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Município adere a consórcio para 
adquirir vacinas contra Covid-19
Prefeitura enviou à Câmara Projeto de Lei da Frente Nacional de Prefeitos para aprovação em regime de urgência

 A iniciativa conta com mais 
de 1.700 municípios, que pode-
rão receber este suporte caso o 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI), do governo Federal, não 
consiga suprir a demanda nacional.
Mogi das Cruzes aderiu ao proto-
colo de intenções e os recursos po-
derão vir de diversas fontes, como 
repasses de verbas federais ou emen-
das parlamentares, por exemplo. 
Cidades, página 4

Jundiapeba

Emanuel Aquilera 

MOGI DAS CRUZES AGUARDA 

CHEGADA DE LEITOS NO HOSPITAL 

ARNALDO PEZZUTI HOJE.

A Secretaria de Estado da Saúde informou no início da semana que está 
programado para começar hoje o processo de instalação de 30 novos lei-
tos para atendimento a pacientes de Covid-19 para a região, sendo 10 de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria. A vinda dos novos 
leitos, pode ajudar a desafogar a situação na região. Cidades, página 3

MELHORIAS

  Estrada Velha de Sabaúna recebe 
estudos para recuperação. Cidades, página 4
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Comércio

Drive-thru será ampliado hoje para a rua 
Doutor Deodato Wertheimer, em Braz Cubas

A tarifa de zona azul não será cobrada quando o motorista estiver fazendo a 
retirada de produtos. A parada poderá ser feita por 10 minutos. Cidades, página 3
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INDICAÇÃO FEMININA
As parlamentares Fernanda Moreno 
(MDB), Inês Paz (PSOL) e Malu Fer-
nandes (SD), integrantes da Frente 
Parlamentar da Mulher, apresenta-
rão hoje, em sessão online da Câma-
ra, um Projeto de Lei que incentiva 
a inserção de mulheres em situação 
de violência no mercado de trabalho.
Com base em dados que compro-
vam que um dos fatores que man-
tém mulheres em relacionamentos 
abusivos é a dependência financei-
ra, as vereadoras pretendem, com 
a propositura, criar incentivos para 
a contração dessas mulheres por 
empresas do município.  

1º PASSO 
Ontem, a Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Mulher apre-
sentou a indicação do “Programa 
Mães Especiais”, que propõe ofe-
recer serviço de auxílio em insti-
tuições de ensino às mães que têm 
filhos com necessidades especiais. 

JORNALISMO EM LUTO
Mogi das Cruzes e região perderam 
ontem o jornalista Márcio Nogueira, 
42 anos, que morreu por complica-
ções da Covid-19. O repórter infor-

mou por 16 anos os ouvintes da Rá-
dio Metropolitana de Mogi, atuando 
em campo para o programa “Ra-
dar Noticioso”. O corpo foi enterra-
do ontem no cemitério da Paz, em 
Poá. Márcio deixa esposa e três fi-
lhos adolescentes. 

AVASSALADOR
Márcio teve falta de ar na sexta-fei-
ra passada e no sábado o quadro se 
agravou devido ao comprometimento 
dos pulmões. O jornalista foi levado 
ao Hospital Municipal Doutor Guido 
Guida, em Poá, onde foi internado e 
permaneceu sedado e intubado. Na 
manhã de ontem, Márcio sofreu três 
paradas cardíacas e não resistiu. Os 
exames detectaram contaminação 
pela nova variante da Covid-19.

SERVIÇO DA SEMANA
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) segue realizando 
obras de setorização da região les-
te para melhorias na distribuição de 
água no Botujuru, Jardim Maricá e 
em dois bairros de Cezar de Souza 
(Jardim Bela Vista e Vila Pauliceia). 
Hoje, o serviço será no Botujuru, 
para estabilizar o abastecimento 
na rua João Mariano e adjacências.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Problemas escancarados

P
ara tentar sair do buraco em que o 
país foi enfiado por conta da pande-
mia da Covid-19, as prefeitura vêm 
tentando estancar a sangria no comér-

cio e transporte público. Ontem, a região ini-
ciou o sistema drive-thru do comércio, que 
permite a entrega de produtos no veículo do 
consumidor. A ideia é boa e um meio termo 
aos lojistas que, neste momento complicado, 
precisam ao menos minimizar seus prejuí-
zos. A liberação da cobrança no Zona Azul 
por tempo determinado também é uma ação 
pertinente no momento. Soluções para redu-
ção da taxa de aluguel e isenção de impostos 
também vêm sendo estudadas para aliviar os 
comerciantes. Associações comerciais, Creci 
e prefeituras discutem estratégias para loca-
ções comerciais.

Para reduzir o terror no transporte muni-
cipal – um dos principais agravantes para o 
contágio da Covid-19 -, a Prefeitura de Mogi 
iniciará, na próxima segunda-feira, a instalação 
dos equipamentos que permitirão a utilização 
de câmeras nos ônibus para o monitoramento 
da ocupação de passageiro. A preocupação 
com a lotação em ônibus e trens, inclusive, 

deveria ser a maior pelas prefeituras e pelo 
Estado. O assunto precisa ser discutido to-
dos os dias, até que se encontre uma solução 
ao menos razoável. O governo do Estado su-
geriu o escalonamento do horário de entra-
da de funcionários - na indústria, das 5 às 7 
horas, no comércio, das 9 às 11 horas, e, no 
setor de serviços, das 7 às 9 horas, para evi-
tar aglomerações. Só não orientaram como 
proceder com a fiscalização.

Em meio a esse pandemônio, o mais gra-
ve é a falta de celeridade para a distribuição 
das vacinas, o que precisa ser resolvida ra-
pidamente. É raso afirmar que a pandemia 
piorou a situação do país, quando na ver-
dade, ela simplesmente escancarou o que já 
não funciona há tempos. Muito já se ouviu 
de governantes que o brasileiro não gosta de 
vacina. Agora, porém, é tudo que ele mais 
quer, e o imunizante já está nos palanques. 
O mesmo ocorre com as mudanças de es-
tratégias em relação ao fechamento do co-
mércio, assunto ora tratado por determina-
do político como necessário, ora criticado. 

A situação, infelizmente (e como não de-
veria deixar de ser), virou manobra política.    

A endemia aniversaria e 
cicatrizes enormes na cons-
ciência afloram, como con-
seqüência de extemporâneas 
posturas ingênuas. Ao se cair 
na armadilha de uma esco-
lha incerta, também, não se 
consegue escapar das cica-
trizes. Pouco importa a na-
tureza do que vai se revelar! 
Sempre dorida! Assim é seu 
aniversariar!

As feridas são genéricas. 
No seu caso, específicas. 
Um segredo, a cavaleiro de 
uma ideia, é como um cruel 
e imprevisível arame farpa-
do que se engancha, por en-
tre rebeldes ideias quando 
se tenta, até de entardecer 
pela proa, colher a palavra 
certa. A mente, ferida, tem 
por obrigação e autonomia 
destravar os vínculos e jo-
ga-los para o alto. Fazer do 

À aniversariante, velas edêmicas

ARTIGO
Raul Rodrigues

símbolo, destino de pétala 
de rosa desfolhada na ân-
sia de se lançar à terra, que 
deverá adubar! Se sob a luz 
inquisidora da Vela, melhor!

No limiar de seu primei-
ro aniversário, endemia, foi-

-se o tempo, só de lastimar. 
Há tempo de aprender, de 
descobrir o esquecido, o 
enterrado, o fora de uso. A 
daí definir o futuro, desco-
brir sob um teto, nem sem-
pre acolhedor, uma forma 
mais lúcida de se debruçar 
sobre as cicatrizes e deixar 
de achar que, apenas, valeu 
a pena. Aniversariar é desco-
brir uma escada, o mergulho 
de um barco naufragando, 
os tesouros que restaram de 
evocativo olhar. 

Mesmo à distância, se sob 
a energia terapêutica da Vela, 
para que Alma se locuplete 

de júbilos, nunca antes pal-
milhados.

Endemia, no limiar de seu 
primeiro aniversário, já me 
aconselharam a procurar um 
terapeuta. Está difícil! Preci-
so de alguém que saiba lidar 
com segredos. Seja também 
solidário. Que saiba pesar a 
diferença entre iniciativa e 
vitória. Ter ressurreição de 
espírito quando enfrenta a 
página em branco e dela sub-
trair a cor, não identificável 
no arco-íris, pela via de ou-
sada ideia. Aquela de todo 
conforto. A seguir, conviver 
com a página só de flores 
plantadas, iluminada pela 
Vela de sempre. Nada de 
flores colhidas. A estas só 
luzes sem cor.

