos 26 leitos de 
UTI também é de 100%. 

Ainda não completamente 
ocupada, porém com bem 
menos leitos, das dez vagas 
para UTI no Santa Marcelina, 
em Itaquá, apenas uma se 
encontra vaga. Por outro 
lado, os 20 leitos de Enfer-
maria estão completamente 
ocupados.

Ação de despejo
Até amanhã, o Arnaldo 

Pezzuti deverá receber 30 
leitos. No mesmo local, onde 
já funcionou o primeiro 
leprosário brasileiro, os mo-
radores locais enfrentam a 
ameaça de despejo em plena 
pandemia.

Estabelecidos há décadas 
nas antigas casas dentro do 
terreno do hospital que serviam 
de morada aos pacientes com 
hanseníase, os descendentes 
dos pacientes e até mesmo 
antigos internados receberam, 
em dezembro do ano passa-
do, uma ordem de despejo 
do governo do Estado com 
prazo de desocupação dos 
imóveis em até seis meses.

Diante da situação, a Pre-
feitura de Mogi se manifes-
tou de forma solidaria aos 
moradores. “Não estamos 
de acordo com o despejo 
dessas famílias, tendo em 
vista que trata-se de moradias 
consolidadas, de famílias que 
residem no local há muitos 
anos e também considerando 
a situação pandêmica. A 
administração, portanto, 
posiciona-se em defesa a 
essas famílias e vai analisar o 
caso, além de tentar diálogo 
com os responsáveis pela 
área”, disse.

O processo judicial corre 
desde 2014 mas com a pres-
são de moradores, além da 
divulgação do caso em plena 
pandemia, o governo paulista 
decidiu recuar e a Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
em razão do agravamento 
da crise sanitária, solicitou 
a suspensão temporária do 
despejo.

(Colaborou André Diniz)

(*Texto supervisionado pelo editor.)

Luiz Kurpel*
Emanuel Aquilera 

Justiça Federal inocenta 
Filló em licitação de pães

O ex-prefeito de Ferraz de 
Vasconcelos, Acir Filló dos 
Santos, foi absolvido da acu-
sação de lavagem de dinheiro 
e associação criminosa em 
um processo de licitação de 
compra de pães envolvendo 
mais nove pessoas. A decisão 
foi emitida ontem, pela a 4ª 
Vara da Justiça Federal de 
Guarulhos, e poderá abrir 
precedente para anulação 
de outras sentenças que 
mantêm o político preso na 
Penitenciária de Tremembé 
desde abril de 2017.

A acusação, apresentada pelo 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo por associação 
de Acir Filló para prática de 
crimes entre dezembro de 
2012 e dezembro de 2016 
na Prefeitura de Ferraz, foi 
julgada improcedente pelo 
juiz federal Fábio Rubem 
David Müzel nesta segunda-

-feira. O argumento utilizado 
pelo magistrado considerou 
que a competência para 
julgar a acusação do ex-

-prefeito ferrazense pertence 

Ex-prefeito de Ferraz

a Justiça Federal e, portanto, 
a tramitação do processo na 
esfera estadual não atende 
a legislação.

De acordo com o Minis-
tério Público, Acir Filló, em 
associação criminosa com 
nove indivíduos , teriam 
fraudado o procedimento 
licitatório 1.968/13 instaurado 
pela Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos para a 
aquisição de pães, mediante a 
elevação de preços e tornando, 
injustamente, mais onerosa 

a proposta e a execução do 
contrato, em prejuízo da 
Fazenda Pública no montante 
de R$ 769.894,50.

Preso na Penitenciária de 
Tremembé há quatro anos, 
Acir Filló ainda responde por 
outros processos, no entanto, 
a decisão de ontem poderá 
abrir margem para a soltura 
do ex-prefeito uma vez que, 
do mesmo modo como neste 
caso da fraude dos pães, as 
decisões anteriores também 
podem perder o efeito. (L.K.)

Decisão foi proferida pela 4ª Vara de Guarulhos

Mogi News/Arquivo
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Fundo Social fará amanhã 
live sobre saúde mental

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes realizará amanhã, 
às 20 horas, uma live em 
alusão ao mês da mulher, 
que terá a participação da 
presidente da entidade, Si-
mone Margenet Cunha e da 
médica psiquiatra, Pamela 
Costa. O objetivo do evento, 
que será transmitido pelo 
Instagram, é prestar uma 
homenagem às mulheres e 
também dialogar sobre um 
dos assuntos mais relevantes 
dentro do universo feminino 
da atualidade, que é a saúde 
mental.

