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73% das vacinas recebidas  
no Alto Tietê foram aplicadas

Até ontem, 61.910 doses haviam sido utilizadas nas cinco cidades mais populosas da região segundo o Vacinômetro

O conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê, o G5, 
já aplicou 61.910 vacinas desde o 
começo da campanha de imunização 
contra o coronavírus (Covid-19), o 
saldo representa 73,2% do total de 
doses distribuídas aos municípios 
pelo governo do Estado. Os núme-
ros foram atualizados pelo banco 
de dados do Vacinômetro e pelas 
prefeituras de Mogi das Cruzes, Fer-
raz de Vasconcelos, Poá, Suzano e 
Itaquaquecetuba. Das 84.478 do-
ses de imunizantes encaminhados 
paro o G5, 61.910 já foram apli-
cadas. A campanha de imunização 
corre contra o tempo para imunizar 
o maior número de pessoas do pú-
blico-alvo enquanto vários hospitais 
que atendem a região já registram 
ocupação de 100% dos leitos UTI.  
Cidades, página 3

Crise hídrica

Covid mata mais 
24 pessoas no 
Alto Tietê
Cidades, página 3

De forma individual, cidades mostraram um percentual de aplicação das doses acima dos 90%

EMANUEL AQUILERA

MORADOR DE POÁ 
MORRE SEM SER 
ATENDIDO EM UTI
A Prefeitura de Poá informou, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, que um paciente da rede pública 
veio a óbito, ontem, enquanto aguardava transferência 
para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
O paciente tinha 83 anos e apresentava histórico de 
diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva 
crônica, enquanto aguardava uma transferência pela 
Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross) desde anteontem. Este é o segundo caso fatal 
de Covid-19 apontado em paciente que não conseguiu 
uma vaga de transferência para uma unidade de 
referência devido à superlotação de leitos.  
Cidades, página 5

COLAPSO

ENTIDADE ALERTA PARA POSSÍVEL 
FALTA DE OXIGÊNIO NA REGIÃO

Condemat

Se ocorrer, a situação será um reflexo do que já acontece 
em outros locais do Brasil. Cidades, página 5
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SENADOR

Major Olímpio 

morre de Covid 

em São Paulo. p8

Iniciativa foi aprovada pela  
Câmara. Cidades, página 4

Mais vacinas

SUZANO FAZ 
ADESÃO A 
GRUPO PARA 
COMPRA DE 
VACINAS
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 �Defesa dos servidores

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, a 
Câmara Municipal e o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Itaquaquecetuba (Sinseri) realizaram 
ontem uma reunião para aumentar o 
diálogo e a união dos órgãos em be-
nefício dos servidores. O objetivo é 
mostrar que os dois poderes (Exe-
cutivo e Legislativo) estão dispostos 
a defender os direitos dos funcioná-
rios públicos e abertos a receberem 
todos os apontamentos e manifesta-
ções do sindicato.

 � CDHU online

A Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), ór-
gão vinculado à Secretaria de Esta-
do da Habitação, colocou à disposição 
em seu site (www.cdhu.sp.gov.br) um 
chat (bate papo online) para que mu-
tuários possam tirar suas dúvidas e 
realizar diversos serviços sem preci-
sar sair de suas moradias. Esse novo 
canal de comunicação institucional 
foi criado para ampliar as opções de 
relacionamento online da CDHU com 
seu público em função da pandemia 
do novo coronavírus.

 � Convênio para leitos

Prefeitura de Guararema, por meio 
da Secretaria de Saúde, firmou mais 
dois contratos de convênio com hos-
pitais particulares da região para am-
pliar o número de leitos médicos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
Enfermaria. O contrato contempla 
leitos do Hospital Santa Maria, que 
já havia feito parceria com o municí-
pio nos atendimentos de casos graves 
de Covid-19 e, agora, o Hospital São 
Nicolas, uma unidade de saúde bem 
estruturada e recém-inaugurada que 
também se colocou à disposição de 
Guararema para receber pacientes. 
Ambos os hospitais estão em Suzano.

 � IPTU prorrogado

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
prorrogou a data de vencimento para 
a primeira parcela e parcela única do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). Antes, a data limite para o pa-
gamento era de 20 de março, agora, 
com a nova determinação do poder 
Executivo, o valor pode ser pago até 
31 de março sem juros. O desconto 
de 10% ainda vale para quem optar 
por pagar à vista.
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EDITORIAL

Empatia

A 
chegada do décimo lote de vaci-
na CoronaVac contra a Covid-19, 
do governo do Estado, é um alívio 
momentâneo para a continuidade 

da campanha no Alto Tietê, nesta fase vol-
tada aos idosos. Mesmo chegando sempre 
de última hora, é preciso comemorar. En-
quanto isso, enfermeiros e médicos alertam 
que a situação nas portas dos hospitais é a 
mais desesperadora possível. 

Mesmo com toda essa dificuldade logísti-
ca da vacinação e o desespero nos hospitais, 
classes específicas lutam por suas causas. Na 
Câmara de Mogi, discute-se a inclusão de 
coveiros como grupo prioritário da vacina-
ção, assim como motoristas profissionais, 
como de ônibus, taxistas, transporte por 
aplicativo e entregadores de delivery. Pro-
fessores e funcionários do ensino também 
querem prioridade. O mesmo ocorre com 
farmacêuticos, fisioterapeutas e outras classes. 
Ontem, o Sincomércio protocolou ofício ao 
prefeito Caio Cunha (Pode), em Mogi, para 
que comerciantes e atendentes tomem rapi-
damente a vacina. Seria ótimo imunizar a 
todos, se houvesse vacina sobrando, o que, 

definitivamente, não é o caso. Já represen-
tantes de academias esportivas querem que o 
setor seja incluído como atividade essencial. 

Mas, do que adianta, neste momento, va-
cinar trabalhadores da Educação, se alunos, 
pais e responsáveis continuarão na fila? De 
que adianta comerciantes estarem imuniza-
dos e os clientes não? Não parece sensato 
resguardar a vida de uma parte dos envol-
vidos nesses setores e deixar o restante sem 
a vacina. Neste momento, até mesmo o pú-
blico idoso – o mais afetado pela Covid-19 
-, vem enfrentando filas e ficando sem vaci-
na. Conforme publicado pelo Mogi News e 
Dat, nem 20% dos idosos no Alto Tietê fo-
ram imunizados.

Ontem, na zona leste da capital paulista, 
houve a primeira morte por falta de UTI. 
Um jovem, de apenas 22 anos. Poá também 
registrou o primeiro caso do tipo. A notícia 
caiu como uma bomba na Secretaria de Saú-
de. Até então, as pessoas morriam nas UTIs, 
mas o caso de ontem, infelizmente, deverá 
se intensificar nos próximos dias. A situação 
não é fácil para ninguém. É preciso empatia. 

Em tempos difíceis como 
esses que vivemos é preciso 
buscar alternativas para saú-
de física e mental. Pensando 
nisso, estudos científicos estão 
sendo realizados diariamen-
te para demonstrar a impor-
tância da prática esportiva.

Em artigo publicado na 
revista científica Diabetes & 
Metabolic Syndrome: Clinical 
Research & Reviews, pesqui-
sadores relatam, após analisar 
pacientes com Covid-19, que 
treinos aeróbicos contribuem 
para fortalecer a imunidade 
em geral e o sistema respi-
ratório, podendo minimizar 
a morbidade e mortalidade 
decorrentes do vírus. 