Raul Rodrigues é engenheiro e 

ex-professor universitário. 

 raulrodr@uol.com.br
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Começa hoje a funcionar 30 
novos leitos no Dr. Arnaldo

Medida está entre as anunciadas pelo Estado para ampliar a oferta de vagas atendendo ao pedido do Condemat

CORONAVÍRUS

A Secretaria de Estado da 
Saúde informou no início da 
semana que está programado 
para começar hoje o processo 
de instalação de 30 novos 
leitos para atendimento a 
pacientes de Covid-19 para a 
região, sendo 10 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
20 de enfermaria. A vinda dos 
novos leitos, aguardada desde 
o início do ano e prometida 
pelo governo do Estado no 
início da Fase 1 (Vermelha) 
do Plano São Paulo, pode 
ajudar a desafogar a situação 
na região do Alto Tietê.

A vinda dos leitos do Pezzuti 
faz parte de um compromisso 
do secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
feito aos prefeitos da região 
com o aumento de novos 
casos, internações e óbitos 
por Covid-19 em São Paulo. 
No total, serão encaminhados 
mais 20 leitos de UTI para o 
Hospital Santa Marcelina de 
Itaquaquecetuba e mais 30 

leitos (nos mesmos moldes 
do Pezzuti) para o Hospital 
das Clínicas de Suzano.

O pedido de abertura 
de novas vagas vem sendo 
feito por prefeitos da região  
desde o ano passado, e foi 
intensificado no início deste 
ano com a nova gestão do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria de Saúde infor-
mou que todos os leitos de 
UTI de hospitais públicos e 
privados, tanto municipais 
quanto estaduais, estavam 
ocupados com pacientes, 
incluindo os nove leitos de 
UTI disponibilizados pela 
Santa Casa de Misericórdia 
na última sexta-feira. Na 
oferta de leitos de enfermaria, 
apenas 34 de um total de 
226 estão livres em toda a 
cidade.

Em Suzano, a pasta da 
Saúde informou que a taxa 
de ocupação média é de 
108,06%, tendo 67 dos 62 

leitos disponíveis ocupados. 
No detalhamento das ocu-
pações, 75% das vagas de 
UTI e 123,80% das vagas 
de enfermaria contam com 
pacientes, o que já demonstra 
fila de espera e superlotação 

das unidades.
A Prefeitura de Itaquaque-

cetuba informou que dos 27 
leitos de enfermaria e cinco 
de emergência nas suas três 
unidades médicas, a taxa 
de leitos de enfermaria é 

de 100% e de emergência 
é de 98%.

A pasta da Saúde de Poá 
informou que dos 15 leitos 
de enfermaria disponíveis 
na cidade, 93% deles estão 
ocupados, enquanto que 

apenas um dos dois leitos de 
emergência segue livre. “Três 
pacientes foram transferidos 
via Central de Regulação de 
Oferta de Sistemas de Saúde 
(Cross) na última semana, 
e não há fila de espera na 
data de hoje.

Na última sexta-feira, em 
uma transmissão via internet, 
a prefeita Priscila Gambale 
afirmou, em apelo à popula-
ção, que o Hospital Regional 
Dr. Osíris Florindo Coelho 
já estava com 100% dos 
leitos de UTI indisponíveis.

Segundo dados do governo 
do Estado de São Paulo por 
sua plataforma de dados na 
internet, a Grande São Paulo 
chegou à taxa de ocupação 
de leitos de UTI em 90,6% e 
chegou ao seu pico histórico. 
A média móvel de óbitos 
na Região Metropolitana 
de São Paulo chegou a 309 
casos fatais por dia, com 
uma média de 1.517 novas 
internações diariamente. Na 
tarde de ontem, o Estado 
bateu recorde de mortes.

André Diniz

Os novos leitos que estão prontos para funcionar e receber pacientes do Alto Tietê

Divulgação/Secop

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes, por 
meio do Departamento de 
Fiscalização de Postura, re-
gistrou três notificações a 
estabelecimentos comerciais 
por desrespeito às regras de 
restrição social anteontem em 
razão da Fase Emergencial. 
Os comércios notificados 
estão localizados em Braz 
Cubas, no Jardim Universo 
e no Mogi Moderno.

Já o Departamento Muni-
cipal de Vigilância Sanitária 
informou que desde o começo 
deste mês foram aplicadas três 
autuações (uma por não uso 
de máscara e duas por uso 
irregular). “A equipe conti-
nua fazendo orientações nos 
supermercados por conta do 
último decreto e atendendo 
denúncias, porém, sem no-
vas autuações”, ressaltou o 
departamento.

No último final de semana, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança somou paralisa-
ções de funcionamento de 

Três estabelecimentos 
recebem notificações

Fase Emergencial

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 anterior 
até o último domingo, foram 
registrados 619 chamados à 
Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp). 
Deste total, 223 denúncias não 
eram procedentes. Dentre as 
que procediam, houve duas 
autuações, sendo uma por 
embaraço à fiscalização e uma 
por realização de pancadão.

Também nestas datas, se-
gundo a Prefeitura de Mogi, 
foram somadas 17 notifi-
cações a estabelecimentos 
comerciais. Todos os mu-
nicípios da região, além de 
Mogi, entraram anteontem na 
Fase Emergencial do Plano 
São Paulo. A determinação 
do governo do Estado gera 
mais restrições do que a 
Fase Vermelha, instituindo 
também o toque de recolher 
das 20 às 5 horas.

Thamires Marcelino

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes inicia nesta quarta-
-feira (17/03) mais uma 
região para a realização do 
sistema drive thru no muni-
cípio. A operação passa a ser 
possível nas vagas de Zona 
Azul da rua Doutor Deoda-
to Wertheimer, no distrito 
de Braz Cubas. A tarifa de 
estacionamento controlado 
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.

O sistema de utilização 
das vagas de Zona Azul é 
semelhante ao projeto piloto 
iniciado nesta terça-feira 
(16/03) na rua Barão de 
Jaceguai, no Centro, e que 
apresentou bons resultados 
neste primeiro dia. A decisão 
sobre a ampliação foi tomada 
em uma reunião realizada no 

Drive-thru para o comércio passa a 
funcionar na rua Doutor Deodato

Ampliação

para a realização do sistema 
drive thru nos calçadões das 
ruas Doutor Paulo Frontin e 
Doutor Deodato Wertheimer.  
A Prefeitura fez a adequação 
na sinalização, enquanto os 
comerciantes organizaram 
o sistema. 

Em todos os locais onde foi 
implantado o sistema drive 
thru, a venda deve ser feita 
por algum canal eletrônico 
(telefone, internet ou redes 
sociais). O comerciante deve 
fazer 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.

A rua Professor Flaviano de 
Melo também teve 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 é 
possível a realização de drive 
thru. A Prefeitura de Mogi 
vai manter o monitoramento 
em relação ao sistema.

o veículo permanecendo 
ligado e com o pisca-alerta 
acionado. No caso de o mo-
torista precisar ficar parado 
por mais de 10 minutos ou 
precisar descer do veículo 
para alguma atividade, é 
necessário o pagamento da 
tarifa de Zona Azul”, explicou 
a secretária municipal de 
Transportes, Cristiane Ayres.

Nesta terça-feira, também 
passou a valer a permissão 
da circulação de veículos 

final da tarde, com a partici-
pação de representantes das 
Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico, 
Transportes e Segurança, da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) e 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio).

“É importante lembrar que 
a parada nas vagas para drive 
thru deve ser feita para a 
retirada do produto, com 

Divulgação

Rua Doutor Deodato entrou na lista do drive-thru
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Mogi adere a consórcio nacional 
para compra de imunizantes

Iniciativa conta com mais de 1.700 cidades que poderão receber suporte caso o PNI não consiga suprir a demanda

COVID-19

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes encaminhou ontem 
o Projeto de Lei à Câmara 
Municipal que autoriza o 
município a aderir ao con-
sórcio da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) para a aquisição 
de vacinas, medicamentos, 
insumos e equipamentos na 
área da saúde para o combate 
à COVID-19. O pedido foi 
feito ao legislativo em regime 
de urgência.

O consórcio público permi-
tirá que a cidade possa fazer 
a aquisição de vacinas contra 
o coronavírus, por exemplo. 
A iniciativa conta com mais 
de 1.700 municípios, que 
poderão receber este suporte 
caso o Plano Nacional de 
Imunização (PNI), do go-
verno Federal, não consiga 
suprir a demanda nacional.

Mogi das Cruzes aderiu ao 
protocolo de intenções no 
começo do mês e os recursos 
para estas medidas poderão 
vir de diversas fontes, como 
repasses de verbas federais 
ou emendas parlamentares, 

por exemplo. 
Como forma de assegurar 

a imunização dos mogianos, 
o município também aderiu 
ao “Unidos pela Vacina”, 
um movimento social lan-
çado em fevereiro deste ano, 
para complementar as doses 
aplicadas na população. Esta 
ação contará, principalmente, 

com a força da sociedade 
organizada: empresas, pro-
fissionais liberais e líderes 
sociais. 