Além de falar sobre os 
sintomas desencadeados pela 
intensa rotina imposta pela 
sociedade às mulheres nos 
dias atuais, como a exaustão 
física e mental, e que cer-
tamente se agravaram com 
a pandemia da Covid-19 e 
as novas situações por ela 
trazidas, a proposta é passar 
orientações e falar sobre os 
caminhos que podem ser 
percorridos em busca de 
ajuda profissional, inclusive 

Mês da Mulher

junto ao próprio município.
“Planejamos a live porque 

entendemos que é papel 
do Fundo Social não só 
homenagear as mulheres, 
como também ajudá-las em 
situações difíceis e que afligem 
muitas de nós. Vivemos um 
momento complicado, em 
que muitas passaram a se 
sentir ainda mais sobrecar-
regadas, portanto é preciso 
falar sobre isso, mostrar que 
esse é um problema sério, 
porém que tem solução”, 
destacou a presidente do 
Fundo Social.

Simone ressaltou ainda que 
o formato live foi escolhido 
para a ação por conta das 
restrições trazidas pela fase 
vermelha e a necessidade 
de preservar a saúde de 
todos, evitando encontros 
presenciais e respeitando 
o distanciamento social. A 
live será transmitida pelo 
Instagram do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes (@
fundosocialmogi) e pode 
ser acompanhada por todos 

os interessados.
Pamela Costa é médica 

com título de especialista 
pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP). Ao 
longo de sua carreira pro-
fissional realizou atendi-
mentos em ambulatórios, 
pronto-socorro, Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
e enfermaria psiquiátrica em 
hospitais privados e também 
da rede pública de saúde. 
Foi preceptora de médicos 
residentes em formação em 
psiquiatria no serviço de 
residência médica do Hopital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo. Também adquiriu 
experiências participando 
de congressos, cursos e 
atividades extracurriculares 
nacionais e internacionais, 
inclusive na renomada Harvard 
University (Universidade de 
Harvard), nos Estados Unidos. 
No campo da Psicanálise, 
frequentou o Fórum do 
Campo Lacaniano de São 
Paulo e Circuito Ponto de 
Estofo de Mogi das Cruzes.

Calamidade pública e pedido 
de ajuda às forças policiais 

Este foi o resultado da reunião dos prefeitos que avaliaram a gravidade dos efeitos da pandemia na região

CONDEMAT

À beira do colapso regional 
na saúde, os prefeitos que 
compõem o Condemat – Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
devem unificar nesta segunda-

-feira (15/03) os decretos 
de situação de calamidade 
pública nas cidades. A medida 
dá o respaldo jurídico para 
ações futuras do Condemat 
no enfrentamento à pior fase 
da pandemia, com alta nos 
casos e óbitos, superlotação 
dos hospitais e dificuldade 
na fiscalização, sobretudo 
às festas clandestinas.

Em reunião extraordiná-
ria realizada no domingo 
(14/03), de maneira virtual, 
os prefeitos estabeleceram 
ações emergenciais, dentre 
elas o decreto de calamidade 
pública, que será unificado, 
e a solicitação de reforço no 
apoio das forças policiais na 
fiscalização durante a Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo, que tem início hoje 
(15/03) em todo o Estado.

Dados registrados nos 

últimos 14 dias apontam 
para a evolução do núme-
ro de óbitos na região em 
21,5%, enquanto os casos 
tiveram acréscimo de 35%. 
Já a ocupação de leitos de 
UTI se mantém acima de 
90% desde a semana passada, 
mesmo com a abertura dos 
novos leitos em Mogi das 
Cruzes e Suzano, sendo que 
nos municípios de Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi das Cruzes 
e Santa Isabel os leitos estão 
100% ocupados. A ocupação 
nos leitos de Enfermaria 
na região ultrapassou os 
100%, chegando a 300% 
no município de Ferraz de 
Vasconcelos.

Com os números cada vez 
mais alarmantes, os prefeitos 
não medem esforços para a 
adoção de medidas regionais 
para conter a disseminação 
do vírus.

“Na semana passada foram 
implantados 16 novos leitos 
de UTI na região (sete em 
Mogi das Cruzes e nove em 
Suzano) e ainda assim nossas 

unidades estão à beira do 
colapso e se mantém com 
100% de ocupação, isso reforça 
a necessidade de atuarmos 
preventivamente, para evitar 
a transmissão acelerada do 
vírus, pois somente isso irá 

impedir uma tragédia ainda 
maior do que já estamos 
vivenciando, com a falta de 
leitos para os enfermos”, disse 
o presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi.

Os prefeitos deliberaram ainda 

a solicitação do aumento do 
número de ônibus e horários 
das linhas intermunicipais, 
ao secretário de Estado de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy de Sant’Anna 
Braga. A medida visa diluir 

o volume de passageiros, 
consequentemente reduzindo 
as superlotações e melho-
rando as condições para a 
prevenção do Coronavírus.

Outras ações definidas pelos 
prefeitos, sobretudo para o 
reforço na oferta regional de 
leitos, estão sendo avaliadas 
pelo departamento jurídico 
do consórcio.