Além disso, muitas pessoas 
começam uma academia, uma 
natação, ou corrida para me-
lhorar a saúde cardiovascular. 
Durante a última década, os 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe da Guarda

cientistas analisaram como os 
exercícios podem melhorar 
a função cerebral. Indepen-
dentemente da idade, estu-
dos mostram que praticar 
esportes fornece alguns be-
nefícios excelentes. Um de-
les é reduzir o estresse, após 
um dia estressante, uma aula 
de natação, tênis, ou até uma 
caminhada pode te ajudar a 
aliviar a tensão e o estresse 
mental. O exercício também 
aumenta as concentrações de 
norepinefrina, um produto 
químico que pode moderar 
a resposta do cérebro ao es-
tresse e auxiliar aquelas pes-
soas que também apresentam 
déficit de atenção. 

Também existe o benefício 
da química da felicidade, por 
exemplo, passar uma hora 
nadando sem parar pode ser 
difícil, mas vale a pena o es-

forço. A prática do esporte 
libera endorfinas, que criam 
sentimentos de felicidade e 
euforia. Estudos tem demons-
trado que o exercício pode 
até mesmo aliviar os sinto-
mas de depressão. Por esta 
razão, profissionais da saúde 
recomendam que as pessoas 
que sofrem de depressão ou 
ansiedade, ou aqueles que 
estão apenas se sentindo pra 
baixo podem ter vários be-
nefícios. Em alguns casos, a 
prática de esportes pode ser 
tão eficaz quanto os antide-
pressivos no tratamento da 
depressão. Não se preocupe 
se você não é exatamente o 
esportista mais frequente. A 
prática de esportes por 30 
minutos 3 a 5 vezes por se-
mana pode instantaneamente 
melhorar o seu humor geral.

Doutor Luiz Felipe da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

CHARGE
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Região quer endurecer 
medidas contra Covid-19

Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
declarou ontem,, em ofício 
destinado ao governador 
João Doria (PSDB), apoio 
ao endurecimento das me-
didas restritivas na Região 
Metropolitana do Estado. A 
antecipação dos feriados, como 
alternativa para diminuir o 
fluxo de pessoas nas ruas, 
está sendo estudada pelos 
municípios. A medida já foi 
adotada pela Prefeitura de 
São Paulo, que irá adian-
tar feriados como Corpus 
Chtisti e até o aniversário 
da cidade do ano que vem, 
para daqui  a duas semanas 
e juntar com a Páscoa.

A situação é caótica em 
toda a região, com os siste-
mas de saúde já colapsados, 
inclusive com registro de 
óbitos de pacientes que 
aguardavam vagas em lei-
tos de UTI e o aumento 
contínuo nos novos casos 
e óbitos por coronavírus 
(Covid-19).

Circulação de pessoas

Há duas semanas a taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI na região do Alto Tietê 
se mantém acima de 90%. 
Nesta semana o índice de 
ocupação em leitos de en-
fermaria ultrapassou 100% 
na maioria dos municípios. 
A situação é mais crítica 
nos municípios de Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Isabel 
e Suzano, onde os índices 
chegaram a 100% na UTI.

De acordo com o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL) os prefeitos já vêm 
estudando medidas mais 
rígidas em cada município, 
porém concordaram que 
para que elas funcionem é 
necessário que seja adotado 
em toda a região metropo-
litana, haja vista que uma 
decisão isolada não surtiria o 
efeito desejado, entre outras 
razões, pela conurbação 
existente entre as cidades 

e a circulação do transporte 
público comum, em especial, 
o sistema estadual de trens 
e ônibus, que interliga as 
cidades.

“Nestas duas últimas se-
manas estamos vendo que 
todo o nosso esforço em 
ampliar os leitos e aplicar 
medidas restritivas não está 
sendo suficiente para conter 
o avanço do vírus na região 
e que a nossa principal arma 
continua a ser o distancia-
mento social. Fazemos o 
máximo para evitar o recru-
descimento das restrições, 
pois sabemos o quanto afeta 
a economia de milhões de 
famílias, no entanto, com o 
cenário atual, restam poucas 
alternativas”, disse.

“Esperamos do governador 
João Doria (PSDB) uma 
decisão de maneira regio-
nalizada para que possamos 
garantir resultados mais 
rápidos e efetivos e retomar 
às atividades nos municí-
pios com segurança para 
todos”, reforçou o presidente. 

Mais 24 mortes na região
Desde o começo da pandemia 

de coronavírus (Covid-19), 
o Alto Tietê acumula 2.562 
mortes ocorridas em decor-
rência da doença, informou o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e as prefeituras 
da região. Somente ontem, 
foram 24 óbitos.

A maioria dos falecimentos 

Coronavírus

foram em Mogi das Cruzes, 
dez no total, as vítimas me-
tade de mulheres e metade 
de homens, tinham entre 44 
e 89 anos. A cidade ultrapas-
sou a marca de 800 mortos.

Em Suzano e Poá foram 
registradas três mortes cada, 
sendo duas de mulheres e uma 
de homens em cada cidade, 
os moradores tinham entre 

60 e 89 anos. Santa Isabel e 
Itaquaquecetuba informaram 
duas mortes, em cada uma 
dessas cidades as vítimas 
eram um homem e uma 
mulher. No caso de Santa 
Isabel, a vítima mais velha, 
um homem, tinha 101 anos, 
já em Itaquá, o morador mais 
novo, também um homem, 
estava com 37 anos.

G5 já aplicou 73% das vacinas 
recebidas contra o coronavírus

Percentualmente, foi em Ferraz de Vasconcelos onde ocorreu a maior quantidade de imunização na região

61.910 APLICAÇÕES

O conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê, o G5, já apli-
cou 61.910 vacinas desde 
o começo da campanha de 
imunização contra o coro-
navírus (Covid-19), o saldo 
representa 73,2% do total 
de doses distribuídas aos 
municípios pelo governo do 
Estado. Os números foram 
atualizados pelo banco de 
dados do Vacinômetro e pelas 
prefeituras de Mogi das Cruzes, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Suzano e Itaquaquecetuba. 

Das 84.478 doses de 
imunizantes encaminhados 
paro o G5, 61.910 já foram 
aplicadas. No momento, 
as prefeituras coordenam 
a vacinação de idosos que 
ainda não compareceram 
aos locais de atendimento. 
A campanha de imunização 
no Alto Tietê corre contra 
o tempo para imunizar o 
maior número de pessoas 
do público-alvo enquanto 

vários hospitais que aten-
dem a região já registram 
ocupação de 100% dos lei-
tos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

Individualmente, o índice de 
aplicação da vacina em Ferraz 
é o mais alto do G5, até a 
mais recente atualização, a 
cidade registra uma taxa de 
95,1%. Segundo a Prefeitura 
ferrazense, a cidade já aplicou 
10.615 vacinas (6.516 como 
1 ª dose e 4.099 como 2ª) 
das 11.160 distribuídas pelo 
município de acordo com a 
atualização mais recente do 
Vacinômetro do Estado de 
São Paulo.

Em seguida, Mogi das 
Cruzes figura com uma 

taxa de aplicação de 94,3%. 
Das 36.304 doses recebidas 
para a campanha contra a 
Covid-19 na cidade, 34.254 
vacinações já foram registra-
das (24.047 como 1 ª dose 
e 10.202 como 2ª).

Não muito distante, Poá 
registra uma taxa de aplica-
ção das doses recebidas de 
94,1%. Conforme apontou o 
Departamento de Vigilância 
em Saúde do município, até 
ontem, Poá havia recebido 

9.705 doses e aplicado 9.133 
(6.041 como 1 ª dose e 3.092 
como 2ª). Hoje a cidade iniciará 
a vacinação de idosos com 
74 anos ou mais por meio 
de sistema drive-thru e dará 
continuidade a imunização 

dos profissionais da saúde da 
rede pública que aguardam 
a 2° dose.