Esta iniciativa tem o ob-
jetivo de facilitar o processo 
logístico e a distribuição dos 
insumos e imunizantes pelo 
país. Para o prefeito Caio 
Cunha (Pode), estas iniciativas 

podem ser uma alternativa 
caso haja algum atraso no 
processo de vacinação. 

“Uma ação complementa 
a outra - o consórcio da 
FNP facilita a aquisição dos 
insumos e o movimento 
‘Unidos Pela Vacina’ ajuda 
na entrega. Sabemos que a 
prerrogativa para a compra e 

Município também aderiu ao Unidos pela Vacina para complementar aplicação

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estrada Velha recebe 
estudos para recuperação

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes está desenvol-
vendo, em parceria com o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), estudos 
para a recuperação da avenida 
Romilda Pecorari Nor, conhe-
cida como Estrada Velha de 
Sabaúna. Durante reunião em 
São Paulo no mês passado, 
com representantes do DER, 
a Prefeitura solicitou apoio 
do governo do Estado para 
a elaboração de um projeto 
de melhorias no acesso.

“Estamos pleiteando apoio 
para recuperar a Estrada Velha 
de Sabaúna pois sabemos 
que ela é alvo de pedidos 
da população há muitos 
anos. É um projeto complexo, 
portanto esperamos obter 
esse apoio, para tentarmos 
resolver essa questão tão 
antiga”, destacou o prefeito, 
Caio Cunha (Pode). 

Recentemente, tiveram início 
os levantamentos em campo, 
para embasar esse trabalho. 
A secretária municipal de 

Sabaúna

Serviços Urbanos, Camila 
Souza, acompanhada de equipe 
técnica da Pasta e também 
de técnico do DER, esteve na 
estrada, para uma identificação 
inicial dos principais pontos 
que carecem de intervenções, 
de modo que a via possa ser 
recuperada e tenha como se 
manter em boas condições 
por um tempo maior.

A situação que mais contribui 
para a ocorrência de erosões 
nas margens e também para 
a deterioração da camada 
asfáltica é o fato de que a via 
é cortada por diversos cursos 
d´água, sendo o Ribeirão 
Guararema o maior deles. É 
de suma importância, logo, 
que sejam feitas intervenções 
na parte de drenagem, para 
que o leito da estrada passe a 
ter estabilidade. O segundo 
ponto seria a pavimentação 
da estrada, a ser feita após 
as melhorias de drenagem.

Os técnicos tomaram notas 
e também fizeram registros 
fotográficos da estrada como 
um todo. “Trata-se de um 

projeto grande e que cer-
tamente vai requerer um 
investimento considerável, 
portanto solicitamos apoio 
do governo do Estado, eles 
enviaram um técnico à cidade 
e agora estamos dando início 
a esses estudos”, destacou a 
secretária de Serviços Urbanos, 
Camila Souza.

A avenida Romilda Pecorari 
Nor é uma estrada vicinal, 
com aproximadamente sete 
quilômetros de extensão, 
que faz a ligação entre os 
distritos de Cezar de Souza 
e Sabaúna. Ela é considerada 
uma alternativa à rodovia 
Mogi-Guararema, que faz a 
mesma ligação. Trata-se de 
uma via com leito de terra, 
porém que há anos recebeu 
uma camada asfáltica, para 
melhorar as condições de 
trafegabilidade. Além de ser 
utilizada diariamente por 
moradores dos dois distritos, 
a via tem atraído cada vez 
mais turistas aos finais de 
semana, em especial trilheiros 
e ciclistas.

Cultura divulga vídeos com 

orientações sobre a pandemia
A Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo começou 
a divulgar ontem um ciclo 
de vídeos orientativos. O 
objetivo é estimular os ci-
dadãos a redobrarem os 
cuidados necessários para 
conter a disseminação do 
coronavírus, tendo em vista 
a atual situação pandêmica 
e o fato de que a cidade se 
encontra novamente na fase 
vermelha do Plano São Paulo.

Os vídeos foram gravados 
na sede da própria Secretaria 
de Cultura e também em 
alguns dos espaços muni-
cipais de Cultura, como o 
Estúdio Municipal de Áudio 
e Música (EMAM) e a Sala 
Multiuso Maestro Antonio 
Freire Marmora. Os espaços 
estão provisoriamente fechados 
e o atendimento da Secre-
taria de Cultura está sendo 
feito de forma remota, por 
meio do Whatsapp 96567-
0933 e também pelo e-mail 
institucional culturamogi@
pmmc.com.br.

“Este é um momento delicado 

Fase vermelha

e de muita preocupação, em 
que novamente precisamos 
suspender nossas atividades 
presenciais e voltar as nossas 
atenções para a nossa saúde e 
a saúde de todos. A Secretaria 
de Cultura sempre priorizou 
o diálogo e o contato direto 
com as pessoas, portanto 
entendemos como é impor-
tante dar essa contribuição, 
no sentido de sensibilizar 
e conscientizar, por meio 
desses vídeos”, destacou 

a secretária municipal de 
Cultura, Kelen Chacon.

Os vídeos podem ser 
conferidos nas redes da 
Secretaria – Cultura Mogi 
no Facebook e Instagram e 
também nas redes oficiais 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes. Serão produzidos 
de 10 a 15 vídeos e a ideia 
é que eles sejam veiculados 
ao longo dos próximos dias, 
enquanto durar a fase mais 
restritiva da quarentena. 

Objetivo é estimular cidadãos a redobrarem cuidados

A vacinação contra 
a Covid-19 no sistema 
drive-thru do Mogilar, 
continuará o atendimento 
hoje, aos idosos com 75 
anos ou mais que ainda 
não receberam primei-
ra dose do imunizante. 
Não haverá vacinação 
nos postos de saúde. O 
atendimento será feito 
somente no drive-thru 
do Pró-Hiper, das 9 às 15 
horas, com entrada pela 
Avenida Cívica.

As pessoas devem com-
parecer munidos de RG 
ou documento com foto, 
CPF e comprovante de 

Drive-thru mantém 
atendimento hoje

endereço. Quem puder, 
também pode adiantar 
o cadastro no site “Va-
cina 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.

O atendimento será feito 
de acordo com a quanti-
dade de doses, por ordem 
de chegada dos veículos. 
Novas programações se-
rão divulgadas conforme 
chegada de novas grades 
pelo governo do Estado.

distribuição das vacinas é do 
governo Federal. Contudo, 
neste cenário de pandemia 
da Covid-19, caso o Plano 
Nacional de Imunização 

não dê conta de toda a de-
manda, é melhor estarmos 
preparados para completar 
a vacinação da população 
mogiana”, finalizou Cunha.
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Novo formato de aulas dá 
autonomia aos professores

Com o início do ano letivo 
de forma remota devido à 
pandemia do coronavírus, as 
aulas da rede municipal de 
ensino de Mogi das Cruzes 
têm sido desenvolvidas em 
um novo formato. O De-
partamento Pedagógico da 
Secretaria de Educação elaborou 
as Orientações Didáticas, que 
buscam dar mais autonomia 
aos professores e promover 
uma maior interação com 
pais e alunos. 

O material é feito quinzenal-
mente. Até o dia 26 de março, 
os temas trabalhados são a 
mobilidade para os alunos do 
ensino fundamental e cuidar e 
educar para a educação infantil.

As Orientações são desen-
volvidas para turmas desde o 
berçário até o 5º ano do ensino 
fundamental. “A proposta é 
estabelecer alguns parâmetros 
e auxiliar nossos professores e 
gestores no planejamento de 
suas ações didático-pedagó-
gicas. As Orientações Didá-
ticas contam com atividades 
que possibilitam o trabalho 

Videoaula

interdisciplinar nas diferen-
tes áreas de conhecimento e 
contemplam as habilidades 
fundamentais para o desen-
volvimento dos estudantes de 
acordo com a turma que estão 
cursando”, disse a diretora do 
Departamento Pedagógico, 
Andréa Souza.

Antes de chegar para os 
alunos, o material é encami-
nhado com uma semana de 
antecedência para as escolas 
para que a equipe escolar 
possa se apropriar do conteú-
do, fazer as adequações que 
atendam melhor seus alunos 
e planejar as aulas. Esta é a 
segunda quinzena do material, 
que passou também a contar 
com videoaulas destinadas 
especificamente para os alu-
nos e que complementam o 
que é organizado e planejado 
pelo professor a partir das 
Orientações. 