Os municípios aguardam 
o repasse fundo a fundo 
que o Estado fará para os 
municípios abrirem novos 
leitos nas unidades e contra-
tarem leitos junto à iniciativa 
privada. De acordo com 
demanda enviada ao Estado, 
com o repasse do Estado e 
contrapartida dos municípios 
serão implantados 73 leitos 
de UTI e 259 de enfermaria. 
Até o dia 17 deste mês, a 
região vai ganhar 30 novos 
leitos no Hospital Dr. Arnal-
do Pezzuti para aumentar a 
oferta de novos leitos para 
ampliar oferta de vagas para 
as cidades da região atendidas 
pelo Condemat.

Conselho de Prefeitos se reuniu no último domingo para avaliar situação

Divulgação

17 mortes são registradas
Nas últimas 72 horas, o 

Alto Tietê registrou mais 
17 óbitos por coronavírus 
(Covid-19), informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). 

Suzano foi o município 
que registrou o maior nú-
mero de mortes, sete no 

Covid-19

total, e chegou ao número 
de 400 óbitos causados pela 
Covid-19. As vítimas eram 
quatro mulheres e três homens 
que tinham entre 45 e 86 
anos. Em Itaquaquecetuba, 
três óbitos foram registrados: 
de dois homens, com 43 e 
81 anos, e uma mulher, de 
54 anos. Mogi confirmou 
a morte de duas mulheres, 

de 57 e 86 anos, enquanto 
Ferraz e Poá informaram o 
falecimento de um homem 
e uma mulher cada. Os mo-
radores tinham entre 66 e 81 
anos. Na cidade de Salesópolis 
um homem de 80 anos não 
resistiu ao avanço da doença. 
Com essa atualização, o Alto 
Tietê chegou a 2.445 mortes 
por Covid-19.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.445
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Governo envia projeto ‘urgente’ para evitar ficar sem dinheiro para salários

O governo encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 15, pedindo autorização 
para executar uma série de despesas antes da aprovação do Orçamento de 2021, que ainda não foi votado pelo 
Legislativo. O argumento é destravar parte de um montante que totaliza R$ 453,7 bilhões que ainda não pode 
ser gasto em função da regra de ouro. A norma proíbe o endividamento da União para pagamento de despesas 
correntes.

 Clientes do programa de 
fidelidade Latam Pass tive-
ram dados pessoais vazados 
após a Sita, multinacional 
suíça que opera serviços de 
tecnologia de informação 
para o setor aéreo, sofrer 
um ataque cibernético na 
última semana. De acordo 
com a empresa, o incidente 
ocorreu em um servidor na 
cidade de Atlanta, nos Estados 
Unidos, em 24 de fevereiro, e 
afetou empresas que utilizam 
o sistema de processamento 
de passageiros Passenger 
Service System (PSS).

A Latam afirma que não 
trabalha diretamente com 

Dados de clientes do 
Latam Pass vazam

Tecnologia da informação

o sistema que foi afetado, 
mas algumas informações 
de membros do Latam Pass, 
como nome, sobrenome, nú-
mero de membro e categoria, 
acabaram sendo vazados por 
conta de acordos comerciais 
de passageiros frequentes 
que a companhia tem com 
outras aéreas, que utilizam 
o sistema da Sita.

“É muito importante destacar 
que, de maneira alguma, a 
Sita obteve informações como 
o número dos seus bilhetes, 
reservas, cartões de crédito, 
contas bancárias, número do 
passaporte ou e-mail, dentre 
outras”, diz a aérea, 

Marcelo Queiroga 
assume Ministério 

Planalto avaliava pelo menos três candidatos para substituir o ministro 
Eduardo Pazuello, da Saúde. Mas à noite Queiroga aceitou o convite.

MUDANÇA NA PANDEMIA

-O presidente Jair Bolsonaro 
escolheu o médico Marcelo 
Queiroga como novo minis-
tro da Saúde. Será o quar-
to nome a assumir a pasta 
desde o início da pandemia, 
comandada desde maio do 
ano passado pelo general 
Eduardo Pazuello. Ele se 
reuniu com Bolsonaro na 
tarde desta segunda-feira, 15.

Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 
(SBC), o paraibano Queiroga 
é muito respeitado no setor. 
No combate ao coronavírus, 
defende o distanciamento 
social e não acredita em 
tratamento precoce, dois 
pontos em que diverge dos 
bolsonaristas e do próprio 
presidente. Mas Queiroga 
é considerado uma pessoa 
com jogo de cintura para 
construir uma política de 
saúde que possa funcionar 
contra a pandemia, sem 
contrariar suas convicções.

Ainda durante o dia de ontem 
havia várias especulações a 
respeito de quem assumiria 
a vaga de Pazuello. Outros 

dois cardiologistas, além de 
Ludhmila Hajjar, que negou 
o convite estavam cotados 
pelo Palácio do Planalto. José 
Antonio Franchini Ramires, 
professor titular do Instituto 
do Coração (Incor) de São 
Paulo. Queiroga tem bom 
trânsito em Brasília e no 
governo Já Ramires teria sido 
indicado ao presidente por 

sua ala ideológica.Também 
era um dos cotados.

