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TOQUE DE RECOLHER

Bolsonaro
aciona o
Supremo. p8
Arujá

VACINAÇÃO
VAI OCORRER
EM GINÁSIO

Alto Tietê pede restrições
mais duras na circulação
de pessoas ao Estado
Uma reunião com João Doria deve ocorrer amanhã com os prefeitos da região
EMANUEL AQUILERA

Na segunda-feira, a Secretaria
de Saúde dará início à imunização dos idosos de 72 a 74 anos de
idade, no Ginásio Municipal Habib Tannuri, das 8h30 às 16 horas,
mediante agendamento. Arujaenses
que já estão cadastrados e se encontram na faixa etária indicada receberão uma mensagem eletrônica,
por meio do aplicativo Whatsapp.
Cidades, página 4

Os prefeitos do Condemat realizarão amanhã uma reunião virtual
com o governador do Estado de São
Paulo, João Doria (PSDB), em que a
pauta do encontro será a definição
de medidas mais restritivas nas circulação de pessoas na região, na tentativa de frear a incidência de casos
pelo coronavírus. A agenda ocorrerá
depois de outra reunião virtual, realizada no fim da tarde de ontem, em
que foi tratado um pacote de medidas para evitar o colapso da Saúde.
Cidades, página 3

Suzano

Crise hídrica

Cata-Treco
tem novo
cronograma

Saúde ainda
sofre com falta
de leitos Covid
Comércios de rua, como o da General Glicério, em Suzano, podem sentir os impactos financeiros

SUZANO

Vacinação para idoso acima dos 72 ocorre segunda. Cidades, página 4

MAURICIO SORIDILLI/SECOP SUZANO
RODRIGO SITTA/PMA

Cidades, página 4

Cidades, página 5

Arujá

Delegacia de Defesa da Mulher
será inaugurada segunda-feira

Espaço foi construído ao lado da delegacia, no centro
do município. Cidades, página 4
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Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

EDITORIAL

TRIBUNA

Crítico

O

aumento de restrições nas cidades
do Alto Tietê mostra o nível absolutamente dramático e crítico que
vivemos em meio à pandemia da
Covid-19. Segundo o secretário municipal
de Saúde de Mogi, Henrique Naufel, e outras autoridades estaduais da Saúde, o pico
da doença enfrentado no ano passado é fichinha se comparado ao momento atual e o
que ainda está por vir. Exemplo disso, além
do número de mortes muito acentuado, é a
falta de leitos, que já resultou na morte de
um idoso em Poá, na quinta-feira, que não
conseguiu a transferência para a UTI. Morreu sem a assistência necessária.
A coordenadora da Câmara Técnica de
Saúde do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê (Condemat),
Adriana Martins, alertou que nesta semana
a região corre o risco, assim como outros
locais do Estado, de sofrer com a falta de
fornecimento de oxigênio em algumas das
unidades médicas, devido a problemas com
distribuição. Caos pior é quase inimaginável.
O transporte coletivo segue problemático. Sempre lotado, é impossível manter

•••

qualquer distanciamento e a insegurança e
o medo de contaminação são permanentes.
Nesta segunda-feira, em Mogi das Cruzes, se
iniciará a instalação de câmeras dentro dos
coletivos, como forma de controlar e fiscalizar a quantidade de passageiros.
Enquanto isso, na contramão, o Sincomercio continua pedindo a abertura das lojas.
Uma das justificativas é de que comerciantes
poucos ocupam as UTIs dos hospitais. O problema é que, em uma visão macro, os lojistas
dependem dos clientes, e estes, sim, estão
lotando os hospitais. Associações comerciais
também pedem solução aos comerciantes.
O momento é caótico, o que fez com que a
Prefeitura de Mogi aplicasse a Fase Crítica, a
um passo de um lockdown. A única diferença
é que o transporte coletivo seguirá em funcionamento e os comércios essenciais abertos. Uma medida muito reivindicada poderá
ser colocada em prática nesta fase crítica: a
abertura dos supermercados 24 horas, com
redução ainda maior de clientes.
Agora, depende de nós exigir o mínimo
do serviço da fiscalização. É momento para
todos remarem juntos.