Também com grande número 
de doses aplicadas, a Prefei-
tura de Suzano informou que, 
desde o início da imunização 
contra a Covid-19, em 20 de 
janeiro de 2021, o município 
já recebeu 21.499 doses em 
nove lotes de vacinas e até 
sexta-feira passada, as equipes 
aplicaram 18.523 (12.422 
como 1ª dose e 6.101 na 2ª 
dose). A taxa de aplicação 
é de 86,1% mas deverá ser 
atualizada em breve, uma 
vez que a cidade promove 
a vacinação de idosos de 75 
e 76 anos, em três pontos 
de vacinação.

Em Itaquaquecetuba, a 
taxa de aplicação da vacina 
é de 78,6% conforme da-
dos disponibilizados pela 
Prefeitura. No total, foram 
recebidas 15.515 doses pelo 
Município e aplicadas 12.205 
(8.428 como 1ª dose e 3.777 
como 2ª).

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel

Maioria das doses aplicadas são da CoronaVac e uma parte da AstraZeneca

Governo de São Paulo

Os números foram 
atualizados pelo 
banco de dados do 
“Vacinômetro” e 
pelas prefeituras

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.562
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Vacinação em idosos de 
73 anos começa hoje

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos iniciará hoje a 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) em idosos que 
tenham idade de 73 anos ou 
mais. Para esta nova etapa, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde disponibilizará três 
pontos de imunização, sendo 
a Igreja Nossa Senhora da 
Paz e as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) dos bairros 
Jardim Luiz Mauro e Vila 
São Paulo.

Nos três polos, haverá 
atendimento por meio do 
sistema drive-thru e para 
àqueles que comparecerem 
a pé, sendo a aplicação das 
8 às 15 horas, com distri-
buição de 270 senhas por 
local diariamente.

A decisão de antecipar o 
grupo foi tomada pela Saúde 
ferrazense considerando 
o movimento tranquilo 
na imunização de pessoas 
com 74 anos ou mais, bem 
como a satisfatória taxa da 
aplicação da primeira dose 
neste público.

Ferraz

A prefeita de Ferraz, Priscila 
Gambale (PSD), destacou a 
importância do avanço na 
vacinação no município. “Nós 
estamos avançando muito 
bem na vacinação contra 
Covid na nossa cidade, e 
o cronograma sempre é 
atualizado à medida que 
recebemos as doses. Pedimos 
para que os filhos, netos e 
amigos levem seus idosos 

nos polos de vacinação para 
que consigamos cumprir 
nossa meta de aplicações 
e ainda salvar vidas”, afir-
mou a chefe do Executivo 
ferrazense.

No município, já foram 
imunizadas mais de 6,6 mil 
pessoas com a primeira dose 
e aplicadas aproximadamente 
4,2 mil vacinas relacionadas 
a segunda dose.

Iniciativa vai ocorrer em três pontos diferentes

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Suzano entra em grupo 
para compra de vacinas

Segunda-feira deve ocorrer assembleia com os prefeitos para instalação do consórcio

ADESÃO

O município de Suzano 
aderiu ao Consórcio Nacio-
nal de Vacinas das Cidades 
Brasileiras (Conectar), ontem, 
após a deliberação da Câ-
mara de Vereadores sobre o 
projeto de lei que autoriza o 
Executivo municipal a parti-
cipar da iniciativa, que visa a 
aquisição de vacinas contra o 
novo coronavírus (Covid-19). 
Na próxima segunda-feira, a 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) deverá realizar uma 
assembleia de instalação do 
consórcio. 

O projeto de lei apresentado 
ao Legislativo municipal pelo 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), foi aprovado 
por unanimidade na sessão de 
ontem. O documento ratifica o 
protocolo de intenções firmado 
entre municípios brasileiros 
com a finalidade de adquirir 
vacinas, medicamentos, equi-
pamentos e outros insumos de 
suporte à Saúde no combate 
à pandemia.

Antes da aprovação, Ashiuchi 
se reuniu virtualmente com 

parlamentares municipais para 
discutir o projeto protocolado 
em regime de urgência. O 
encontro, que também contou 
com a presença dos secretários 
de Saúde, Pedro Ishi, e de 
Governo, Alex Santos, sanou 
dúvidas e esclareceu pontos 
importantes sobre a adesão 
ao consórcio.

“Ao participar da iniciativa, 
Suzano contribui pela amplia-
ção da cobertura vacinal. Isso 
significa que, além do Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
será possível complementar 
o combate à Covid-19 com 
a aquisição de doses pelo 
consórcio. Nosso objetivo é 
fazer com que a vacina chegue 
ao maior número de pessoas. 
Atualmente existem diferentes 
tipos de imunizantes seguros 
sendo aplicados no mundo, 
mas dispomos apenas da 
CoronaVac e da Oxford/As-
traZeneca, que aos poucos 
chegam às cidades. Precisamos 
acelerar a vacinação”, afirmou 
Ashiuchi.

O prefeito, que também é 

presidente do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), tem 
apresentado solicitações junto 
aos municípios vizinhos para 

a compra de mais imunizantes, 
tendo encaminhado solicitações 
ao Instituto Butantan, para a 
CoronaVac; à Fiocruz, para a 
vacina Oxford/AstraZeneca; 

ao Grupo União Química, 
para aquisição da Sputnik V; 
e para a fabricante Johnson 
& Johnson no Brasil, para a 
vacina Janssen.

Objetivo é aumentar a oferta de imunizantes para a população de Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano

As inscrições para o con-
curso público da Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos 
que preencherá 83 cargos 
estatutários estão abertas. O 
cadastro pode ser realizado 
por meio do site da Funda-
ção Vunesp, organizadora 
do certame, até 22 de abril. 
A taxa para participar do 
certame deve ser quitada até 
o dia 23 do próximo mês.

O concurso contempla 
os seguintes cargos: Aju-
dante de Obras e Serviços 
Públicos (40 vagas), Artífice 
de Obras e Serviços Públi-
cos (2 vagas), Operador de 
Máquinas Pesadas (2 vagas), 
Eletricista Predial (3 vagas), 
Orientador Social (12 vagas), 
Advogado Público (4 vagas), 
Assistente Social do Sistema 
Único de Assistência Social 
(6 vagas), Contador (2 vagas), 
Engenheiro de Segurança do 
Trabalho (1 vaga) e Psicólogo 
Social (11 vagas).

A prova objetiva está prevista 
para ocorrer em 13 de junho, 
no período da tarde. Para 
cargos de nível fundamental, 

Concurso público está 
com inscrições abertas

Oportunidade

a taxa de inscrição é de R$ 
44,50, e para oportunidades 
de nível médio, R$ 56,50. 
Já para cargos que exigem 
ensino superior, a taxa é de 
R$ 82,20. Cabe destacar que 
o boleto deve ser pago até 
o dia 23 de abril.

Da mesma forma, vale frisar 
que o conteúdo das provas, 
bem como número de questões 
e tempo de duração do teste, 
será diferente dependendo 
do cargo pretendido. Nesta 
linha, a oportunidade para 
Operador de Máquinas Pesa-
das conta também com uma 
prova prática, que deverá ser 
promovida em outra data.

A prefeita de Ferraz, Priscila 
Gambale (PSD), destacou 
a oportunidade. “É mais 
de um mês para realizar a 
inscrição, então se você está 
em busca de recolocação no 
mercado de trabalho e de 
estabilidade, esta é a hora de 
se dedicar, estudar e prestar 
nosso concurso”, afirmou a 
chefe do poder Executivo.