Enquanto tenta atrair um 
médico renomado, o Planalto 

“guardava” uma opção ofer-
tada a ele por parlamentares 
do Centrão, agora aliados 
do governo: o deputado 
Luiz Antônio Teixeira Júnior 
(PP-RJ), conhecido com 
Doutor Luizinho. Médico 

ortopedista, está em seu 
primeiro mandato e já foi 
secretário estadual de saúde 
do governo do Rio.

O próprio escolhido, o 
médico Marcelo Queiroga 
estava na lista dos cotados 
a assumirem o Ministério 
da Saúde, o que acabou se 
confirmando na noite desta 
segunda-feira. 

Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Queiroga assumiu desafio

Reprodução AMB
Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse que 
o Congresso fará a reforma 
tributária “possível”, não a 

“ótima”. Ele destacou que o 
assunto mexe com interesses 

“gigantescos” e que é preciso 
haver união entre todos

Lira afirmou que o Con-
gresso tem perfil reformista 
e que registrou grandes vi-
tórias no primeiro biênio do 
governo, como a aprovação 
da reforma da Previdência.

O presidente da Câmara 
ponderou, no entanto, que o 
segundo biênio é mais curto 
e, por isso, é preciso escolher 
prioridades e trabalhar por 
consensos.

“Se ao final vamos ter ou 
não aprovação da reforma 
tributária, a sociedade vai 
acompanhar”, disse, em live 
dos jornais O Globo e Valor 
Econômico.

Lira diz que Congresso 
fará reforma possível

Reforma Tributária

Questionado sobre as 
tentativas anteriores de 
discussão de propostas de 
reformulação do sistema 
tributário nos últimos anos, 
todas fracassadas, Lira disse 
que sua obrigação, como 
presidente da Câmara, é 
pautar o debate no parla-
mento. “Nossa obrigação 
é propiciar o debate sobre 
reforma tributária”, disse.

Para ele, há um consen-
so sobre a necessidade de 
reformulação, embora haja 
opiniões divergentes sobre a 
melhor forma de fazer essa 
mudança entre os diversos 
setores da economia.

Segundo Lira, a reforma 
deve buscar um mínimo de 
convergência em busca da 
simplificação e da desburocra-
tização para fazer a economia 
voltar a ser recuperada. (E.C)

Planalto fará reforma ‘possível’ e não a melhor

Dados e senhas estão seguros, diz aérea

Wilson Dias/Agência Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

inclui
mundo
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Retirada prematura de apoio 
fiscal deve ser evitada

O Eurogrupo, que reúne 
os ministros das finanças 
da zona do euro, reforçou 
ontem, a necessidade de ma-
nutenção do apoio fiscal às 
economias da União Europeia 
(UE) até que a recuperação 
econômica da crise gerada 
pela pandemia da Covid-19 
esteja em curso. “A retirada 
prematura do apoio fiscal 
deve ser evitada”, disse um 
comunicado divulgado após 
uma reunião das autoridades.

Segundo os ministros, uma 
alta taxa de vacinação contra 
o coronavírus é “crucial” para 
a superação da pandemia. O 
Eurogrupo considera, con-
tudo, que as perspectivas 

“permanecem nubladas” pela 
incerteza e que a retomada 
econômica deverá ser desigual. 
Diversos países europeus sus-
penderam ontem a aplicação 
da vacina contra A Covid-19 
da AstraZeneca.

“Estamos unidos em nossa 
abordagem de que, até que a 
crise da saúde passe e a recu-
peração esteja firmemente em 

Eurogrupo

andamento, continuaremos 
a proteger nossa economia 
por meio da implementação 
do nível necessário de apoio 
fiscal”, disse outro trecho da 

nota. Os ministros também 
reforçam que a política fiscal 
deve permanecer “ágil” e se 
ajustar “com eficácia” à medida 
que a situação econômica e 
de saúde evolui.

Quando a situação melhorar 
e a retomada econômica estiver  
em andamento”, aconselhou 
o Eurogrupo, as medidas 
fiscais deverão se tornar mais 
direcionadas e os países terão 
que lidar com o aumento da 
dívida pública. (E.C.)

Diversos países suspenderam ontem a vacinação

Jorge Castellanos / SOPA Images/Sipa USA

OMS recomenda uso de vacina 
e investiga possíveis reações

Vários países europeus suspenderam a distribuição em meio a relatos de possíveis casos de coágulos sanguíneos

ASTRAZENECA

Enquanto vários países 
europeus suspenderam a 
distribuição da vacina contra 
o coronavírus da AstraZeneca, 
em meio a relatos de possíveis 
casos de coágulos sanguíneos 
após a imunização, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) informou ontem que 
monitora a situação, mas que, 
no momento, ainda recomenda 
o uso do produto.