“As sequências e orientações 
Didáticas nos trouxeram temas 
e sugestões de atividades e 
jogos, de acordo com a Prio-
rização Curricular, nos dando 

um direcionamento. O mais 
importante é que direcionam, 
mas também nos dão auto-
nomia para incluir atividades 
que julgamos importantes 
e necessárias no processo 
de ensino e aprendizagem, 
especialmente na alfabetiza-
ção”, observou a professora 
Lilian Barreto, que leciona 
para duas turmas de 1º ano, 
no Jardim Camila.

As atividades também são 
bem avaliadas pelos pais. Mãe 
da aluna Laura, da turma do 
Infantil, em Jundiapeba, Aline 
Fernanda Mendes Silva do 
Nascimento destacou a im-
portância da interação com 
a escola. “Estamos muito 
satisfeitos com a interação 
que a unidade escolar nos 
oferece. Antes de receber-
mos a sequência didática, as 
educadoras e a diretora peda-
gógica da creche, já estavam 
trabalhando algo super bacana 
que deram continuidade. Os 
vídeos das atividades são 
breves, dinâmicos e de fácil 
entendimento.”

Câmara de Mogi alerta para 
colapso no sistema funerário

Uma das alternativas, segundo o vereador Pedro Komura seria a instalação de um crematório como opção

SITUAÇÃO CRÍTICA

O vereador Pedro Komura 
(PSDB) da Câmara Muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
informou nesta terça-feira 
que, caso não sejam tomadas 
novas medidas nos cemitérios 
públicos do município, o 
colapso do sistema funerário 
poderá ocorrer nos próximos 
dois meses.

O parlamentar afirmou 
que apenas cem das 600 
sepulturas construídas no 
ano passado estão vagas, e 
que atualmente 240 sepulta-
mentos ocorrem mensalmente 
no Cemitério da Saudade. 

“Esta é uma média de oito 
sepultamentos por dia, in-
cluindo sábados, domingos e 
feriados”, reforçou Komura.

Uma das soluções apon-
tadas pelo vereador seria a 
instalação de um crematório 
na cidade, permitindo uma 
alternativa aos parentes que 
perderam seus entes queri-
dos. “No final de 2020, foi 
aprovada a Lei 7.619/2020, 

No Cemitério da Saudade, em Braz Cubas, novas covas estão sendo abertas

que permite que o município 
venha a normatizar e licitar 
serviços funerários, incluindo 
crematórios. Estou acom-
panhando este processo e 
quero tratar deste assunto 
com a população mogiana”, 
afirmou.

O município conta com 
três cemitérios municipais: 
São Salvador, Saudade e 
Sabaúna, além de um ce-
mitério particular. Segundo 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, o trabalho segue 
normalmente, com vagas 
suficientes para atender à 
demanda. “Os três cemitérios 
municipais, juntos, reunem 
cerca de 18 mil sepulturas. A 
quantidade inclui sepulturas 
perpétuas e provisórias, em 
que famílias podem fazer o 
sepultamento, utilizando o 
local por um período de até 36 
meses. Passado esse período, 
é feita a remoção dos restos 
mortais para nichos locali-
zados no próprio cemitério 
ou ainda são encaminhados 
ao ossário geral”, explicou 

a Administração Municipal.
Questionada sobre o ritmo 

de enterros diariamente, a 
Prefeitura de Mogi informou 
que em média são realizados 
oito cerimônias por dia nos 
cemitérios públicos e que, 

desde o início da gestão, 
toda a demanda foi atendida.

Em relação à instalação 
de um crematório, a Gestão 
Municipal informou que o 
estudo não está descartado 
por parte das autoridades. 

“O município segue as dire-
trizes da legislação vigente e, 
por já se aproximar de uma 
população de meio milhão 
de habitantes, é elegível para 
ter este serviço”, concluiu 
em nota.

Na legislatura passada, a 
Câmara de Mogi das Cruzes 
chegou a criar uma Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) 
presidida por Komura para 
avaliar a situação dos cemi-
térios municipais e da falta 
de vagas. O problema vem se 
arrastando já algum tempo 
e já veio à tona em ocasiões 
anteriores. A CEV também 
avaliou demais problemas 
apontados nos cemitérios. 
O Cemitério São Salvador 
praticamente não tem mais 
vaga apenas para quem já tem 
sepultura adquirida algum 
tempo por lá de famílias 
mais tradicionais. 

PANDEMIA
Segundo dados da Câmara 

Técnica de Saúde do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), Mogi das Cru-
zes registrou desde o início 
do mês 61 novos óbitos 
por conta da pandemia da 
Covid-19, o que representa 
uma média de 3,81 novos 
sepultamentos por dia.

André Diniz
Emanuel Aquilera

Movimento de passageiros 
cresce 3,6% no transporte

O fluxo de passageiros 
transportados nos ônibus 
municipais de Mogi das Cruzes 
cresceu 3,6% no último final 
de semana, em comparação 
ao final de semana retrasado. 
As informações foram divul-
gadas ontem pela Secretaria 
Municipal de Transportes e 
apontaram que no sábado e 
domingo anteriores 49.105 
pessoas utilizaram os coletivos 
municipais.

Já no sábado e domingo 
retrasados, a quantidade total 
de passageiros foi de 47.105 
no município. Conforme já 
publicado pelo Mogi News, 
na próxima segunda-feira 
a Prefeitura de Mogi dará 
início ao monitoramento 
dos transportes públicos 
por meio de um sistema de 
câmeras.

O objetivo é evitar aglo-
merações de pessoas no 
transporte e oferecer um 
serviço com mais segurança 
e qualidade para a população 

acompanhando a ocupação 
dos bancos pelos passageiros. 
A princípio, quatro ônibus 
receberão os equipamentos 
para que seja feito o acom-
panhamento do trabalho e 
os ajustes necessários.

A partir daí, o serviço será 
ampliado gradativamente 
para o restante da frota. Um 
sistema semelhante já é uti-
lizado no transporte coletivo 
da cidade de São Paulo. Com 
o equipamento, também 

será possível montar uma 
central de acompanhamento 
do serviço, que será feita 
na estrutura da Secretaria 
Municipal de Transportes.

Nela, será possível obter 
informações 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 legislação.

Thamires Marcelino

Prefeitura registrou aumento de usuários nos ônibus
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Janeiro registra a criação de  
quase 400 empregos formais

Apesar da boa notícia, setores como Comércio e Construção amargaram fechamento de postos de trabalho

CAGED

A quantidade geral de 
mogianos recolocados no 
mercado de trabalho for-
mal no mês de janeiro foi 
superior às demissões. No 
entanto, quando os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) são fragmentados, 
eles apontam que o setor de 
Comércio e Construção mais 
demitiu do que contratou. 
Em Comércio houve 660 
admissões formais e 724 
desligamentos, ou seja, um 
saldo negativo de menos 
64 empregos de carteira 
assinada.

Já em Construções, houve 
299 contratações de empre-
gos formais e outras 319 
demissões, resultando em 
um saldo negativo de 20 
admissões. Isso porque, a 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19) pode ter afetado 
a maior parte os comercian-
tes que precisaram fechar 
suas portas durante as fases 

mais restritivas do Plano 
São Paulo.

No geral, com todos os 
setores juntos, foram re-
gistradas 3.412 demissões 
e 3.811 contratações no 
município, saldo positivo 
de 399. O setor de Serviços 
foi o que obteve o maior 
saldo positivo em janeiro, 
com 2.073 demissões de 
empregos formais e outras 
2.344 admissões, somando 
um saldo de 271. Pouco 
abaixo ficou a área de In-
dústrias, com 293 demissões 
e 505 contratações.

O cadastro foi criado 
como registro permanente 

de admissões e demissões de 
empregados, sob o regime 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Ele é 

utilizado pelo Programa de 
Seguro-Desemprego para 
conferir os dados referentes 
aos vínculos trabalhistas, 

além de outros programas 
sociais.

O Caged serve, ainda, 
como base para a elaboração 

de estudos, pesquisas, pro-
jetos e programas ligados 
ao mercado de trabalho, ao 
mesmo tempo em que sub-
sidia a tomada de decisões 
para ações governamentais. 
Devido à crescente demanda 
por dados conjunturais do 
mercado de trabalho e à 
necessidade do Ministério 
do Trabalho em contar com 
estatísticas mais comple-
tas, foram implementadas 
expressivas alterações ao 
sistema pela lei nº 4.923/65.

Em decorrência dos subs-
tanciais avanços, pôde-se 
construir, a partir de 1983, 
o índice mensal de emprego, 
a taxa de rotatividade e a 
flutuação da mão-de-obra 
(admitidos / desligados). Estes 
são os números divulgados 
mensalmente pelo Caged, 
utilizados para medir o 
emprego e desemprego de 
todos os municípios. Com 
estes números, também é 
possível contabilizar o saldo 
final para das contratações 
e demissões.