O site da Vunesp é o https://
www.vunesp.com.br

A Prefeitura de Suzano, por 
meio do Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe), 
iniciou neste mês de março 
a nona turma de Promotoras 
Legais Populares. O curso é 
voltado às mulheres, com foco 
no exercício da cidadania sob 
a perspectiva da igualdade de 
direitos. Neste ano, devido à 
pandemia do coronavírus (Co-
vid-19), o conteúdo exclusivo 
é gravado e disponibilizado 
gratuitamente no canal “TV 
Prefeitura de Suzano”, no 
Youtube (www.youtube.com/
PrefeituraDeSuzanoOficial).   

A primeira aula foi ao ar 
em 8 de março, no Dia In-
ternacional da Mulher, e 
contou com a participação da 
advogada Rosana Chiavassa, 
que apresentou o tema “A 
História do Feminismo no 
Brasil e no Mundo”. A profis-
sional tem longa carreira no 
Direito, sendo participante dos 
estudos para a Constituinte 
sobre a inserção da Igualdade 
de Gênero, em 1987.

Curso de 
Promotoras 
Legais começa 
em Suzano

Cidadania

A campanha de imuni-
zação contra o coronavírus 
(Covid-19) em Suzano atende 
hoje os idosos maiores de 73 
anos de idade. A aplicação 
da primeira dose da Coro-
naVac ocorre em três polos 
de vacinação na cidade, das 
8 às 17 horas, com sistema 
drive-thru disponível no 
Parque Municipal Max Feffer. 
Os moradores com 80 anos 
ou mais, que já receberam a 
primeira aplicação do imuni-
zante do Instituto Butantan, 
também deverão comparecer 
para tomar a segunda dose.

O atendimento será di-
vidido em três regiões: os 
moradores do centro e centro-

-expandido devem procurar 
a Arena Suzano; já os que 
vivem na zona norte devem 
se dirigir ao Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
na rua Teruo Nishikawa, 570, 
no Jardim Gardênia Azul; 
enquanto que os suzanenses 
que vivem no distrito de 
Palmeiras podem se imunizar 
na Escola Municipal Odário 
Ferreira da Silva, que fica na 
rua Valdir Dicieri, 305, no 
Jardim Belém.

Suzano aplica 
hoje doses para 
pessoas com  
73 e 80 anos

1ª e 2ª dose
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Oxigênio pode faltar na região 
por problemas na distribuição

Alerta foi dado ontem de manhã pela coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins

PANDEMIA

A coordenadora da Câmara 
Técnica de Saúde do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), Adriana Mar-
tins, informou na manhã 
de ontem que a região corre 
o risco, assim como outras 
regiões do Estado, de sofrer 
com a falta de fornecimento 
de oxigênio em algumas das 
unidades médicas, devido a 
problemas com distribuição.

A entrevista foi concedida a 
uma rádio local, onde  Adriana 
reforçou que a situação da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) tanto na região 
quanto em todo o Estado é a 
pior desde o início dos casos, 
há um ano, e que a ocupação 
de leitos em hospitais públicos 
e privados colocou usuários 
das redes particulares e do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
nas mesmas condições de 
atendimento.

Durante a conversa, a coor-
denadora reforçou que os 
problemas na distribuição de 
oxigênio podem ocorrer em 

locais que utilizam o sistema 
de cilindros individuais, e não 
com as unidades hospitalares 
que usam reservatórios de 
oxigênio líquido. Outro item 
que pode estar próximo de 
entrar em falta no mercado 
são os medicamentos como 
anestésicos necessários para 
o processo de entubação, 
utilizados nos leitos de alta 
complexidade.

Questionada pela reporta-
gem sobre a possibilidade de 
falta de oxigênio, a Câmara 
Técnica de Saúde do Con-
demat informou que, até o 

presente momento, os leitos 
em funcionamento no Alto 
Tietê estão abastecido.

O grupo técnico do Conde-
mat também confirmou que, 
até ontem, foram instalados 
20 leitos de Enfermaria no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti, e que hoje está 
previsto o processo de instala-
ção dos dez leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
além de confirmar o plano de 
instalação de mais 60 leitos 
no hospital de Jundiapeba.

Segundo os representantes 
do consórcio, há também o 

plano de ampliação de leitos 
de enfermaria e instalação de 
leitos no Hospital das Clínicas 
de Suzano, porém ainda há 
a necessidade de contratação 
de mão de obra e materiais 
para a instalação dos leitos. 

“O Condemat está em trata-
tivas com o Estado para que 
esta demanda seja suprida o 
quanto antes para possibilitar 
a abertura de novos leitos”, 
encerrou em nota.

Até o final da tarde de on-
tem, as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê apre-
sentavam índices de ocupação 
de enfermaria e de UTI ainda 
acima das marcas estabelecidas 
pela fase 1 vermelha do Plano 
São Paulo. Mogi das Cruzes 
marcou 100% de UTI e 92,7% 
de enfermaria; Suzano regis-
trou 109,09% da ocupação 
de seus leitos no total. Poá 
contava com 93% dos leitos 
de enfermaria e 50% dos 
leitos de UTI com pacientes 
de Covid-19, enquanto que 
Itaquaquecetuba apontou 93% 
dos leitos de enfermaria e 72% 
dos leitos de alta complexidade 
prestando atendimento.

André Diniz

Situação já ocorre em outras regiões do Brasil

Ministério da Saúde

A Prefeitura de Poá 
informou, por meio da 
Secretaria Municipal da 
Saúde, que um paciente 
da rede pública veio a 
óbito, ontem, enquanto 
aguardava transferência 
para uma vaga de Unida-
de de Terapia Intensiva 
(UTI). O paciente tinha 
83 anos e apresentava 
histórico de diabetes, 
hipertensão e doença 
pulmonar obstrutiva crô-
nica, enquanto aguardava 
uma transferência pela 
Central de Regulação 
de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross) desde 
anteontem.

Este é o segundo caso 
fatal de Covid-19 apontado 

Poá confirma a  

1ª morte por falta  

de transferência  

para UTI na região 
como de paciente que não 
conseguiu uma vaga de 
transferência para uma 
unidade de referência 
devido à superlotação 
de leitos. Na capital pau-
lista, o prefeito Bruno 
Covas (PSDB) declarou 
que um paciente de 22 
anos morreu no Pronto 
Atendimento São Mateus 
II, na zona leste da cida-
de, enquanto aguardava 
desde 11 fe março uma 
vaga para internação 
em UTI.

A Grande São Paulo, 
segundo dados do go-
verno estadual, chegou 
a 91% de taxa de ocu-
pação de leitos de alta 
complexidade. (A.D.)

Suzano, Ferraz e Mogi mantêm o 
isolamento social acima dos 40%

Três das cinco cidades 
do G5 – conjunto dos mu-
nicípios mais populosos 
do Alto Tietê – marcaram 
isolamento social superior 
à 40% entre segunda e 
quarta-feira desta semana. 
Mogi das Cruzes, Suzano 
e Ferraz de Vasconcelos 
registraram as melhores 
taxas, Itaquaquecetuba e 
Poá as mais baixas, confor-
me aponta atualização do 
Sistema de Monitoramento 
Inteligente de São Paulo 
(Simi). Todas as cidades, 
no entanto, marcam índices 
inferiores ao recomendan-
do de, pelo menos, 60% 
para o combate eficaz a 
disseminação coronavírus 
(Covid-19).