Diretor-geral da entidade, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus afirmou que o comitê de 
assessores de segurança está 
investigando os dados relati-
vos ao profilático. Para ele, o 
maior problema na atualidade 
segue sendo a falta de acesso 
a vacinas. Tedros saudou o 
compromisso do grupo Quad, 
formado por Estados Unidos, 
Austrália, Japão e Índia, de 
fornecer 1 bilhão de doses 
a países da região do pacífi-
co. “Nenhum país poderá se 
livrar da pandemia sozinho. 
Precisamos agir juntos”, disse.

Vice-diretora da Organização, 
Mariângela Simão reiterou que 
peritos vão se reunir hoje para 
tratar da vacina da AstraZeneca e 

explicou que aguarda eventuais 
novas notificações de coágulos 
após a vacinação, mas que os 
dados preliminares indicam 

que essa conexão não existe. 
Segundo ela, a OMS trabalha 
diretamente com Agência 
Europeia de Medicamentos 

(EMA, na sigla em inglês) 
na avaliação do quadro. “No 
momento, benefícios de vaci-
nas se sobrepõem aos riscos”, 

reforçou.
A cientista-chefe da insti-

tuição, Soumya Swaminathan, 
também salientou que o uso 
do imunizante deve continuar 
e lembrou que nenhuma 
vacina poderá ter 100 % de 
segurança. A epidemiologista 
Katherine O’Brien, por sua vez, 
afirmou que não há indícios de 
que o produto não funcione 
contra as variantes do vírus. 
Já Maria Van Kerkhove, que 
é responsável pela resposta 
à doença, destacou que, na 
semana passada, houve au-
mento de 11% no número 
de casos.

Consultor sênior da OMS, 
Bruce Aylward expressou 
preocupação que, à medida 
que o ritmo de imunização 
da Covid-19 avança, alguns 
países tenham dificuldades 
em conseguir profissionais 
suficientes para a aplicação 
da vacina. Ele também disse 
que alguns governos estão 
fazendo exigências indevidas 
a laboratórios que devem 
fornecer ao programa Covax.

Peritos devem se reunir hoje para tratar do imunizante e aguardam eventuais novas notificações de coágulos 

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) dos Estados Unidos, 
Rochelle Walensky afirmou 
ontem que o número de 
casos e hospitalizações por 
Covid-19 no país pode su-
bir mais uma vez, caso os 
norte-americanos deixem 
de cumprir as medidas res-
tritivas adotadas para frear 
os contágios, à medida que 
chega o verão no Hemisfério 
Norte. Segundo Walensky, 
a curva de infecções pode 
apresentar alta mesmo com o 
ritmo de vacinação acelerado 
nos EUA.

Ela disse que a taxa de 
casos diários nos EUA nos 
últimos sete dias flutuou 
entre 50 e 60 mil, enquanto 
o número de óbitos ficou em 
torno de 1,2 mil por dia e o 
de internações pela doença 
caiu para cerca de 4,7 mil 
a cada 24 horas.

O assessor sênior da Casa 
Branca para a resposta à 
pandemia, Andy Slavitt, in-
formou que, na média da 

CDC pede que americanos  
cumpram restrições

Nova onda de Covid-19

última semana, cerca de 
2,4 milhões de doses de 
vacinas contra a Covid-19 
foram administradas por 
dia nos EUA.

Além disso, em torno de 
30% dos americanos adultos 
e dois terços dos idosos já 
receberam a primeira dose 
dos imunizantes.

No momento, os EUA 
administram as vacinas fa-
bricadas pela Moderna, Pfizer 
e Johnson & Johnson. De 
acordo com Slavitt, “não 
há razão” para duvidar da 
eficácia dos imunizantes em 
uso no país.

Doação
A porta-voz da Casa Branca, 

Jen Psaki, afirmou ontem 
que os Estados Unidos estão 
engajados com outros países, 
inclusive o Brasil, na discussão 
de uma possível doação de 
vacinas contra a Covid-19. A 
assessora reforçou, contudo, 
que a prioridade do governo 
Joe Biden é vacinar a popu-
lação norte-americana.

Segundo ela, não há nenhuma 

Para ministros, 
vacinação da 
Covid é crucial
para superação 
da pandemia

previsão de quando os EUA 
poderiam doar um possível 
excedente de imunizantes.

Na semana passada, Psaki 
havia afirmado que os EUA 
negaram todos os pedidos de 
doação de vacinas contra o 
coronavírus feitos por outros 
países até o momento.

A porta-voz foi questio-
nada, na sexta-feira passada 
sobre o estoque de doses do 
imunizante da AstraZeneca 
que os EUA detêm, já que 
o produto ainda não rece-
beu autorização para uso 
emergencial no país. De 
acordo com a porta-voz, o 
objetivo é ter “flexibilidade” 
na vacinação.

Quanto à distribuição 
de doses a outros países, o 
infectologista e principal 
conselheiro médico do go-
verno americano no combate 
à pandemia, Anthony Fauci, 
disse que os EUA devem 
doar imunizantes à medida 
que haja um nível excedente 
de vacinas no país, o que 
parece que vai acontecer”, 
disse. (E.C.)