FÁBIO MIRANDA

 Academias em Ferraz I

Tendo como única matéria na ordem do
dia da sessão virtual, na segunda-feira,
a partir das 9 horas, a Câmara de Vereadores de Ferraz de Vasconcelos poderá votar em primeiro turno o projeto
de lei que torna os estabelecimentos de
prestação de serviços de educação física públicos e privados como atividades
essenciais na cidade.
 Academias em Ferraz II

De acordo com a proposta de autoria
do vereador, Eliel de Souza (PL), o Eliel
Fox, as academias de musculação, de
ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais e demais modalidades
esportivas oferecem um atendimento
diferenciado,para prevenção de doenças e, portanto, precisam ser liberadas
neste período de pandemia de coronavírus (Covid-19). Para convencer os colegas, o autor cita, por exemplo, a recomendação da Organização Mundial da
Saúde (OMS).
 Atividades contra a dengue

ARTIGO

Os alunos das Escolas Municipais de
Educação Infantil (Emeis) de Guarare-

Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Situação Dramática
Esqueça o lixo político e
siga as ordens do teu coração. Os desafios desta pátria
abençoada são grandes. É
impossível neste momento
saber quem está mentindo!
Quanto às vacinas, tem momento que europeus dizem
que a vacina tal é suspeita
e suspendem as aplicações,
enquanto outros dizem que
são validas e reais. Há uma
guerra entre laboratórios que
produzem remédios e vacinas.
No Brasil há governadores e prefeitos que batem no
Presidente e vice versa. É a
terceira guerra mundial que
chegou já atingindo milhões
de pessoas em todo o planeta. O Estado de São Paulo se
mostra no momento como o
pior porque não há leitos e
vagas, faltando cilindros de
oxigênio e profissionais da

saúde, além de centenas de
mortes diariamente. Assim,
diante destas calamidades e
as atitudes de governantes
fazendo política sem consciência, resta apenas aos cidadãos de bem e com consciência plena do Ser Universal
e do Eu que habita o seu interior, tomar algumas atitudes pessoais.
Mabel Colins, uma teosofista
da Inglaterra disse: “Quando
uma alma se levanta, levanta
o mundo”. A grande maioria dos seres humanos não
volta à atenção para dentro
de si e não se concentram,
meditam ou se harmonizam
com a Chispa Divina, ou seja,
com o Eu Interior. No Brasil
todos os governantes (Governadores, Prefeitos, Presidente da República e os Ministros, integrantes da Câmara

de Deputados Federais e os
Senadores), deveriam se unir
para projetar o Brasil nas alturas. É possível? Sim, mas o
grau de consciência dos integrantes das instituições e da
Federação Brasileira, salvo
exceções, ainda é muito baixo. O momento que se vive
não permite disputas políticas, ideológicas, religiosas ou
econômicas. É momento de
união. Caberá aos mais sensíveis se dedicaram, diariamente, ao Deus que habita o
seu interior e cada vez mais
amar o próximo.
Eliminar o orgulho e a
busca desenfreada do poder.
Seja um veículo de luz, paz e
amor para toda a humanidade. Lembre-se e pense Deus é
onipotente, onisciente e onipresente. Elimine os medos.

editor@jornaldat.com.br

ma realizaram, entre os dias 8 e 12 de
março, atividades online de prevenção
contra a dengue. O objetivo da iniciativa da Secretaria Municipal de Educação
foi apresentar para as crianças a importância da prevenção contra o mosquito
Aedes aegypti.
 Chip para alunos

Os alunos matriculados na rede estadual de São Paulo considerados prioritários e contemplados para receber chip
de internet fornecido pela Secretaria de
Estado da Educação devem agendar sua
retirada nas escolas em que estudam.
As unidades da rede estadual estão em
recesso, mas seguem abertas para oferecer alguns serviços, entre eles, a entrega dos chips.
 Programa emergencial

A Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico, encaminhou para a
Câmara Municipal, na quinta-feira passada, o programa emergencial Avança
Mais Guararema, que vai proporcionar
oportunidade de qualificação profissional
e renda para moradores de Guararema
que estejam desempregados.

CHARGE

Olavo Arruda Câmara é advogado,
professor, mestre e doutor em
Direito e Política.
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PANDEMIA

Reunião virtual entre os prefeitos da região e o governador João Doria está marcada para ocorrer amanhã