Apesar dos índices de 
isolamento mais recentes 
em Mogi, Suzano e Ferraz 
superarem o que vinha 
sendo registrado antes, 

Distanciamento

o respeito ao isolamento 
ainda está bem abaixo do 
considerado satisfatório 
pelo governo do Estado.

Atualizado diariamente, 
o Simi mede o índice de 
isolamento social por meio 
de uma parceria com as 
operadoras de telefonia 
celular. Segundo a última 

atualização, com 42% de 
isolamento nos três pri-
meiros dias úteis desta 
semana, Mogi superou em 
um ponto percentual o 
que vinha registrando no 
mesmos dias da semana 
anterior.

Ferraz de Vasconcelos 
obteve o melhor índice do 

Luiz Kurpel*

Percentual de isolamento ainda é longe do ideal

Mogi News/Arquivo G5 e marcou 47% na quarta-
-feira e 46% na segunda e 
terça-feira, superando em 
dois pontos percentuais as 
taxas da semana passada. 
Com resultados melhores 
também figurou Suzano, 
oscilando entre 40 e 42% 
nos mesmos dias analisados 
e em alta de um ponto no 
comparativo com a semana 
anterior.

No oposto, cidades como 
Itaquaquecetuba e Poá vol-
taram a despencar e marcar 
taxas de isolamento bem 
menores que os vizinhos. 
Itaquaquecetuba até alcançou 
uma elevação considerável 
na terça-feira, marcando 
43%, mas caiu para 37% 
no dia seguinte e repetiu 
índices praticados antes da 
fase vermelha. Poá ficou 
abaixo dos 39% nos três 
dias analisados também 
marcando 37% na última 
quarta-feira.

*Texto supervisionado pelo editor.

Em virtude da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), o 
controle e abertura de novas 
covas, horário diferenciado 
de funcionamento de velórios 
e o uso de equipamento de 
segurança fazem parte das 
ações do município

A Secretaria de Meio Am-
biente, Recursos Naturais 
e Serviços Urbanos de Poá 
está providenciando novas 
sepulturas no Cemitério da 
Paz, com o objetivo de não 
colapsar o sistema funerário 
do município. Somente neste 
mês de março, 63 novos jazigos 
foram abertos e, atualmente, 
20 covas estão desocupadas.

Segundo os dados do De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, a cidade de Poá está 
próxima de registrar 200 
óbitos por Covid-19. “Já 
foram 194 mortes, sendo 
27 só em março, estamos 
vivendo o pior momento da 
pandemia e precisamos estar 
atentos para não colapsar o 
sistema, por isso adotamos 

Poá abre novas covas  
no cemitério municipal

Pandemia

algumas medidas importantes 
para o momento”, afirmou a 
responsável pela Pasta, Clau-
dete Bezerra Canada.

Para evitar que o cemitério 
entre em estado crítico, a se-
cretaria selecionou uma área 
dentro do Cemitério da Paz, 
no Jardim Itamarati, para a 
abertura de novas covas, além 
de gavetões que contam com 
mais 72 espaços. “Além disso, 
também estamos realizamos 
cerca de quatro exumações 
diárias, com o objetivo de 
liberar o máximo de sepulturas 
possível”, afirmou Claudete.

O velório municipal, que 
está localizado na área do 
cemitério, também conta com 
horários diferenciados para 
funcionamento. “Tem horário 
reservado para a realização 
de velórios de falecidos por 
outros motivos. Já as vítimas 
em âmbito da pandemia 
da Covid-19, chegam em 
outro horário e vão direto 
para a sepultura”, finalizou 
a secretária.
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Mogi é selecionada na Jornada 
da Reforma Administrativa

Seleção significa que a gestão foi considerada uma liderança transformadora e com alto poder de impacto

GESTÃO PÚBLICA

Mogi das Cruzes foi sele-
cionada e confirmou presença 
na Jornada da Reforma Admi-
nistrativa e Gestão de Pessoas 

- uma iniciativa de melhoria 
da gestão pública que reunirá 
12 municípios, selecionados a 
partir de um grupo de mais de 
60 cidades brasileiras, sendo 
apenas três do Estado de São 
Paulo. Além do prefeito Caio 
Cunha (Podemos), participarão 
do evento o prefeito paulis-
tano Bruno Covas (PSDB) e 
colegas como Dário Saadi 
(Republicanos) (Campinas), 
Margarida Salomão (PT) (Juiz 
de Fora) e Marcelo Belinati 
(PP) (Londrina), entre outros 
administradores municipais

Para Caio Cunha, a seleção 
de Mogi das Cruzes para o 
evento mostra que os pilares 
da gestão têm uma conexão 
direta com os conceitos mais 
modernos debatidos na área. 
São eixos como Qualidade de 
Vida e Cidadania, Crescimento 
Sustentável e Gestão Inteligente, 
Participativa e Transparente. 

“Nossos valores estão ligados 

às necessidades fundamentais 
dos cidadãos e à consolidação 
dos direitos civis, políticos e 
sociais de cada um. Pensamos 
em um desenvolvimento estra-
tégico, que pensa no amanhã, 
sempre levando em conta a 
transparência e a participação 
permanente das pessoas no 
processo”, afirmou.

A Jornada Reforma Admi-
nistrativa e Gestão de Pessoas 
é uma iniciativa liderada pela 
Comunitas, organização da 
sociedade civil que fomenta 
e fortalece um pacto coletivo 
entre setores para o desenvol-
vimento sustentável do Brasil, 
com parceria da Aliança para 
Lideranças de Impacto no 
Setor Público, uma coalizão 
formada pela Fundação Le-
mann, o Instituto Humanize, 
a Fundação Brava e o Instituto 
República.

O evento tem como objetivo 
apoiar governos municipais 
nos processos de reformas 
administrativas e iniciativas de 
melhoria de gestão de pessoas 
com o intuito de alcançar uma 

gestão mais eficiente e maior 
qualidade na prestação de 
serviços. A Jornada abordará 
cinco eixos temáticos: revisão 
da legislação, recrutamento e 
seleção para cargos de lide-
rança, melhoria de processos 
de desenvolvimento humano, 

melhoria da qualidade no am-
biente de trabalho e processos 
de avaliação de desempenho.

A secretária municipal de 
Gestão, Flavia Goulart, explicou 
que a participação de Mogi 
na Jornada incluirá uma série 
de encontros virtuais, com 

duração de três meses.
 As reuniões terão início 

a partir da semana que vem 
e irão até meados de junho. 

“Serão encontros semanais, 
com a participação dos re-
presentantes dos municípios 
e a condução de diversos 

especialistas no tema gestão 
de pessoas”, detalhou.

Ela completou lembran-
do que cada município será 
conduzido na construção de 
seu próprio projeto, desde 
a fase de diagnóstico até a 
formatação, passando pelo 
debate e formatação do pro-
jeto. O primeiro encontro 
virtual ocorrerá no próximo 
dia 26 de março e o último 
está previsto para o dia 18 
de junho, quando ocorrerá a 
apresentação dos resultados. 

“A cada semana, o time de 
Mogi das Cruzes entregará as 
atividades para juntos cami-
nharmos na construção desse 
projeto”, observou Flavia.

A seleção de Mogi das Cruzes 
para o evento significa que a 
gestão foi considerada uma 
liderança transformadora e 
com alto poder de impacto. 
A jornada tem como objetivo 
atuar na formação de governos 
cada vez mais eficientes e que 
ofereçam maior qualidade 
na prestação de serviços ao 
cidadão.