Estadão Conteúdo
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Jogador do Mogi participará 
do Desafio de Habilidades

Evento está marcado para ocorrer em 19 de março, não será aberto ao público, mas terá transmissão da ESPN 

DISPUTA

O ala-pivô Wesley Castro 
jogará o Desafio de Habilida-
des no Jogo das Estrelas do 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
2021, representando o Mogi 
Basquete, no dia 19, a partir 
das 19 horas, no Ginásio do 
Maracanãzinho, no Rio de 
Janeiro. Essa será a terceira 
participação dele nos Desafios 
e a segunda no de Habili-
dades. O jogador também 
já disputou um Torneio de 
Enterradas. O evento, que terá 
caráter social, com entrega 
de doações para entidades, 
não será aberto ao público, 
mas terá transmissão ao vivo 
pela ESPN.

Wesley enfrentará Lucas 
Dias (Franca), Sammy Yea-
ger (Brasília), Nano Parodi 
(Minas), Kevin Crescenzi 
(Cerrado), Felipe Ribeiro 
(Fortaleza), Matheusinho 
(Pato) e Jimmy (Paulista-
no). O formato do desafio 
coloca dois competidores 
fazendo um percurso ao 
mesmo tempo em quatro 
etapas: zigue-zague com 

Desafio coloca dois competidores ao mesmo tempo

quatro obstáculos, passe 
direto dentro de um arco, 
bandeja ou enterrada e, por 
último, voltam ao ponto de 
partida e finalizam com um 
arremesso de 3 pontos.

O ala-pivô é o cestinha 
e reboteiro da equipe, com 
médias de 15,4 pontos, 6,4 
rebotes e 16,4 de eficiência. 
O atleta destaca a expectativa 
de participar mais uma vez 
do evento mais importante 
da modalidade no país. “O 
sistema de disputa é bem 

dinâmico, não tem facilidade 
para nenhuma posição. Ge-
ralmente, os grandes ganham, 
chegando mais rápido no 
contra-ataque e definindo 
na bola de três. É sempre 
bom participar de um evento 
tão grande como esse. Já sei 
como funciona o processo e 
vou para ganhar”, ressaltou 
o camisa 21.

Além do Desafio de Habi-
lidades, o Jogo das Estrelas 
seguirá com os torneios de 
3 pontos e enterradas. Já no 

dia 20, a edição estreará um 
novo formato com quatro 
equipes para o jogo principal. 
Os quatro períodos serão 
substituídos por míni-jogos de 
10 minutos, modelo “Final 4”. 
Os perdedores se enfrentam 
na disputa de terceiro lugar e 
os vencedores avançam para 
a grande final: 1º Período: 
NBB Brasil (Alex Garcia) x 
NBB Brasil (Marquinhos); 2º 
Período: NBB Mundo (Sha-
mell) x NBB Novas Estrelas 
(Georginho); 3º Período: 
Disputa de 3º Lugar (entre 
os times perdedores); 4º Pe-
ríodo: Final (entre os times 
vencedores).

 Antonio Penedo/Mogi Basquete

Câncer raro mata ex-volante 
Gilmar Fubá aos 45 anos

Um dos atletas mais queridos 
e identificados da história recente 
do Corinthians, o ex-jogador 
Gilmar Fubá morreu ontem, 
aos 45 anos, vítima de um 
câncer que o acometeu pela 
segunda vez. Desde 2016, ele 
fazia tratamento contra um 
mieloma múltiplo, um tipo 
de câncer de medula óssea.

Gilmar Fubá descobriu 
a doença após sofrer uma 
pneumonia. Uma biópsia 
feita em caroços que estavam 
aparecendo em seu corpo 
diagnosticou o câncer, já em 
estágio avançado. Ele estava 
internado no hospital São 
Luiz, em São Paulo.

Gilmar de Lima Nascimento 
nasceu em 13 de agosto de 
1975, na zona leste da capital 
paulista. Cria da base alvinegra, 
foi revelado para a equipe 
profissional em 1996. No 
Corinthians, conquistou seu 
primeiro título em 1997, no 
Campeonato Paulista. Depois, 
integrou a equipe campeã 

Jogou no Corinthians

do Campeonato Brasileiro 
em 1998, tendo disputado 
parte do primeiro jogo da final 
contra o Cruzeiro - sofreu uma 
lesão no joelho que o deixou 
afastado por um ano.

Gilmar Fubá, que ganhou 
esse nome por ter recebido 
mamadeira de fubá da mãe 
na infância por falta de leite, 
também fez parte do elenco 
que conquistou o Brasileirão em 
1999 e o Mundial de Clubes 
da Fifa em 2000, ano em que 

deixou o clube. Ele realizou 
131 partidas e anotou quatro 
gols com a camisa alvinegra. 