Circulação de pessoas pode
ficar mais restrita na região
André Diniz

Os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) realizarão
amanhã uma reunião virtual
com o governador do Estado
de São Paulo, João Doria
(PSDB), em que a pauta do
encontro será a definição
de medidas mais restritivas
nas circulação de pessoas na
região, na tentativa de frear
a incidência de casos pelo
coronavírus (Covid-19). A
agenda ocorrerá depois de
outra reunião virtual, realizada no fim da tarde de
ontem, em que foi tratado
um pacote de medidas para
evitar o colapso dos sistemas
de Saúde da região.
Segundo a direção do
grupo intermunicipal, os
prefeitos voltaram a dizer
que é necessário que a definição parta do Centro de
Contingência do Estado,
para que as medidas sejam
tomadas de maneira uniforme

e coordenada, levando em
consideração a circulação
de pessoas pelos sistemas
de transporte público. “Entendemos que é preciso
restringir ainda mais a circulação de pessoas nas ruas
para conter a transmissão
do vírus, no entanto precisamos que este efeito seja
regional mediante estudos
técnicos do impacto destas
medidas na situação atual
da pandemia. Não podemos
nos esquecer também dos
impactos sociais e econômicos que estas medidas mais
duras podem causar”, disse
o presidente do consórcio e
prefeito de Suzano, Rodrigo
Ashiuchi (PL).
Os prefeitos discutiram
ainda a possibilidade de
antecipar feriados municipais
e pontos facultativos. “Vamos
aguardar o posicionamento
do Estado na reunião de
domingo e, logo em seguida,
nos reuniremos para definirmos a nossa atuação em
bloco”, frisou o presidente

Emanuel Aquilera

Caso a restrição seja maior, comércio deverá sofrer consequências econômicas

do consórcio.

Fase Crítica
A cidade de Mogi das Cruzes passará a ter uma nova
série de restrições a partir de
segunda-feira, com o objetivo

de impedir a circulação de
pessoas e reduzir o potencial
de contágio do novo coronavírus (Covid-19). A Fase
Crítica terá duração de dez
dias e, segundo o prefeito
Caio Cunha (Pode), poderá

evoluir para um lockdown
caso não haja redução no
número de casos.
O anúncio foi feito em um
videoconferência de imprensa,
onde esteve acompanhado da vice-prefeita Priscila

Yamagami Kehler (Pode) e
do secretário municipal de
Saúde, Henrique Naufel.
Dentre as medidas a serem
tomadas, estão a permissão
para drive-thru apenas de
serviços essenciais como
farmácias e setor de alimentação; a restrição no trânsito
de pessoas durante as 24
horas do dia (e não apenas
no período do toque de
recolher do Estado das 20
às 5 horas), sendo permitido
apenas o deslocamento para
trabalho, compras de mantimentos e medicamentos,
bem como atendimento
médico. O prefeito de Mogi
das Cruzes reforçou que irá
intensificar a fiscalização,
principalmente em parques
e praças onde possa ocorrer
aglomerações.
Outro ponto dentro da
Fase Crítica além da redução
no máximo de ocupação em
supermercados, sendo permitida apenas uma pessoa a
cada 20 m², no interior dos
estabelecimentos.

Cronograma

Vacinação

Educação esclarece sobre
kits de alimentação

Idosos com 74 anos serão
vacinados neste sábado

André Diniz

Uma mensagem que circulou em mídias sociais locais
gerou apreensão entre pais
de alunos da rede municipal
de ensino de Mogi das Cruzes com a possibilidade da
suspensão da distribuição de
entrega de kits de alimentação
e de kits escolares.
A imagem divulgada trazia
a seguinte mensagem: “De
acordo com a Resolução da
SME [Secretaria Municipal de
Educação], ficam suspensas
a distribuição e a entrega
de kits de alimentação e
de kits escolares, definidas
no Artigo 3º do Decreto
Municipal 19.917/2021,
nas Escolas Municipais de
Mogi das Cruzes, até 24 de
março de 2021, podendo
haver novas atualizações por
determinação da Secretaria
Municipal de Educação”.
Questionada pela reportagem,
a Secretaria de Educação de
Mogi das Cruzes informou
por nota que a Resolução

12/2021 trata sobre a questão
do teletrabalho e atividades educacionais durante a
pandemia. “Essa definição
não altera o cronograma
de aquisição, preparação e
entrega dos kits de alimentos,
que estão previstos para
entrega na última semana
de março - caso não haja
piora no quadro pandêmico”,
informou.
A pasta também informou
que, no que se refere à entrega

dos kits de agricultura no
mês de março, está sendo
organizada uma estratégia
mais segura para a entrega dos pacotes, devido ao
agravamento da situação
da pandemia no município. “Os alunos passarão
a receber uma vez ao mês,
concentrando os produtos
que fariam parte das duas
entregas mensais feitas até
este exato momento”, concluiu a nota.
Divulgação