Thamires Marcelino

Todos os setores somados admitiram 3.811 pessoas e demitiram  outras 3.412

Divulgação

Condemat se reúne com a PM
Em reunião realizada na 

manhã de ontem, o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e comandantes 
de policiamento chefes do 
Comando de Policiamen-
to de Área Metropolitano 7 
(CPA/M-7) e CPAM-12, que 
atuam na área abrangida pelo 
consórcio, discutiram o reforço 
do apoio da PM na fiscalização 
das medidas restritivas impos-
tas pela fase emergencial do 
Plano São Paulo, bem como 
ao “toque recolher”, vigentes 
desde anteontem e que seguem 
até o dia 30.

Com o reforço do apoio da 
PM, em especial aos finais de 
semana e no período notur-
no, será possível intensificar 
ainda mais a fiscalização nos 
municípios, principalmente 
nos menores, que não pos-
suem Guarda Municipal e que 
contam com equipes enxutas 
de fiscalização.

Durante a reunião o prefeito 
de Biritiba Mirim, Carlos 
Alberto Taino Junior (PL), 
o Inho, expôs a dificuldade 
enfrentada pelo município 
por conta da falta de estrutura 

Fiscalização

na fiscalização, com poucos 
servidores e sem veículos 
caracterizados. “Temos uma 
estrutura muito enxuta e 
muitas vezes o servidor chega 
em um veículo comum para 
a abordagem e acaba sendo 
confrontado pela população”, 
disse.

O prefeito Vanderlon Gomes 
(PL), por sua vez, abordou a 
credibilidade que a PM tem 
junto à população, o que 
irá ajudar nas questões de 
orientação e conscientização 
da população para o cumpri-
mento das medidas. 

Em resposta, os comandantes 
garantiram um estreitamento 
maior com as prefeituras, 
com a abertura de um canal 
de comunicação direto da 
PM com as secretarias de 
segurança pública e equipes 
de fiscalização.

“Vamos estabelecer um 
canal de comunicação para 
atuarmos de modo sincroni-
zado e colaborativo visando 
a contenção de abusos em 
estabelecimentos comerciais 
e mitigando os pancadões”, 
disse o comandante do CPA-

-M–12, coronel José Raposo 

de Faria Neto.
O Coronel Adriano Aranão, 

que responde pelo CPA/M-7 
reafirmou o compromisso com 
a segurança da população. 

“Vamos juntar forças e em-
preender medidas possíveis 
e necessárias para auxiliar os 
municípios”, disse.

Também participaram da 
reunião os majores Mendes e 
Ito, do CPA/M-12 e Januário, 
do CPA/M-7; o secretário exe-
cutivo do Condemat, Adriano 
Leite; o secretário de Segurança 
Pública de Arujá, Washington 
Luís Beolchi Adami; o repre-
sentante da Guarda Municipal 
de Arujá, Sidney Custódio de 
Souza e o coordenador da 
Câmara Técnica de Segurança, 
Anderson Caldeira Lima. 

Mortes
O Alto Tietê registrou on-

tem 36 mortes por Covid-19. 
As vítimas registradas eram 
residentes nas cidades de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos,  
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Isabel 
e Suzano. A região chegou 
ontem a 2.481 óbitos por 
coronavíruss

Câmara aprova CEV para 
discutir o destino do lixo

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou, 
ontem, a criação da Comis-
são Especial de Vereadores 
(CEV) para discutir o Plano 
Municipal de Resíduos. O 
projeto de Resolução Legislativa 
foi elaborado pelo vereador 
Iduigues Martins (PT).

A iniciativa tem como meta 
criar um grupo suprapartidário 
permanente para abordar as 
questões da coleta e destinação 
do resíduo sólido urbano, 
que vem sendo um assunto 
abordado pela Prefeitura há 
vários anos. Um dos exemplos 
foi no segundo semestre de 
2020, quando o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE) permitiu o prossegui-
mento do edital de licitação 
de Parceria Público-Privada 
(PPP) para a escolha da em-
presa que ficará responsável 
pela prestação de serviços 
nos próximos 30 anos.

Segundo o pestista, o mu-
nicípio necessita tomar as 

Parlamento

devidas providências com a 
coleta e destinação tanto de 
seu lixo residencial quanto da 
viabilidade dos programas de 
coleta seletiva e reciclagem, e 
seu potencial social. “Sempre 
se discute alternativas e planos, 
mas sem solução prática. Já 
passou da hora da cidade ter 
uma proposta, uma solução, 
para o seu lixo”, afirmou.

Os vereadores aprovaram 
outros dois projetos, sendo 
um a criação de uma CEV 
para tratar diretamente das 
questões envolvendo a reto-
mada da economia na cidade, 
e o projeto de Lei 07/20 que 
autoriza o convênio com a Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
e Planejamento para pregão 
eletrônico na plataforma usada 
pelo governo do Estado.

Das 20 indicações apresen-
tadas na tarde de ontem, duas 
tiveram destaque: a proposta 
da Frente Parlamentar de 
Defesa dos Direitos da Mulher 
que pede ao poder Executi-
vo municipal a criação do 
programa “Mães Especiais”, 

voltadas às mães de alunos 
especiais da rede municipal 
de ensino, e a indicação de 
Johnross Jones Lima (SD) que 
pede a divulgação de consultas, 
exames e cirurgias eletivas 
na rede municipal de Saúde.

O Legislativo também en-
caminhou às comissões um 
projeto de Lei para que seja 
oficializado o protocolo de 
compra de vacinas, insumos 
e equipamentos com o con-
sórcio Conectar, formado por 
prefeitos de todas as regiões 
do país.

Despejo
Os vereadores aprovaram 

ontem uma moção pedindo 
que o governo do Estado 
suspenda a ordem de des-
pejo das famílias que vivem 
na colônia do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba. No entanto, 
o governo do Estado afirmou 
que, devido à pandemia de 
coronavírus (Covid-19), todas 
as ações de reintegração de 
posse foram suspensas.

André Diniz

Em Comércio 
houve 660 
admissões 
formais e 724 
desligamentos
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Felipe Neto volta a chamar Bolsonaro de genocida

 O influenciador digital Felipe Neto voltou a defender o uso da palavra “genocida” para se referir a Jair 
Bolsonaro. Nesta segunda-feira, 15, Neto foi intimado a depor, com base na Lei de Segurança Nacional e 
também no Código Penal, por ter usado o termo ao falar do presidente. O motivo da acusação é a atuação 
de Bolsonaro e seu governo na pandemia de covid-19. A doença já deixou mais de 275 mil mortos e segue 
descontrolada no País.

O governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande 
(PSB), anunciou nesta terça-

-feira, 16, uma quarentena 
de 14 dias em todos os mu-
nicípios do Estado após a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI referenciados para 
pacientes de covid-19 bater 
91%, ultrapassando pela 
primeira vez a marca de 
90%. O endurecimento das 
restrições valerá da próxima 
quinta-feira, 18, até 31 de 
março.

Em entrevista coletiva, 
o governador relatou que 
a rede de saúde capixaba 
acolheu pacientes de covid-19 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta 
terça-feira que o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
é um “animal político” e 
um “fenômeno político” e, 
por isso, considera natural 
a preocupação dele com 
o preço dos combustíveis. 
Guedes citou à CNN a proxi-
midade de Bolsonaro com o 
segmento dos caminhoneiros. 
A demanda do grupo levou 
o presidente a encomendar 
uma desoneração no preço 
do diesel, após sucessivos 
reajustes nos preços anun-
ciados pela Petrobras.

Bolsonaro também acabou 

Espírito Santo adota 
quarentena de 14 dias

Guedez diz que 
preocupação é normal

Combate ao covid Aumento do combustível

transferidos do Amazonas, de 
Rondônia e Santa Catarina, 
onde os sistemas já entraram 
em colapso. “Salvamos vidas”, 
afirmou. Ele reconheceu, 
contudo, que o Espírito Santo 
também passa, hoje, por fase 
de aumento do número de 
mortes, internações e casos 
confirmados do vírus.

A quarentena decretada por 
Casagrande suspende todas 
as atividades de educação 
presenciais. Restaurantes 
só poderão funcionar em 
esquema de delivery, sem 
permissão para drive-thru 
ou take-away. As reuniões 
proibidas. (E.C)

demitindo o presidente da 
companhia e indicando para 
seu lugar o general da reserva 
Joaquim Silva e Luna.

“É claro que ele, politica-
mente, é um animal político, 
é um fenômeno político. É 
natural que ele se preocupe 
com isso”, disse Guedes, 
ressaltando que cabe a ele 
expor o custo econômico 
de qualquer medida a ser 
adotada.