“O Corinthians se une aos 
parentes, amigos e fãs do atleta 
neste momento de muita dor 
pela perda precoce de Gilmar 
Fubá, que sem dúvida será 
lembrado pelo seu bom humor 
e pelos títulos conquistados no 
Timão. Sem dúvida, deixará 
saudades”, escreveu o clube 
em suas redes sociais e no 
site oficial.

Estadão Conteúdo

Ex-Corinthians realizava tratamento desde 2016

Reprodução

Clubes pedem liberação ao MP
A decisão sobre a continui-

dade do Campeonato Paulista 
ficará sob responsabilidade 
do Ministério Público (MP). 
Ontem, a Federação Paulista 
de Futebol (FPF) e represen-
tantes do governo estadual 
conversaram sobre a para-
lisação do torneio por causa 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19) No encontro, a FPF 
ouviu que para a disputa ser 
liberada será necessário ter o 
aval do MP.

O Estadual está suspenso 
desde ontem, quando come-
çou a vigorar os 15 dias da 
fase emergencial em todas 
as cidades de São Paulo. No 
encontro, os dirigentes da 
FPF reforçaram a existência 
de cuidados médicos e de 
testes e ainda insistiram na 
importância econômica que 
representa a continuidade da 
competição para os clubes e 
funcionários.

Porém, durante a conversa, 
os representantes do governo 
explicaram que a recomendação 
para se paralisar a competi-
ção veio do procurador-geral 
do MP, Mario Sarrubbo. Por 
isso, a FPF teve conversas 

Paulistão

com o órgão para negociar a 
continuidade. Caso não seja 
possível, a saída será levar as 
partidas para outros Estados 
durante o período de 15 dias 
de suspensão.

Hoje, a FPF vai se reu-
nir com os presidentes dos 
clubes para debater a tabela 
e a acomodação dos jogos 
pelas próximas semanas. O 
encontro entre São Bento e 
Palmeiras, na quarta-feira, foi 
transferido de Sorocaba para 
Belo Horizonte. Durante o 
período da fase emergencial 
em São Paulo, estipulado para 
durar de 15 a 30 de março, 
estão previstos 25 jogos.

A reunião desta segunda 
pela manhã foi convocada 
na última quinta, quando o 
governador João Doria de-
terminou que a partir desta 
segunda-feira teria início a fase 
emergencial em todo o Estado. 

Ainda na semana passada, os 
clubes haviam manifestado 
o interesse de jogar algumas 
partidas em outro Estado caso 
não fosse possível disputar 
os compromissos em São 
Paulo. Inicialmente, o Rio de 
Janeiro foi sondado. Depois, a 
alternativa passou a ser Belo 
Horizonte.

A determinação para sus-
pender as atividades até 30 de 
março coincide com as 5.ª, 6.ª 
e 7.ª rodadas. A competição 
poderia ser retomada normal-
mente em São Paulo a partir 
da 8.ª, marcada para 31 de 
março. Fora o Campeonato 
Paulista, a determinação para 
suspender atividades coletivas 
interfere também na realização 
de jogos da Copa do Brasil. 
Duas partidas que estavam 
previstas para serem dispu-
tadas nesta semana, foram 
transferidas.

O encontro entre Mirassol 
e Red Bull Bragantino será 
disputado na quinta-feira em 
Cariacica (ES). Já a partida 
entre Marília e Criciúma, saiu 
do interior de São Paulo e será 
realizada agora em Varginha 
(MG). (E.C.)

O Mogi das Cruzes Bas-
quete perdeu para o Minas 
por 85 a 80, anteontem, 
no Ginásio do Pinheiros, 
em São Paulo, pelo NBB 
(Novo Basquete Brasil). O 
grupo volta à quadra hoje, 
contra o Flamengo, às 17 
horas, no Maracanãzinho, 
no Rio de Janeiro. O duelo 
pode ser acompanhado 
pelo DAZN.

A partida foi equilibrada, 
com vantagem para os 
mogianos por 25 a 21 no 
primeiro quarto e empa-
tando o segundo em 16 
a 16. Depois do intervalo, 
o time de Belo Horizonte 
levou a melhor, vencendo 
os dois últimos períodos, 
com parciais de 22 a 17 
(3º) e 26 a 22 (4º). “Foi 
um ótimo jogo. Tivemos 

Mogi Basquete perde 
do Minas por 85 a 80

intensidade e concentração 
diante de um adversário 
que é o segundo na clas-
sificação. Perdemos uma 
oportunidade de vencer, 
mas jogamos muito bem 
hoje, assim como eles”, 
ressaltou o técnico Jorge 
Guerra, o Guerrinha.

Os destaques mogianos 
da partida o armador Fúlvio 
Chiantia, o mais eficiente 
(21), com 17 pontos e oito 
assistências, o ala Dominque 
Coleman, cestinha com 20 
pontos e cinco rebotes, os 
alas-pivôs Wesley Castro, 
com 14 pontos, e Douglas 
Santos, com seis pontos, e 
o pivô Douglas Kurtz, com 
oito pontos e seis rebotes.