Entrega de kits não será interrompida na cidade

Mogi das Cruzes inicia
neste sábado (20/3) a aplicação da primeira dose da
vacina contra a Covid-19
para pessoas com 74 anos
(ou mais) no drive-thru do
Mogilar. Na segunda-feira
(22/3), além do atendimento
no Pró-Hiper, o imunizante
será aplicado para a mesma
faixa etária em 19 unidades
de saúde.
A Secretaria Municipal de
Saúde optou pela inclusão
de novas faixas etárias para
idosos de forma escalonada, a fim de evitar grandes
aglomerações. No entanto,
a Secretaria Municipal de
Saúde esclarece que as doses
estão reservadas para as datas
divulgadas e não há motivos
para preocupação.
Na terça-feira (23/03),
Mogi das Cruzes aplica a
primeira dose para pessoas
com 73 anos ou mais e, na
quarta (24/03), para 72 anos
ou mais. Nos dois casos, o
atendimento será realizado
no drive-thru e também nos

Emanuel Aquilera

Drive-thru será hoje para idosos com 74 anos

postos de saúde previamente
definidos.
Para tomar a primeira
dose, o idoso deve comparecer munido de RG ou
documento com foto, CPF
e comprovante de endereço.
Quem puder, deve adiantar
o pré-cadastro no site https://
www.vacinaja.sp.gov.br/ .
A programação de vacinação
contra a Covid-19 obedecerá
o seguinte esquema até 24
de março: A primeira dose

para os idosos de 74 anos ou
mais será neste sábado (20)
no Drive-thru no Mogilar.
Na segunda-feira, dia 22 de
março continua para este
mesmo grupo no drive-thru
e nas 19 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs).
Na terça-feira, dia 23 de
março terá início uma nova
faixa etária, a partir dos 73
anos ou mais, também no
Drive-thru, no Mogilar e nos
demais 19 postos de saúde.
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CoronaVac

SUZANO

Arujá vai
vacinar idosos
de 72 a 74 anos
em ginásio

Campanha seguirá na próxima semana com doses enviadas da CoronaVac pelo Estado

Na segunda-feira, a Secretaria de Saúde dará início à
imunização dos idosos de
72 a 74 anos de idade, no
Ginásio Municipal Habib
Tannuri, das 8h30 às 16
horas, mediante agendamento.
Arujaenses que já estão
cadastrados e se encontram
na faixa etária indicada receberão uma mensagem
eletrônica, por meio do
aplicativo WhatsApp, contendo data, endereço e hora
para comparecerem ao local
e receberem a aplicação da
vacina.
Até ontem, 278 pessoas
já agendaram a aplicação e
577 estão no aguardo para
realizarem o agendamento.
De acordo com os dados,
2.357 idosos acima de 75
anos já foram imunizados.
Esta semana, Arujá recebeu
1.380 doses da CoronaVac,
que serão utilizadas para
vacinar a população de 72
a 74 anos e idosos acima
dessa faixa etária na primeira
dose, sendo destinadas dessa
quantidade 280 vacinas para
a segunda dose.
Serão disparadas 900 mensagens para a população de
72 a 74 anos.

Vacinação para idosos com
72 anos ocorre na segunda
Os idosos de 72 anos de
idade fazem parte do próximo
público-alvo da campanha de
imunização contra a Covid-19
em Suzano. O grupo será
beneficiado com a primeira
dose da CoronaVac nesta
segunda-feira. A aplicação
ocorrerá em três polos de vacinação na cidade, nas regiões
central, norte e Palmeiras,
das 8 às 17 horas. O sistema
drive-thru estará disponível
na Arena Suzano. Ontem,
2.220 doses do imunizante
do Instituto Butantan foram
aplicadas.
Para o próximo dia 22, a
aplicação da vacina ocorre no
Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) Alberto
de Souza Candido, na rua
Teruo Nishikawa, 570, no
Jardim Gardênia Azul, na
Escola Municipal Odário
Ferreira da Silva, na rua Valdir
Dicieri, 305, Jardim Belém
e na Arena Suzano, onde o
sistema drive-thru estará
disponível, com entrada de
veículos pela avenida Brasil.