Feira noturna do Mercado 
do Produtor terá drive-thru

A feira noturna do Mercado 
do Produtor Minor Harada, 
no Mogilar, terá drive-thru 
a partir de hoje. A entrada 
e a saída serão pelo Portão 
Principal e o espaço terá apro-
ximadamente 11 barracas de 
alimentos de pronto consumo 
e uma de frutas. O horário de 
funcionamento será o mesmo, 
das 17 às 22 horas.

A organização foi feita em 
conjunto pela Secretaria de 
Agricultura e os feirantes. 
“Planejamos essa ação em 
conjunto com os feirantes 
visando o cumprimento dos 
protocolos sanitários, e assim 
viabilizar a feira noturna. É o 
resultado do trabalho que tem 
sido feito pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes reunindo os 
esforços de diversas secretarias 
para diminuir os impactos da 
pandemia da Covid-19”, disse 
o secretário de Agricultura, 
Felipe Almeida.

O objetivo é oferecer um 
ambiente agradável aos con-
sumidores com um som am-
biente oferecido pela equipe 

Pronto consumo e frutas

da Secretaria de Cultura. As 
barracas serão montadas dos 
dois lados da Plataforma com 
a frente para as áreas de esta-
cionamento. Os clientes farão 
seus pedidos de dentro dos 
veículos e aguardarão a entrega 
estacionados em local deter-
minado. Os veículos receberão 
um número na hora da compra 
para identificação na entrega. 
Os pedidos também poderão 
ser feitos via whatsapp. 

Caso necessitem de um 

atendimento extra, após o 
pedido, os clientes poderão 
sinalizar com o pisca alerta 
para que funcionários da As-
sociação dos Feirantes possam 
atender. Serão confeccionados 
panfletos com contato de cada 
barraca, que serão entregues 
na entrada do drive thru, além 
de um banner informativo. 
A Associação dos Feirantes 
disponibilizará três monitores 
de trânsito para controlar a 
circulação.

Horário de funcionamento será das 17 às 22 horas

Ney Sarmento/PMMC

ACMC e Sincomércio avaliam o 
baixo movimento nas vendas

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) ava-
liaram que, apesar de poucos 
dias do funcionamento do 
sistema drive-thru, já é no-
tório que o movimento está 
baixo. Ontem, completaram 
três dias de funcionamento 
do sistema de compras que 
se fez necessário para conter 
a disseminação da Covid-19.

O vice-presidente da ACMC, 
Roberto Assi, explicou que a 
queda do movimento atrelada 
às obrigações financeiras 
dos lojistas mesmo em uma 
época difícil como esta são as 
maiores dificuldades. “Além 
do movimento dos comércios 
estar baixo, os empreendedores 
precisam continuar pagando 
seus aluguéis, impostos e 
taxas em dia, o que dificulta 
ainda mais a situação para 
eles”, lamentou.

Apesar destes fatores, o 

Drive Thru

resultado do modelo de com-
pras tem sido positivo e com 
poucos desentendimentos. 
Isso porque, no primeiro e 
segundo dia, algumas pessoas 
ainda se confundiam com 
o sistema drive thru e suas 
regras. “Não podemos nos 
esquecer que no drive thru 
os clientes não podem sair 
de seus carros para buscar as 
compras, isto só é permitido 
nos serviços Take Away”, 
explicou.

Em um restaurante, o 
cliente faz o pedido utilizando 
o telefone, WhatsApp ou 
outros aplicativos e a reti-
rada é feita, normalmente, 
no próprio estabelecimento. 
No entanto, os clientes não 
podem consumir no local e 
vão até o comércio somente 
para buscar suas merca-
dorias. Já no sistema drive 
thru, como ocorre em Mogi 
desde a terça-feira passada, 
é necessário aguardar que o 
produto seja entregue dentro 
do veículo.

Para Valterli Martinez, 

presidente do Sincomércio, 
é necessário que as divulga-
ções sobre o modelo drive 
thru sejam divulgadas com 
mais frequência para que haja 
maior adesão às compras. Isso 
porque, diversos clientes não 
têm conhecimento sobre as 
regras para comprar e acabam 
desistindo.“Apesar disso, vejo 
que diversos lojistas têm se 
esforçado em informar seus 
clientes por meio de banners 
em frente às lojas e suas redes 
sociais, por exemplo”, disse 
o presidente.

Ainda na manhã de ontem, 
o sistema de compras foi am-
pliado para todo o município 
onde há vagas da Zona Azul. 
A tarifa do estacionamento 
está isenta para o motorista 
que estiver fazendo algum 
tipo de retirada de compra 
por drive-thru. Esta isenção 
só ocorrerá quando a parada 
for feita por no máximo 10 
minutos, sendo necessário 
que o condutor permaneça 
no carro, com o veículo ligado 
e o pisca-alerta acionado.

Thamires Marcelino

Caio Cunha afirmou que Mogi tem conexão direta com gestão pública moderna 

Reprodução
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Vacina da Astrazeneca não tem relação com trombose

 A Agencia de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) concluiu que a vacina da AstraZeneca é segura 
e eficaz, e que os benefícios do produto ainda superam os possíveis riscos. Em coletiva de imprensa realizada 
nesta quinta-feira, a diretora executiva do órgão regulador, Emer Cooke, afirmou que não há evidência que 
aponte o imunizante como responsável pelos quadros tromboembólicos e casos de formação de coágulos 
sanguíneos em pessoas que receberam a vacina da farmacêutica britânica.

Um jovem de 22 anos foi 
o primeiro paciente infectado 
pela covid-19 a morrer na fila 
por uma vaga na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na 
capital. A morte ocorreu no 
último dia 13 e foi divulgada 
nesta quinta-feira, 18, pelo 
prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo relatório do Pronto 
Atendimento São Mateus II, 
localizado na zona leste da 
capital, Renan Ribeiro Car-
doso deu entrada na unidade 
por volta das 19 horas do 
último dia 11. Ele tinha sido 
diagnosticado com o vírus 
dois dias antes, mas estava 
com falta de ar havia sete 

SP tem 1ª morte de 
paciente à espera de UTI

Pandemia

dias. Ele estava com febre 
e o raio X mostrou que os 
pulmões tinham sido afetados 
pela doença.

Por causa da obesidade e 
de um quadro de desconforto 
respiratório leve, foi internado 
e, no dia seguinte, foi inserido 
na Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 
(CROSS) para tentar uma 
vaga em outra unidade.

No dia 13, o quadro dele 
se agravou por volta das 
16 horas e foi solicitada a 
transferência com urgência 
do jovem, pois o hospital não 
tinha um ventilador, que foi 
conseguido depois. (E.C)

Bolsonaro: “aqui 
virou uma guerra”

Presidente Jair Bolsonaro criou justificativas para o atraso na compra de 
vacinas e disse que aqui virou uma verdadeira guerra contra o presidente

SITUAÇÃO CAÓTICA

 Pressionado a dar res-
postas rápidas e efetivas à 
crise econômica, social e 
sanitária em que o País está 
mergulhado, o presidente 
Jair Bolsonaro passou boa 
parte da conversa que teve 
hoje com apoiadores criando 
justificativas para o atraso de 
seu governo na compra de 
vacinas contra a covid-19. 
Bolsonaro disse até que a 
questão da pandemia no Brasil 
virou “uma guerra contra o 
presidente” e desafiou os seus 
simpatizantes a apontar um 
só país no mundo que esteja 

“tratando bem” a questão do 
combate à doença. “Um dos 
raros países no mundo onde 
querem derrubar o presidente 
é aqui”, disse.