No caso da desoneração 
dos combustíveis, foi pre-
ciso elevar a tributação dos 
bancos sobre a aquisição 
de carros por pessoas com 
deficiência. (E.C)

Casal é condenado pela 
Justiça do Trabalho

 Justiça condenou o ex-prefeito de Tamandaré e a esposa dele a pagar R$ 
386.730,40 em indenização por danos morais coletivos pela tragédia

CASO MIGUEL

A Justiça do Trabalho em 
Pernambuco condenou o 
ex-prefeito de Tamandaré, 
no litoral sul do Estado, Sér-
gio Hacker, e a esposa dele, 
Sarí Corte Real, a pagar R$ 
386.730,40 em indenização 
por danos morais coletivos. 
Os dois eram patrões de Mirtes 
Renata Santana de Souza e 
Marta Santana, mãe e avó de 
Miguel Otávio Santana da 
Silva, de 5 anos, que morreu 
no dia 2 de junho de 2020 
ao cair do 9º andar de um 
prédio de luxo no centro 
do Recife. Sarí, que estava 
responsável por cuidar do 
menino no momento do 
acidente, ainda responde 
judicialmente por outras duas 
ações, uma criminal, movida 
pelo Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE), e outra 
cível, movida pela família de 
Miguel, com um pedido de 
indenização.

A condenação, senten-
ciada na última sexta-feira, 
13, foi referente à situação 
trabalhista das funcionárias 
do casal, a mãe de Miguel, 

Mirtes Renata, e a avó, Marta 
Santana, que possuíam con-
tratos de trabalho com várias 
irregularidades. Dentre elas 
a redução de salário sem a 
formalização de qualquer 
acordo e o não recolhimento 
previdenciário em alguns 
meses. O juiz do trabalho 
substituto José Augusto Se-
gundo Neto, que assina a 

sentença, avaliou que este 
é um caso de “dano moral 
coletivo”. “Atentou-se contra 
o meio ambiente do trabalho, 
direito de todos, direito di-
fuso, bem comum do povo, 
isto é, direito indivisível, e 
essencial à qualidade de 
vida”, discorre o juiz.

De acordo com a documen-
tação do processo, a avó de 

Miguel, Marta Santana, teve 
um vínculo trabalhista com 
Hacker de 2014 a 2017. A 
partir de fevereiro de 2017, 
primeiro ano de Hacker 
como prefeito de Tamandaré, 
o vínculo de Marta passou a 
ser com o município, mesmo 
sem ela jamais ter prestado 
serviço para a cidade, mas 
apenas para os patrões.

Ex-prefeito e a esposa podem recorrer da decisão que prevê multa pelo caso

Reprodução Diário de Pernambuco
Estadão Conteúdo

São Paulo registrou um 
triste recorde nesta terça-feira, 
16, com o maior número de 
mortes por covid-19 registra-
das em 24 horas. O Estado 
contabilizou 679 óbitos, 
acumulando um total de 
64.902 desde o início da 
pandemia.

A marca anterior tinha sido 
registrada na sexta-feira da 
semana passada, com 521 
mortes. Os dados mostram 
que a pandemia está atingin-
do um momento crítico em 
São Paulo, que já tem um 
recorde de 24.992 pessoas 
internadas, sendo 10.756 
pacientes em UTI e 14 236 
em enfermaria.

A taxa de ocupação de leitos 
de UTI para covid-19 em 
todo o Estado vem crescendo 
também e atingiu 90% - na 
Grande São Paulo a taxa de 
ocupação é de 90,6%. Há 

SP bate recorde de 
mortes nesta terça

Triste marca

duas semanas, os índices 
estavam abaixo de 80%. 
Nas últimas 24 horas ainda 
foram registrados 17.684 
novos casos de covid-19 e 
o Estado chegou a um total 
de 2.225.926 de infectados.

Para tentar frear o avanço 
da pandemia de covid-19 nas 
cidades paulistas, o governo 
estadual decretou a fase 
emergencial do Plano São 
Paulo, com medida mais 
duras de restrição. A nova 
fase começou na segunda-

-feira, 15, e vai durar pelo 
menos até 30 de março.

Na semana passada, o go-
vernador João Dória anunciou 
medidas mais restritivas em 
todo o Estado de São Paulo 
com toque de recolher e o 
fechamento de comércio 
não essenciais para evitar 
a disseminação do novo 
coronavírus. (E.C)

Hospitais lidam diariamente com mortes e  casos

Mariana Acioli

inclui
mundo



mundo Quarta-feira, 17 de março de 20218 portalnews.com.br

União Européia deverá ter 10 
milhões de doses de vacinas

Acordo foi celebrado com as farmacêuticas Pfizer e a BioNtech para receber vacinas contra o coronavírus

VACINAÇÃO EM MASSA

 A Comissão Europeia, 
órgão executivo da União 
Europeia, anunciou nesta 
terça-feira acordo com a 
Pfizer e a BioNTech para 
receber mais 10 milhões 
de doses da vacina contra 
o coronavírus desenvolvida 
pelas farmacêuticas no segun-
do trimestre de 2021. Pelo 
contrato, o bloco receberá 
até cerca de 200 milhões de 
doses no período.

O novo lote será anteci-
pado das 100 milhões que 
estavam previstas para o 
restante do ano. “Essa é 
uma notícia muito boa, que 
dá aos Estados membros 
margem para manobras e 
possivelmente resolve gargalos 
na distribuição”, afirmou 
a presidente da Comissão, 
Ursula Von der Leyen.

A UE tem sido criticada pelo 
ritmo lento de distribuição 
de imunizantes, sobretu-
do em comparação com as 
campanhas mais avançadas 

de Estados Unidos e União 
Europeia. Nos últimos dias, 
vários países suspenderam o 
uso da vacina da AstraZeneca 
após relatos de coágulos 
sanguíneos possivelmente 
ligados à vacinação.A Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA, na sigla em inglês) 
investiga os casos.

Caracas - O governo do 
presidente Nicolás Maduro 
descartou nesta segunda-feira, 
15, a autorização para uso 
da vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela AstraZeneca 
na Venezuela, diante dos 
efeitos negativos registrados 
em algumas pessoas que 
receberam o imunizante em 
outros países.

“A Venezuela não permitirá 
que a vacina AstraZeneca 
seja usada em nosso país 
devido aos efeitos que causa 
nos pacientes”, disse o vice-

-presidente venezuelano, 
Delcy Rodríguez, em uma 
nota transmitida pela tele-
visão estatal.

Cerca de vinte países 

- incluindo Alemanha, França, 
Itália e Espanha - suspende-
ram preventivamente o uso 
da vacina da AstraZeneca 
após a divulgação de relatos 
de que algumas pessoas que 
receberam o imunizante 

haviam tido coágulos.
Rodríguez fez seu comen-

tário horas depois de se reu-
nir com o representante da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde, em Caracas, com 
o “objetivo de denunciar a 

ameaça” de uma variante do 
coronavírus surgida no Brasil.

Na véspera, Maduro mandou 
“cercar” Caracas, os Estados 
centrais de La Guaira e Mi-
randa e o Estado de Bolívar, 
na fronteira com o Brasil, por 

sete dias a partir de 15 de 
março, para deter a cadeia de 
contágio da variante do vírus, 
conhecida como P.1. Uma 
semana antes, a Venezuela 
confirmou os dez primeiros 
casos de infecção pela cepa.

Já o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
nesta terça-feira, 16, que tem 
conversado com vários paí-
ses sobre a possibilidade de 
compartilhar o excedente de 
vacinas contra a covid-19 do 
país. “Vocês saberão mais em 
breve”, afirmou o democrata 
a repórteres na Casa Branca.

Nesta segunda-feira, 15, 
a porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, disse que os EUA 
estão “engajados” com outros 
países, inclusive o Brasil, na 
discussão de uma possível 
doação de imunizantes, mas 
ela reforçou que a priorida-
de é vacinar a população 
americana antes de doar o 
excedente para os países que 
mais necessitam de ajuda 
para conter o avanço da 
epidemia do coronavírus.

Estadão Conteúdo

No mundo vacinas estão sendo produzidas  para conter o avanço do coronavírus

Marcello Casal JrAgência Brasil

 O índice de expectativas 
econômicas da Alemanha 
subiu de 71,2 pontos em 
fevereiro para 76,6 pontos 
em março, segundo pesquisa 
divulgada nesta terça-feira 
(16) pelo instituto alemão 
ZEW. O resultado superou 
a expectativa de analistas 
consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam 
alta do indicador a 74 pontos, 
e sugere que a confiança na 
maior economia europeia 
seguiu melhorando neste mês.