Wanderley Costa/Secop Suzano

Assim como em outras vezes, sistema drive-thru ocorrerá na Arena Suzano

Aqueles que comparecerem
a pé serão atendidos dentro
do próprio ginásio.
Para receber a primeira dose,
a pessoa deve fazer parte do
público-alvo da campanha e
apresentar documento original

com foto, CPF, comprovante disso, também será preciso
de endereço de Suzano e uma efetuar o pré-cadastro no site
filipeta oficial devidamente “Vacina Já” (https://www.vacipreenchida com letra legível. naja.sp.gov.br/), do governo
A ficha pode ser acessada e do Estado.
impressa por meio do link
A vacinação seguirá os
http://bit.ly/FichaCovid. Além mesmos moldes do trabalho

realizado nesta sexta-feira,
quando o município contabilizou 2.172 aplicações da
primeira dose e 48 aplicações
da segunda etapa. O dia foi
dedicado ao atendimento de
pessoas maiores de 73 anos
para receber a primeira dose
e a segunda dose dos idosos
maiores de 80 anos que ainda
não haviam completado o
ciclo de imunização previsto.
Ao todo, Suzano já garantiu
22.928 aplicações, sendo
16.540 na primeira etapa e
6.388 na segunda.
Todas as orientações sobre
a vacinação em Suzano estão
disponíveis no link http://bit.
ly/CronogramaVacinaSuzano.
Em caso de dúvidas, o site
oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.
br) poderá ser consultado.
As informações também
são atualizadas nas redes
sociais da municipalidade,
no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no
Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano/).

Começa segunda

DDM

Cata-Treco de Suzano
tem novo cronograma

Delegacia da Mulher de Arujá
será inaugurada segunda

A Prefeitura de Suzano
divulgou o novo cronograma
da Operação Cata-Treco. O
projeto, responsável por
circular pelas ruas do município coletando objetos
que não têm mais utilidade
para a população, inicia os
trabalhos na região do Raffo e
nas proximidades da Cidade
Boa Vista na segunda-feira.
A expectativa é que o ciclo
seja concluído até o dia 31
de março.
Ao longo das próximas
semanas, um caminhão
irá circular pelos bairros
Cidade Boa Vista, Jardim
Fernandes, Jardim Europa
e Jardim Varan. Já o outro,
atenderá o Jardim Leblon,
o Tabamarajoara, o Raffo e
seguirá até o Jardim Nova
América. A recomendação
é que os moradores deixem
os materiais inservíveis na
calçada em frente à residência
logo nos primeiros dias da
operação.
Os agentes públicos realizam a coleta de móveis,

A Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) de Arujá será
inaugurada nesta segunda-feira,
às 16 horas, no prédio ao
lado da Delegacia de Polícia,
na praça Bartolomeu Bueno,
n º 7, centro. A inauguração,
que será virtual em razão da
pandemia de coronavírus
(Covid-19), contará com a
presença do prefeito Luis
Camargo (PSD) e da delegada
que chefiará a DDM de Arujá,
Vanessa Chagas. É esperada
a presença, de forma remota,
do governador João Doria
(PSDB).
Segundo o prefeito, unidade
é especialmente importante
por ser uma reivindicação
antiga da população e, ainda, por ser um instrumento
imprescindível para acolher
e auxiliar as mulheres em
caso de necessidade. “É um
equipamento de extrema
importância às vítimas da
violência doméstica e também
fora de casa e, além disso, é
uma luta antiga e uma grande
vitória para todos nós”, afirmou.

eletrodomésticos e outros
objetos em desuso, exceto
resíduos de construção civil
(entulho).
O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi (PL), lembrou que todos os inservíveis
coletados são destinados
ao processo de seleção e
reciclagem, feito na Central
de Triagem do Colorado por
trabalhadores da Cooperativa
de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos

(Univence).
“A continuidade da Operação Cata-Treco é essencial
para combater o descarte
irregular na cidade e contribuir para a preservação
do meio ambiente. Além
disso, o que já não serve
para alguns é revertido em
renda para as famílias dos
cooperados e em cestas
básicas para ações sociais
da prefeitura”, ressaltou o
chefe do Executivo.
Maurício Sordilli/Secop Suzano

Programação do novo ciclo de coleta terminará dia 31

Rodrigo Sitta/PMA

Inauguração da unidade vai ocorrer de forma virtual

Para Druziani, delegado poder contar com o serviço.
titular do Distrito Policial “Infelizmente, é um crime
(DP) de Arujá, trata-se de que é uma realidade muito
um avanço muito grande constante na nossa sociedade.
para a cidade. “Nesses anos Importante informar que a
todos de polícia, a gente tem DDM tem a atribuição de
acompanhado e trabalhado atender as pessoas que se
muito para que essa violên- identifiquem com o gênero
cia acabe ou seja, ao menos, feminino. Após a inauguraminimizada”, destacou.
ção, passaremos a atender de
Vanessa, a delegada que segunda a sexta-feira, das 9
assumirá como titular da às 18 horas e me coloco à
DDM de Arujá, enfatizou a disposição para acolher as
importância do município vítimas”, finalizou.
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No dia em que Mogi declarou Fase Crítica, mais da metade do Alto Tietê apontou ocupação acima dos 95%