“A gente pergunta aí, qual 
país do mundo que está 
tratando bem a questão do 
covid? Aponte um. Todo 
local está morrendo gente. 
Agora, aqui virou uma guerra 
contra o presidente”, afirmou 
a apoiadores na saída do 
Palácio da Alvorada nesta 
manhã de quinta

Segundo o “Our World in 
Data”, ligado à Universidade 
de Oxford, atualmente o 
Brasil ocupa a 11ª posição 
em número absoluto de 
vacinados e o 89º lugar, se 
levado em consideração o 
porcentual da população 
que já foi vacinada. O Brasil 
já registra mais de 285 mil 
mortes por covid-19.

Bolsonaro disse ter perdi-
do um tio no mês passado, 
mas, na verdade, era só uma 
informação para simular 
uma situação e estimular a 
pergunta que, segundo ele, já 
virou rotina. “Foi de covid?”, 
questionou um simpatizan-
te, confirmando a hipótese 
do presidente. Bolsonaro, 
então, emendou dizendo 

que ultimamente “parece 
que só se morre de covid”. 
Em declarações anteriores, o 
presidente já questionou e 
colocou em dúvida o número 
de mortes pela covid-19.

“Os hospitais estão com 90% 
das UTIs ocupadas. O que a 
gente precisa fazer: quantos 
são de covid e quantos são 
de outras”.

“Qual país do mundo que está tratando bem a questão do covid! nenhum, disse

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
lamentou a morte cerebral 
do senador Major Olim-
pio (PSL-SP), comunicada 
nesta quinta-feira, 18, após 
complicações pela covid-19. 
Pacheco decretou luto oficial 
de 24 horas no Congresso, 
período no qual não haverá 
celebrações no Legislativo.

“Major Olímpio foi o terceiro 
senador que perdeu a vida 
para o novo coronavírus. O 
senador paraibano José Ma-
ranhão faleceu em fevereiro, 
e Arolde de Oliveira, senador 
pelo Rio de Janeiro, morreu 
em outubro do ano passado. 
As sinceras condolências 
do Parlamento Brasileiro à 
família, amigos e a todos os 
paulistas”, diz nota assinada 
pelo presidente do Senado.

Enquanto isso foi dia de 
manifestação em Brasília. Ao 

Major Olímpio morre 
por covid; luto oficial

Mais uma perda

menos quatro manifestantes 
foram detidos no começo da 
tarde desta quinta-feira, 18. 
Segundo parlamentares do 
PT e do PCdoB, eles foram 
levados à sede da Superin-
tendência da Polícia Federal 
em Brasília após estenderam 
uma faixa com os dizeres 

“Bolsonaro Genocida” em 
frente ao Palácio do Planalto, 
na Esplanada dos Ministérios.

Alguns dos integrantes 
do grupo são militantes do 
PT. Os deputados federais 
petistas Natália Bonavides 
(RN) e Alencar Santana Braga 
(SP) disseram que estão a 
caminho do local.

Ao Estadão, Bonavides 
afirmou que os militantes 
foram enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional (LSN), 
motivo pelo qual teriam sido 
levados à Polícia Federal. (E.C)

Major Olímpio teve morte cerebral após complicações 

Ocupação de leitos de UTI nos hospitais está no limite

Wilson Dias/Agência Brasil

Rovena Rosa/Agência Brasil
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Bomba é detonada contra um 
ônibus oficial no Afeganistão

Quatro oficiais morreram e outros nove ficaram feridos após a explosão que ocorreu em Cabul, no Afeganistão

ATENTADO

Pelo menos quatro oficiais 
morreram e outros nove 
ficaram feridos depois que 
uma bomba foi detonada 
contra um ônibus oficial 
em Cabul, no Afeganistão, 
nesta quinta-feira, dia 18. 
O atentado acontece no dia 
em que o governo afegão, 
o Taleban e outras nações, 
incluindo Estados Unidos 
e Rússia, se reúnem em 
Moscou para pressionar por 
uma redução da violência e 
impulsionar o processo de 
paz no país asiático.

A explosão ocorreu por 
volta das 7h20 (23h50 de 
quarta-feira pelo horário de 
Brasília) no norte da capital 
afegã, quando o veículo 
transportava os funcionários 
para seus empregos, disse à 
agência de notícias EFE o 
porta-voz da polícia local, 
Firdaws Faramarz.

“Quatro pessoas morreram 
nesta explosão, incluindo 
uma mulher, e outras nove 

ficaram feridas”, explicou 
o porta-voz, acrescentan-
do que os feridos já foram 
hospitalizados.

O ônibus foi alugado para 
transportar funcionários do 
Ministério de Telecomunica-
ções e Tecnologia, embora 
também houvesse pessoas 
de outros órgãos do governo 
no coletivo, de acordo com 
Abdul Samad Hamid Poya, 
um conselheiro do ministé-
rio. Nenhum grupo armado 
assumiu a responsabilidade 
pelo ataque até agora.

Este é o segundo ataque 
a um ônibus do governo 
afegão nesta semana em 
Cabul, depois que outra 
explosão matou cinco pes-
soas e feriu outras 13 na 
segunda-feira, 15.

Além disso, na terça-feira, 
16, um estudante e o moto-
rista de um ônibus univer-
sitário foram mortos e seis 
professores ficaram feridos 
em um ataque ao veículo, 
que carregava o logotipo 
da escola, na província de 

Baghlan.
O Ministério da Defesa do 

Afeganistão também infor-
mou nesta quinta que nove 
militares morreram em um 
acidente de helicóptero na 

província central de Maidan 
Wardak. O órgão afirmou 
que está investigando o 
caso. Duas fontes disseram 
à agência Reuters que a 
aeronave foi atingida por 

um foguete durante a de-
colagem. Não ficou claro 
quem disparou o projétil e 
não houve reivindicações 
de responsabilidade.

Uma fonte da força aérea 

disse que o helicóptero es-
tava em uma missão de 
abastecimento que incluía 
o transporte do corpo de 
um soldado e de militares 
feridos.

À agência EFE, um membro 
do Conselho Provincial da 
província Sharifullah Hotak 
garantiu que combatentes 
da milícia Hazara atacaram 
o helicóptero. “Quando o 
helicóptero estava pousando, 
homens armados do co-
mandante Ali Poor abriram 
fogo contra a aeronave e a 
derrubaram, matando cin-
co membros das forças de 
segurança e quatro pilotos”, 
disse Hotak.

Esses eventos fazem parte 
de uma série de ataques 
direcionados contra civis 
afegãos em áreas urbanas, 
que ocorreram principal-
mente desde a assinatura do 
acordo histórico em Doha, 
no Catar. Os ataque ainda 
serão investigados pelas 
autoridades até a descoberta 
de quem está por trás.

Estadão Conteúdo

Atentado ocorre justamente no dia em que se discute a redução da violência no país

Kandaray/Wikimedia

Esportes

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) e os clubes 
se reuniram em encontro 
virtual ontem e decidiram 
que o Campeonato Paulista 
não terá rodada no próximo 
fim de semana. Os oito jogos 
previstos estão por enquanto 
suspensos, já que a entidade 
optou por não transferir as 
partidas para outro Estado. 
A mudança de sede havia 
sido planejada inicialmente 
para evitar a restrição de 
atividades esportivas em 
São Paulo.

A opção por entrar na 
Justiça com um mandado de 
segurança para realizar os jogos 
em São Paulo foi descartada 
pelos clubes. Apesar de a FPF 
ter essa vontade, as equipes 
preferiram não judicializar o 
caso por enquanto. Em nota 
oficial, a FPF explicou que a 
suspensão desta rodada não 
significa que os demais jogos 
previstos também serão des-
marcados. Haverá um novo 
encontro na segunda-feira 

Paulistão não terá rodada durante este final de semana
Além do torneio realizado no Estado de São Paulo, outras oito competições também serão paralisadas nos próximos dias

o governo estadual. Depois, 
a FPF acionou o Ministério 
Público (MP). Na sequência 
a opção se tornou procurar 
um outro Estado para re-
ceber as partidas, mas Rio 
de Janeiro e Minas Gerais 
vetaram a ideia.