“O otimismo econômico 
continua aumentando. Espe-
cialistas (financeiros) esperam 
uma ampla recuperação da 
economia alemã”, comentou 
o presidente do ZEW, Achim 
Wambach. Especialistas tam-
bém preveem que ao menos 
70% da população alemã seja 
vacinada até o outono euro-
peu, acrescentou Wambach.

O índice de condições 
atuais medido pelo ZEW 
também mostrou avanço 
entre fevereiro e março, de 

-67,2 para -61 pontos. Neste 
caso, a projeção era de alta 

 Israel revelou nesta terça-
-feira, 16, fragmentos de 
um pergaminho bíblico de 
2.000 anos de antiguida-
de, descoberto no deserto 
da Judeia, no sul do país, 
e considerou se tratar de 
uma descoberta “histórica” 
e uma das mais importantes 
desde os Manuscritos do 
Mar Morto. “Pela primeira 
vez em quase 60 anos, as 
escavações arqueológicas 
revelaram fragmentos de um 
pergaminho bíblico”, afirma 
a Autoridade de Antiguida-
des de Israel (AAI) em um 
comunicado.

Escritos em grego, os frag-
mentos tornaram possível, 
segundo pesquisadores israe-
lenses, reconstruir passagens 
dos livros de Zacarias e Naum, 
que fazem parte do livro dos 
12 profetas menores da Bíblia. 
O material foi encontrado 
durante escavações em uma 
caverna em um penhasco 
na reserva natural Nahal 
Hever, no âmbito de uma 
campanha para combater o 
saque de patrimônio.

 A Polícia Federal (PF) 
prendeu na noite desta 
segunda-feira, 15, no Ae-
roporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos, 
quatro pessoas que tentavam 
transportar drogas para a 
região Nordeste do País e 
para o continente africano. 
Durante duas ações realiza-
das no porão de bagagens e 
junto aos balcões de check-

-in, agentes apreenderam 78 
quilos de maconha e quatro 
de cocaína.

As primeira detenções 
ocorreram após servidores da 
Receita Federal identificarem 
cinco malas com conteúdo 
suspeito em um voo que 
chegou de Santa Catarina 
e tinha como destino final 
João Pessoa, na Paraíba. Os 
donos das malas, uma mulher 
e dois homens, todos com 
23 anos de idade, foram 
localizados no interior do 
avião. Eles foram detidos e 
conduzidos à PF para que 
suas malas fossem periciadas.

Dentro das quatro malas 
pertencentes aos homens, os 

Índice de expectativa 
sobe na Alemanha

Manuscritos do Mar 
Morto são achados 

Drogas apreendidas 
iriam para a África

Economia IsraelPolícia Federal

a -61,5 pontos. Fonte: Dow 
Jones Newswires.

China
 A economia da China pode 

crescer mais rápido do que 
o esperado, segundo o UBS, 
que cita crescimento mais 
forte até agora e aumento da 
demanda por exportações no 
futuro. O banco suíço elevou 
a projeção de crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) da China em 2021 de 
8,2% para 9,0%. Devido à 
atividade mais forte do que 
o esperado em janeiro e 
fevereiro, o crescimento da 
China na margem do primeiro 
trimestre pode ser levemente 
positivo, e não negativo. O 
pacote de estímulos de US$ 
1,9 trilhão nos Estados Uni-
dos pode resultar em uma 
recuperação mais forte dos 
EUA e do mundo, o que fez 
com que o UBS aumentasse 
a projeção de crescimento 
das exportações da China em 
2021 de 10,0% para 16,0%. 
O consumo doméstico pode 
avançar 10,0% em termos 
reais. (E.C)

Para realizar a operação, 
que se estendeu pela parte do 
deserto da Judeia localizada na 
Cisjordânia, território ocupado 
por Israel desde 1967, a AAI 
forneceu aos arqueólogos 
drones e equipamentos de 
montanha, incluindo cordas 
para descida de rapel

Além dos fragmentos de 
pergaminho, os cientistas 
desenterraram objetos que 
remontam à revolta judaica 
de Bar Kokhba contra os 
romanos (132-136 DC), 
assim como um esqueleto 
de criança mumificado de 
6.000 anos de antiguidade 
envolto em tecido e uma 
cesta de 10.500 anos - pro-
vavelmente a mais antiga do 
mundo, acredita a AAI.

De acordo com Israel Hasson, 
diretor da AAI, que expõe 
as peças em seu laboratório 
do Museu de Israel, em Je-
rusalém, a iniciativa lançada 
em 2017 tem como objetivo 

“salvar estas raras e impor-
tantes peças patrimoniais 
dos ladrões”. (E.C)

peritos federais identificaram 
mais de 62 Kg de maconha, 
embaladas em forma de 
tijolos. Já na bagagem da 
mulher, foram encontrados 
mais de 16 Kg da mesma 
droga. Os três receberam 
voz de prisão por tráfico 
interestadual de drogas.

Em uma segunda ação, 
policiais federais que fiscaliza-
vam os passageiros junto aos 
balcões de check-in de voo 
com destino a Addis Ababa, 
na Etiópia, selecionaram uma 
passageira para inspeção das 
bagagens e entrevista. Dentro 
da mala, que seria despa-
chada, foram encontrados 
quatro volumes, ocultos em 
camisas masculinas, contendo 
quatro quilos de cocaína. A 
mulher, uma brasileira de 
32 anos de idade, recebeu 
voz de prisão por tráfico 
internacional de drogas. O 
aeroporto é rota de passagem 
para quadrilhas levarem 
drogas para outros países 
e também para a chegada 
de drogas no Brasil.  (E.C)
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Santos empata com Deportivo 
e avança mais na Libertadores

Resultado na Venezuela garantiu ao time brasileiro a possibilidade jogar na terceira fase classificatória do torneio

NA VENEZUELA

Poderia ter sido mais tran-
quilo, mas o Santos avançou 
na fase preliminar da Copa 
Libertadores com sensação 
de alívio. Em Caracas, o time 
brasileiro saiu na frente do 
Deportivo Lara e parecia 
perto de uma vitória fácil. 
Mas voltou a vacilar na defesa 
e empatou por 1 a 1, ontem. 
Na ida, os santistas haviam 
vencido por 2 a 1.

O resultado garantiu o 
Santos na terceira fase clas-
sificatória da competição 
sul-americana. Precisa ainda 
vencer mais um confronto 
de ida e volta para buscar 
sua vaga na fase de grupos.

Agora o time paulista 
aguarda o duelo da volta 
entre a Universidad de Chile 
e o San Lorenzo, marcado 
para hoje. O primeiro jogo 
terminou em 1 a 1.

Sem Marinho e Kaio Jorge, 
ainda em recuperação física, 
o Santos foi para cima do 

Jogando em casa, Soteldo fez o primeiro gol do jogo, que garantiu a classificação

Deportivo Lara, apesar da 
possibilidade de avançar 
com um empate. Como 
vem acontecendo há meses, 
o time brasileiro apostava 

nos jovens jogadores. Mas 
foi Soteldo quem mostrou 
serviço. Sentindo-se “em casa”, 
o venezuelano comandou as 
ações em um primeiro tempo 

em que o Santos registrou 
até 74% de posse de bola.

Colocando os zagueiros 
do Lara para correr, pela 
esquerda, Soteldo concentrava 

as atenções, levava perigo e 
ainda liberava os jovens co-
legas para ocupar os espaços 
no ataque. Numa de suas 
investidas em velocidade, foi 
derrubado quase em cima 
da linha da área. Ele mesmo 
cobrou a falta e mostrou 
precisão, acertando o ângulo 
direito do gol defendido por 
Curiel, aos 37 minutos.

Se Soteldo parecia resgatar 
o bom futebol do passado, 
o Santos também incorria 
em erros antigos. Como 
nos piores momentos da 
temporada 2020, o time 
voltou a ter problemas com 
as bolas aéreas na defesa. E 
foi assim que o Lara buscou 
o empate, aos 16 minutos 
da etapa final. Anzola, que 
também balançara as redes 
no jogo de ida, voltou à carga 
nesta terça.

O empate deixava o Depor-
tivo Lara a apenas um gol de 
igualar o confronto. E o time 
venezuelano não desanimou. 
Passou a pressionar a defesa 

santista, cada vez mais as-
sustada. De um lado, havia 
a inexperiência dos garotos 
da equipe brasileira. Mas, do 
outro, a falta de precisão e 
de qualidade técnica do Lara. 
Assim, o Santos aguentou o 
sufoco relativo dos venezue-
lanos e confirmou um suado 
favoritismo.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Santos

DEPORTIVO LARA 1 

SANTOS                      1

DEPORTIVO LARA - Curiel; Anzola, 
España, Cristopher Rodríguez e Sifontes; 
Segovia, Bueno, Melean (Jean Castillo), 
Castellanos (Castillo) e Darwin Gómez; 
Angel Sánchez (Salazar). Técnico: Martín 
Brignani.
SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan 
Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean 
Mota (Vinícius Balieiro), Sandry (Gabriel 
Pirani) e Soteldo; Marcos Leonardo 
(Bruno Marques) e Angelo (Lucas Braga). 
Técnico: Ariel Holan.
GOLS - Soteldo, aos 37 minutos do 
primeiro tempo. Anzola, aos 16 minutos 
do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Meleán, Anzola, 
Jean Mota, Sandry.
ÁRBITRO - Víctor Carrillo (Fifa/Peru).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Estádio Olímpico de Caracas 
(Venezuela).