Saúde regional ainda sofre com
a superlotação nos leitos Covid
André Diniz

No dia em que a Prefeitura
de Mogi das Cruzes anunciou
a criação da Fase Crítica de
restrições, as cidades do Alto
Tietê voltaram a apresentar
problemas com a superlotação de leitos de Enfermaria
e de alta complexidade para
tratamento de coronavírus
(Covid-19).
Na cidade de Mogi, foi
registrado o oitavo dia consecutivo de ocupação completa
de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) de todos os
hospitais públicos estaduais e
municipais, além dos hospitais
públicos. O agravamento da
situação chegou aos leitos de
enfermaria, onde apenas 11
dos 228 leitos foram declarados abertos para internação
de casos moderados.
A situação na cidade de
Poá, no entanto, chegou a ser
mais sensível, com a taxa de
ocupação chegando a 126%
nos leitos de Enfermaria (sendo
todos os 15 leitos do setor e

outros quatro leitos não Covid
também ocupados), e uma
taxa de 250% para leitos de
Emergência (dos dois leitos
designados, no final do dia
haviam cinco).
Em nota, a Secretaria de
Saúde da cidade informou
que chegou a cogitar o fechamento das Unidades Básicas de
Saúde (UBS), na quinta-feira,
para encontrar uma solução
para o Hospital Municipal Dr.
Guido Guida, que colapsou
em virtude da alta demanda.
No entanto, a prefeita Marcia
Bin (PSDB), chegou a revogar
a determinação. A medida
tinha como meta remanejar
os profissionais das unidades
para reforçar o atendimento no
hospital, e os serviços da rede
básica seriam concentrados
nas Unidades de Estratégia
de Saúde da Família (ESF).
A prefeitura de Itaquaquecetuba informou que todos
os 31 leitos de enfermaria e
os oito leitos de Emergência
para infectados por Covid-19
estavam ocupados. A situação

Paulo Pavione/Secop Suzano

leitos extras.
Em Guararema, a administração municipal informou que dos oito leitos de
Enfermaria, dois estão sendo
usados, representando 25%.
O município não conta com
leitos de UTI.
As prefeituras de Biritiba
Mirim e Salesópolis não enviaram resposta à reportagem. O
Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) informou que, até
quarta-feira, a taxa geral dos
municípios da região estava
em 95,5%.

Mortes
Em algumas cidades do Alto Tietê, ocupação chegou a ultrapassar os 100%

era semelhante na cidade de
Santa Isabel, onde apenas
um leito na Santa Casa de
Misericórdia estava livre, dos
32 leitos disponíveis entre
Enfermaria e Emergência.
A Secretaria de Saúde de
Suzano não divulgou em
seu hotsite, até o horário de

fechamento da matéria, a atualização da ocupação de leitos
em sua rede pública. A última
parcial apontava que 109,09%
dos 62 leitos disponíveis já
estavam ocupados - ou seja,
pacientes de Covid-19 também
estavam sendo recebidos em
outros leitos.

Em Arujá, a Pasta da Saúde
afirmou que o Pronto Atendimento Barreto contava com 12
leitos de UTI ocupados, além
dos seis leitos ventilatórios
ocupados. O Pronto Atendimento Central possuía 23
leitos ocupados, onde foram
feitas adaptações para criar

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat),
informou ontem a morte
de mais 14 pessoas por coronavírus (Covid-19). Os
óbitos ocorreram em Biritiba,
Guararema, Mogi, Poá, Santa
Isabel e Suzano, esta última
cidade foi a que registrou o
maior número de mortos por
Covid-19: sete.

Vagas temporárias

Digital

Sistema de Aprovação agiliza Prefeitura de Mogi contrata 41
andamento de processos
médicos de forma emergencial
Durante a fase vermelha do
Plano São Paulo, que aumenta
as restrições de circulação de
pessoas em todo o Estado, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo de
Mogi das Cruzes mantém uma
ferramenta que facilita a vida
dos cidadãos e profissionais
ligados às áreas de engenharia
e arquitetura.
Em funcionamento desde
setembro de 2019, o Sistema de
Aprovação Digital de Processos
permite a tramitação digital de
todas as etapas de projetos de
reforma ou construção. Além
disso, para tirar dúvidas dos
cidadãos a Pasta mantém o
whatsapp 94111-7002.
A plataforma pode ser acessada por meio do link https://
mogidascruzes.prefeituras.
net/login que permite que
os cidadãos ou profissionais
acompanhem o andamento
de forma remota, incluindo
documentos solicitados pelos
técnicos da Administração.
Desde que foi implantado, o
sistema já recebeu 5617 processos,