O time se mantém na 9ª 
colocação na tabela, com 
13 triunfos em 26 jogos.

Essa será a terceira 
participação dele 
nos Desafios e 
a segunda no de 
Habilidades

Dirigentes da 
FPF reforçaram 
a existência de 
cuidados médicos
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SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Jade desabafa com Cobra. Roberta se insinua para Marcelo. Pedro dedica 

uma música para Karina. Pedro beija Karina. Cobra se incomoda ao ver 

Karina e Pedro juntos. Mari não consegue contar da gravidez para Franz, e 

Jeff ouve a conversa dos dois.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana vence o torneio e todos comemoram. Manuela vai com Julia buscar Ana 

no aeroporto. Ana combina de se encontrar com Rodrigo. Manuela teme 

deixar Alice na festa ao ver o ambiente e as pessoas que estao presentes. 

Ana despede-se da mae e vai dormir com Julia.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Giovanni tenta fugir do chalé. Camila pede ajuda a Enéas para encontrar 

Giovanni. Leozinho e Agilson fazem confusão na feira. Teodora aceita 

ajudar Rebeca. Dulce sequestra Bia. Carmela é assaltada. Camila encontra 

documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Thelma se martiriza por crime. Magno comenta com Lurdes que acredita 

que a resposta a seu vídeo seja falsa. Álvaro descobre que foi Raul quem 

denunciou Marconi à polícia. Marconi jura vingança contra Sandro. 

RECORD, 21H

Gênesis
Terá é aconselhado por Kissare. Abrão encontra Sarai e diz já saber de tudo. 

Ele a apoia e a observa, apaixonado. Oguedi põe em prática o plano mortal 

contra Kissare. Dnin-Sim encontra Shakia no palácio e a questiona. 

  A vida é a luz da 
existência. Ela é fogo 
que arde a gente por 
dentro. E ela é saúde 
e ela é paz. E ela é 
encanto e é sempre 
descoberta. Não há 
outro caminho na 
vida senão viver 
de modo inteiro e 
completo porque 
essa é a única forma 
de desvendar a 
felicidade que anda 
aí aguardando nosso 
abraço, nosso beijo, 
nosso toque. O 

MOMENTO
especial

A estrada da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ARMANDO SAITO E HIDEKI NAKAJIMA 

EGOSHI

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário! 

 Seja o vento que espalha a 
mudança.”

 cultura@jornaldat.com.br

caminho da vida leva 
à gente ao encontro 
da felicidade. Tudo 
o resto são trilhos 
amontoados em 
dunas perdidas e 
cheias de silêncios.

A estrada da vida 
tem sentido único, 
não dá para voltar 
atrás nunca. Nem 
parar é possível. 
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Terça-feira, 16 de março de 2021

Volto a enfeitar a coluna social com mais mulheres especiais que merecem 
serem lembradas . Aliás , nessa “VIBE” pulverizei inúmeras delas e neste mês 
de Março em especial continuamos a elencar nomes mais que importantes do 
Alto Tietê. Muito se fala quanto ao desempenho da ala feminina em sociedade 
. Pontualmente vemos crescer a ocupação de cargos políticos por mulheres . 
Agora nestes últimos tempos no Estados Unidos nunca até então tinha se visto 
cargos de suma importância e de confiança preenchido por mulheres como 
neste governo que assumiu o poder. Na esfera nacional e regional também não 
tem sido diferente . Assim. vamos hoje destacar mais nomes conhecidos do 
circuito e dar a relevante importância e carinho mais que especial as escolhidas 
que com certeza por ser surpresa ficarão felizes por serem lembradas por nós. 
Parabéns mulheres !!!!

das MulheresMarço o Mês 

Cristiane Nagao

Barbara Tavares

Maria Dávila

Nathália Camanho Steola

Cristiane Neves

Emília Fuke

o
s
n
y

Katia Zimiano

Rosânia Moraes Morroni lançou seu 

primeiro Livro Infanto juvenil . Com o 

Título “Anne e o Tempo” a obra relata 

momentos da vida na infância em 

anos atrás, recheados de vivências, 

de brincadeiras, de valores familiares, 

carinhos e afetos, convivência junto aos 

avós que emociona a todos nós e nos 

faz retomar alguns conceitos da vida . 

Quer adquirir seu exemplar, entre no 

site www.rosaniamorroni.com 

A coluna estende os parabéns e desejos 

de sucesso e realizações .

Parabenizando

Terça-feira

Silmara Feitosa, Deri Nascimento, Dicler 

Granado Júnior, Nelson Lima, Décio J. 

Nicolau, Vivi Cazarini, Cláudia Aspásio , 

Juliana Valieri , Silvia Regina M. Nasci-

mento , Sandra Curcio Pereira .

Quarta-feira

Rodrigo Gambale, Isabela Nunez, Sidnei 

Leal, Marina Martins, Caroline Garijo 

Molteni, Luana Pinheiro Ponce .

ANIVERSARIANTES

DO DIA