Os últimos jogos do Cam-
peonato Paulista foram rea-
lizados no fim de semana 
passado. Desde a última 

o encontro entre São Bento e 
Palmeiras, que seria realizado 
na última quarta-feira em 
Belo Horizonte.

O encontro foi convocado 
em caráter de emergência 
pela FPF nesta manhã. A 
entidade reuniu os clubes 
após as tentativas anteriores 
de manter o campeonato não 
terem sucesso. A primeira in-
vestida foi em tentar convencer 

pela manhã para analisar os 
próximos passos.

A FPF explicou também 
que continuará em contato 
contínuo com o governo de 
São Paulo, CBF e autorida-
des de outros Estados para 
viabilizar a realização dos 
jogos da próxima semana. 
Até agora, o campeonato está 
com nove partidas suspensas: 
oito do fim de semana e mais 

Estadão Conteúdo segunda-feira entrou em 
vigor em todo o Estado a 
chamada fase emergencial de 
combate à pandemia. Até dia 
30 de março está prevista a 
aplicação de medidas rígidas 
e a suspensão de atividades 
esportivas coletivas O período 
de 15 dias coincide com a 
realização de 25 partidas do 
Estadual.

Mais estaduais
Pelo Brasil afora, a suspen-

são de torneios regionais por 
causa pandemia da Covid-19 
já afeta oito competições. 
Sete disputas estão parali-
sadas totalmente e uma de 
maneira parcial.

A paralisação total afeta, 
além de São Paulo, seis ou-
tros Estaduais: Acre, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás e Tocantins. Por 
outro lado, desde a semana 
passada duas competições 
foram retomadas. Santa Ca-
tarina já retomou o torneio e 
Rondônia recebeu a liberação 
do governo estadual para 
movimentar seu campeonato 

no próximo fim de semana.
No Paraná a suspensão só 

não é completa por causa das 
prefeituras de algumas cidades 
do interior. Em Curitiba está 
proibida a realização de jogos 
e treinos, mas algumas cida-
des autorizam as atividades.

O Distrito Federal manteve 
o campeonato até o limite com 
a mesma tática pretendida por 
São Paulo: fazer partidas em 
outros Estados. O “Candan-
gão” não podia realizar jogos 
em Brasília por causa de um 
decreto do governo local e 
passou a mandar partidas 
para cidades próximas em 
Minas Gerais e Goiás.

No entanto, o torneio ficou 
inviável depois de o governo 
goiano proibir a realização 
de atividades esportivas. Para 
completar, em Minas Gerais 
a decisão foi de vetar apenas 
partidas entre times de outros 
Estados. Essa mesma restrição, 
aliás, foi a responsável por 
suspender o encontro válido 
pelo Paulistão entre São Bento 
e Palmeiras, previsto para 
ser disputado nesta quarta.

Times tentaram mandar jogos em outros estados, mas ideia não seguiu adiant

Divulgação
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Hoje voltei a acordar com muito saudosismo e assim bus-
quei mais imagens de nosso ultimo evento realizado antes 
da pandemia . O Boteco Bye Bye 2019 em estilo Réveillon 
marcou tempo na sociedade de todo Alto Tietê. Um encon-
tro pautado na descontração atrelado ao bom gosto dos 
convidados que entraram na “Vibe” e deram um show e 
assim o clima rolou sob carretéis do começo ao fim . Noite 
que está na memória de muita gente . A proposta era dar 
um tchau ao ano que acabava e um bem vindo ano novo aos 
365 dias que estavam por vir. Infelizmente estamos vivendo 
um pesadelo , e de verdade não vejo boas perspectivas até 
o fim de 2021 tal a demora das vacinas a nível nacional e 
assim estamos vendo a economia se abalar. mas como abri 
o texto , o dia hoje é de se conferir alegrias e dar um chute 
nas inseguranças e tristezas. Com isso e por isso , vejam as 
imagens assinadas pela Emoções em cliques .

Revivendo

Cristiane

Daniel Nascimento

Décio e Perú

Airton Ramos  e Sidemir Inácio

Raffa Augusto

Lemi

Kadú e Osny Garcez com Waldemir Souza e Tinho Menezes

O artista plástico mogiano Paulo Secomandi voltou ao Clube de Campo para um 
belíssimo trabalho de restauração e modernização de pinturas de sua autoria 
que espalhadas por vários locais, em especial no parque aquático deram um 
charme a mais no visual da agremiação. Esta renovação ficou super interessante 
e necessária já que as pinturas vinham desgastadas com o passar do tempo . O 
presidente Pedro Paulo comentou ainda que o visual ficou mais clean nesta nova 
fase do artista que suavizou os traços fortes que são suas características por 
cores mais leves . Quando da retomada das atividades do Clube os associados 
poderão conferir mais intensamente o novo visual !!!

 RESTAURAÇÃO
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol inventa o “Quiz da Comida” para tenta integrar Teca com as demais 

chiquititas e também fazer com que ela se alimente de maneira saudável. 

O jogo acontece como se fosse um game-show de perguntas e respostas 

da televisão. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lincoln inventa uma desculpa e consegue despistar Delma. Pedro comemora 

o sucesso do show. Marcelo afi rma para Lincoln que quer esquecer Roberta e 

se declara para Delma. Sol sente ciúmes de BB e Wallace, e Lírio a aconselha 

a correr atrás do que quer. Wallace e Sol fi nalmente se beijam. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva se desespera com o diagnóstico de Ana e passa mal. O medico explica 

o quadro de Ana para Ina, Laudelino e Rodrigo. Lucio avisa Ina que Eva 

pode estar com um problema cardiaco e, por isso, deve ser preservada de 

ter outro choque. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Último capítulo. Resumo não divulgado!

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Danilo confronta Durval e o convence a ajudá-lo a encontrar sua verdadeira 

mãe biológica. Sandro volta para a casa de Vitória e Raul. Lurdes aconselha 

Magno sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha, caso ela mude seu depoimento 

sobre ele. Leila tenta convencer a amiga. 

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão se declara para Sarai. Naor e Adália despistam Lamassi. Ibbi -Sim 

pede a ajuda de Gurik para desmascarar o traidor. Morabi ajuda Nadi. Chetiça 

pressiona Shakia. Morabi e Sumuabum comemoram a morte de Kissare. 

Oguedi morde a isca do rei. Oguedi mata seu mensageiro.

 Meu Deus, hoje eu 
quero Te agradecer 
por mais este dia 
de vida! Abri os 
olhos e neles bateu 
uma luz intensa e 
maravilhosa. É essa 
luz que todos os dias 
me mostra um mundo 
de extraordinária 
diversidade, 
de infinitas 
possibilidades.

E então compreendi 
o privilégio e a bênção 
que é poder viver mais 
um dia de vida nesse 
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 A verdadeira coragem é lutar pelos 
seus sonhos mesmo quando todos 
dizem que ele é impossível.”

 cultura@jornaldat.com.br

mundo. Meu coração 
vibra com intensa 
alegria e gratidão a 
Deus por esta dádiva 
incrível que é a vida.

É mais um dia que 
posso viver, um dia 
que reconheço como 
um presente divino, e 
onde coloco grandes 
expectativas positivas 
e muita esperança. 
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