Divulgação/PMMC

Para atender às necessidades emergenciais e excepcionais nas unidades de
saúde da rede municipal,
a Prefeitura de Mogi das
Cruzes abrirá, a partir das
8h de segunda-feira (22/03),
as inscrições do Processo
Seletivo Simplificado (PSS)
para contratação temporária
de 41 médicos. O salário é
de R$ 7.126,17, para 20h
Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do whatsapp semanais de trabalho. O
período de inscrição, que
sendo 2999 deferidos, 1032 particulares já estão acostu- deverá ser feita exclusivaindeferidos e 994 em tramitação. madas com o sistema, que mente pela internet e sem
A facilidade de operação do dispensa a presença física cobrança de taxa, vai até as
sistema proporcionou ainda dos requerentes no prédio 17h de sexta-feira (26/03).
592 processos aprovados em da Prefeitura, como acontecia
São 38 vagas de ampla
primeira análise. Entre os 994 anteriormente.“A plataforma concorrência, sendo 19 para
processos que estão tramitando, é fácil de ser usada e propor- ginecologia, 16 para clínica637 encontram-se com os ciona o contato remoto com os -geral e 3 para psiquiatria,
requerentes e os outros 357, técnicos da Secretaria. Durante além de outras 3 destinadas
com a Prefeitura
a fase vermelha, a existência a deficientes (1 para ginecoO secretário municipal de do sistema é importante para logia, 1 para clínica-geral e
Planejamento e Urbanismo, garantir o fluxo de serviços 1 para psiquiatria).
Claudio de Faria Rodrigues, e a manutenção das obras
Além do preenchimenexplicou que as pessoas que que estão em andamento na to dos pré-requisitos, os
realizam obras ou reformas cidade”, explicou.

candidatos serão classificados
e selecionados de acordo
com a análise dos títulos
apresentados e segundo
os critérios de pontuação
e desempate estabelecidos
no edital.
O resultado será divulgado
no site da Prefeitura e é responsabilidade do candidato
acompanhar as publicações.
Os contratos não terão
validade de concurso público
e o prazo máximo será de

12 meses.
Para mais informações,
consulte o edital que está
disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes na
página oficial: mogidascruzes.
sp.gov.br. Recentemente, a
administração municipal
abriu processo seletivo para
a contratação de professores
para a rede municipal de
ensino da cidade para atender
a demanda de profissionais
em falta.
Divulgação

Novos médicos serão contratados pela Prefeitura
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CASOS FORA DA COVID-19

Prefeitura de Mogi e a Santa Casa afirmam que outros casos tem sido atendidos, mas demanda maior é covid

Hospitais de Mogi atendem
normalmente outras doenças
André Diniz

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) fez com
que a demanda de leitos
para o tratamento da doença
aumentasse drasticamente
em todo o país, obrigando
gestores da Saúde a adaptarem
alas para receberem pacientes.
No entanto, como ficaram
os atendimentos a outras
doenças, que acontecem no
dia-a-dia das cidades?
O alerta sobre o comprometimento a outras doenças
tem sido feito por autoridades
estaduais e municipais com o
agravamento do número de
internações, principalmente
nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI). Durante o
mês de fevereiro, o prefeito
de Mogi das Cruzes Caio
Cunha (Pode) chegou a fazer um apelo à população,
lembrando que a transmissão
desenfreada poderia comprometer inclusive o atendimento
a traumas e emergências
cardíacas, acidentes de carro,

atropelamentos e casos de
Acidente Vascular Cerebral
(AVC).
Perguntada, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes, por meio
da Secretaria Municipal de
Saúde, informou que, apesar
das dificuldades, os protocolos de atendimento para
pacientes de emergência e
urgência no município seguem normalmente, visando
não comprometer a entrada
de nenhum paciente. “Os
atendimentos de média e
alta complexidade são de
competência do governo do
Estado”, ressaltou a Administração Municipal.
A direção da Santa Casa
de Misericórdia de Mogi das
Cruzes, por sua vez, confirmou qeu os pacientes de
urgência e emergência estão
sendo atendidos normalmente
pelo Pronto Socorro, e que
o atendimento a acidentes,
quedas, urgências ortopédicas
e outras emergências também
estão dando entrada pelo PS.
Questionada sobre a situação

Emanuel Aquilera

Santa Casa confirmou que os pacientes estão sendo atendidos normalmente

da ocupação de leitos para
casos não-Covid-19 na unidade, a Direção da Santa Casa
de Mogi informou que nas
demandas de outras patologias
estão suspensos os processos
de cirurgias eletivas, ou seja,

as que não são urgentes. “No
mais, a Maternidade continua
funcionando normalmente,
já que nunca paramos, e as
urgências e emergências
também estão atendendo
normalmente”, concluiu.