Mogi perde para o Flamengo 
pelo NBB em jogo no Rio

O Mogi das Cruzes Basquete 
perdeu para o Flamengo 
por 89 a 74, na tarde de 
ontem, no Maracanãzinho, 
no Rio de Janeiro, pelo Novo 
Basquete Brasil (NBB). O 
grupo só voltará às quadras 
após o Jogo das Estrelas, 
que acontece nesta sexta 
e sábado, também no Rio. 
Depois do evento, a equipe 
encara o Bauru, no dia 27, 
às 16 horas, com transmis-
são ao vivo pelo Facebook 
da Liga e pela TV Cultura.

O rubro-negro começou 
bem na partida abrindo 18 
pontos no primeiro tempo, 
com parciais de 23 a 14 (1º) 
e 23 a 14 (2º). Depois do 
intervalo, os mogianos tive-
ram uma reação e venceram 
o terceiro quarto por 24 a 
18. No último, os cario-
cas levaram uma pequena 
vantagem no marcador 
(25 a 22) e consolidaram 
a vitória. Com a derrota, o 
Mogi Basquete permanece 
na décima colocação, com 
13 triunfos em 27 jogos.

“Já sabíamos que seria um 

89 a 74

jogo duro, principalmente, 
por ser o quarto seguido e 
contra o Flamengo. A equipe 
não desenvolveu uma boa 
partida no primeiro tempo. 
No terceiro quarto, rever-
temos o quadro. Tivemos 
mais atitude e fizemos um 
duelo bem melhor. O time 
deles é bem superior e o 
placar reflete na diferença 
dos dois times. Porém, foi 
um jogo que vai nos servir 
de bastante aprendizado 
para os playoffs”, ressaltou 

o técnico Jorge Guerra, o 
Guerrinha.

Os destaques mogianos 
da partida foram os alas-

-pivôs Douglas Santos, o 
mais eficiente (14), com 
oito pontos e seis rebo-
tes, Luís Gruber, com 12 
pontos e quatro rebotes, 
e Wesley Castro, com 13 
pontos, o armador Fúlvio 
Chiantia, com nove pontos 
e oito assistências, e o ala 
Dominique Coleman, com 
11 pontos.

Cariocas abriram vantagem logo no 1º quarto

Mariana Sá/LNB

Timão estreia na Copa BR 
contra o Salgueiro-PE

A maior sensação recente 
do futebol pernambucano é 
quem desafia o Corinthians 
hoje, às 21h30, pela primeira 
fase da Copa do Brasil. Ape-
sar de modesto, o Salgueiro 
acumula feitos históricos 
ao longo dos últimos anos 
e sonha com nova façanha. 
O confronto será decidido 
em jogo único no Estádio 
Cornélio de Barros. O time 
paulista tem a vantagem de 
poder se classificar com o 
empate. 

O Salgueiro é o atual cam-
peão estadual e o único do 
interior de Pernambuco a ter 
conquistado o título. Um dos 
grandes responsáveis pelo 
feito é o treinador português 
Daniel Neri. No comando 
desde 2019, ele mora no 
Brasil há quase dez anos e 
teve passagem como técnico 
pelas categorias de base do 
Sport.

A equipe disputa a Série D 
do Campeonato Brasileiro e 
no mês passado até ameaçou 
não jogar a Copa do Brasil 
e a Copa do Nordeste nesta 

Hoje

temporada por causa de 
problemas financeiros. O 
Salgueiro, porém, repensou a 
escolha e conseguiu renovar 
contrato de atletas e ainda 
do treinador português.

O Corinthians viajou ao 
interior de Pernambuco e 
foi recebido com festa pela 
torcida, mesmo em pandemia. 
O técnico Vagner Mancini 
quer escalar força máxima, 
mas teve uma baixa nos 
últimos dias. O atacante 
Rodrigo Varanda sentiu dores 
no tornozelo e vai dar lugar 
ao venezuelano Otero.

Em comparação ao time 
que enfrentou o São Caetano, 
o Corinthians terá o retorno 
do lateral-esquerdo Fábio 
Santos, que está recupera-
do da Covid-19. O volante 
Cantillo será outro a retor-
nar. O colombiano cumpriu 
suspensão na última partida.

Mancini disse no domingo 
que o jogo contra o São Cae-
tano foi importante para o 
elenco se adaptar ao que terá 
pela frente na Copa do Brasil. 

“Foi uma prévia do que vamos 

encontrar lá em Salgueiro. 
Eu já tive oportunidade de 
jogar contra o Salgueiro há 
alguns anos. É um estádio 
menor, acanhado, mas isso 
é Copa do Brasil. Temos de 
entender a competição”, disse.

Apesar de ser apenas ainda 
a primeira fase, a participa-
ção garante ao clube cota de  
R$ 1,1 milhão de premiação 
Se passar pelo Salgueiro, 
o bônus sobe para R$ 1,3 
milhão. (E.C.)

SALGUEIRO - 
Lucas; 
Sinho, 
Ranieri, 
Leozão e 
Alan Pires; 
Bruno Sena, 
Moreilândia, 
Felipe Baiano e 
Tarcísio; 
Cássio Ortega e 
Thomas Anderson. 
Técnico: 
Daniel Neri

CORINTHIANS - 
Cássio, 
Fagner, 
Jemerson, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Cantillo, 
Gabriel, 
Otero, 
Cazares e
Mateus Vital; 
Jô. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SALGUEIRO 

CORINTHIANS

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Cornélio de Barros
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SBT, 21H00

Chiquititas
Fernando e os meninos fazem a reforma na casa da árvore. Armando reclama 

para Junior que Tobias sempre vai ao Café Boutique ver Maria Cecília, porém 

assusta os clientes, pois sempre vai fantasiado. Tobias está trabalhando como 

ator. Dessa vez Junior concorda com Armando.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina ouve quando Pedro fala mal de seu comportamento e se enfurece, 

antes de escutar a declaração do menino. Jade implica com Karina. Sol 

incentiva Jeff a fazer o teste de dança para o clipe. Karina desabafa com 

Duca. Roberta afi rma a Indira que conseguirá seduzir Marcelo.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana sofre um trauma no acidente. Ina tenta desesperadamente falar com as 

netas. Eva le a carta deixada por Ana enquanto ela e levada pela ambulancia 

para o hospital. Alice deixa a festa sozinha depois de ser humilhada por 

um garoto. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Beto salva Bia do sequestro. Bruna conta para Giovanni que foi a responsável 

pela explosão do depósito. Beto avisa Tancinha que pedirá o divórcio. Camila 

e Enéas encontram pista do paradeiro de Bruna e Giovanni. Aparício conta 

para Rebeca que se separou de Teodora. 

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Marconi ameaça Betina para Sandro, que vai ao encontro dos dois. Raul e 

Vitória se preocupam com a reação do fi lho. Lurdes decide ir até o bar de 

onde foi enviado o e-mail falso sobre Domênico. Sandro liberta Betina, que 

se desespera com a situação do noivo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Sarai dispensa o convite de Naor. Sharur diz que precisa dar uma lição em 

Terá. Nadi lamenta a morte de Kissare. Ibbi-Sim, infl uenciado por Oguedi, 

ordena uma revista em todos do palácio. Adália convence Sarai a aceitar 

o convite de Naor.

 Eu duvido de 
muitas coisas na 
vida, mas não duvido 
do poder do amor. 
O amor é capaz de 
mudar uma vida, é 
capaz de transformar 
uma pessoa, é capaz 
de salvar o mundo. 
O amor é a grande 
essência da vida. 
O começo, o meio 
e o fim da nossa 
existência.

Só através do amor 
somos capaz de nos 
conhecermos, somos 

MOMENTO
especial

O amor é tudo na vida

*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! 

 Toda conquista depende da nossa 
perseverança, força de vontade e fé.”

 cultura@jornaldat.com.br

capazes de saber 
quais são os nossos 
limites, e como somos 
fortes. Quem nunca 
amou, não conhece a 
si mesmo. O amor é 
o presente que Deus 
deu aos homens, é o 
mistério da vida, é a 
mágica da salvação.
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