Até o final da tarde de
ontem, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes informou em
sua página na Internet que
a ocupação de leitos para
Covid-19 no município estava em 100% dos leitos de

UTI e 91,1% para hospitais
públicos e privados.
Na última quinta-feira, dia
18 fez um ano que a cidade
de Mogi das Cruzes registrou
o primeiro caso positivo do
novo coronavírus (Covid-19).
Segundo a Secretaria de
Saúde de Mogi das Cruzes,
o Hospital Municipal Pref.
Waldemar Costa Filho, no
distrito de Braz Cubas, foi
totalmente adaptado para
se tornar um Centro de
Referência do novo coronavírus e atua somente nesta
área, mudando sua estrutura
interna para atender casos
suspeitos que chegam tanto
do município quanto de
cidades vizinhas. Hoje são
61 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e 70
de enfermaria Covid, sendo
que novos leitos já estão
sendo instalados, dependendo apenas da ampliação
de rede de gases para entrar
em funcionamento e assim
ampliar a oferta de leitos
funcionando no município.

Trabalhadores e empreendedores

Braz Cubas

Emprega Mogi Digital
Prefeitura acredita que
invasões são orquestradas oferece 343 oportunidades
A ocupação de um terreno na Vila São Francisco,
no distrito de Braz Cubas,
pode ser uma ação coordenada, segundo informação
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes. De acordo com
o Executivo municipal, a
área está recebendo movimento intenso há dias com
caminhões de materiais de
construção e até operários
para as obras.
A empresa proprietária
da área comunicou que o
pedido de urgência já foi
deferido em liminar e o
mandado expedido, com isso,
a Justiça poderá intimar os
moradores para que deixem
o local a qualquer momento,
“se necessário, sob emprego
de força policial”.
A ocupação teve início
no começo de março deste
ano e já registra mais de
cem moradores.
Concedido pela Prefeitura
para a empresa Trefiltubo
– Trefilação Mogi LTDA em
1987, uma propriedade

posteriormente.

MST
A suposta participação do
MST na ocupação também
Empresa proprietária
foi confirmada pela nota
à imprensa divulgada pecomunicou que o
los advogados da empresa
pedido já foi deferido
proprietária do terreno.
em liminar e o
“Tomamos conhecimento
mandado expedido
da invasão por um grupo
ora intitulado MST, ora
intitulado MOM, invasão
essa que ocorreu de forma
extremamente organizada
por seus líderes”, declarou em nota o advogado
vazia de 94 mil metros responsável, André Norio
quadrados localizada Vila Hiratsuka.
São Francisco está receAinda em nota, os rebendo diariamente novas presentantes da empresa
residências de madeira e já explicaram que já poderiam,
conta com algumas famílias legalmente em ação imediata,
dormindo no local. A Pre- “retirar todos os invasores
feitura de Mogi das Cruzes à força”, porém, preferiu
comunicou que nos primei- evitar o confronto direto e
ros dias da ocupação uma utilizou de medida judicial
bandeira do Movimento dos cabível pedindo na Justiça
Trabalhadores Rurais Sem uma medida de urgência
Terra (MST) chegou a ser para sua reintegração de
fixada no local e removida posse.

O programa Emprega
Mogi Digital encerrou a
semana com 343 vagas de
emprego para todos os níveis
de escolaridade. Os cargos
com maior oferta de vagas
eram para Operador de Telemarketing, com 220 vagas,
sendo 20 delas exclusivas
para Pessoas com Deficiência;
Auxiliar de Logística, dez
vagas; Corretor de Imóveis,
dez vagas; Montador de
Andaimes, e Soldador, com
dez vagas cada.
Conforme já publicado
pela reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico explicou no
mês passado que o setor
de Serviços é o que tem o
maior número de empresas
e, consequentemente, a que
mais contrata. Nesta área
atuam as empresas que
prestam diversos tipos de
trabalho, como as empresas
de telemarketing e os profissionais liberais, todos aqueles
que não comercializam ou
fabricam produtos.

O Emprega Mogi Digital faz
parte do Plano de Retomada
Econômica, desenvolvido
pela Prefeitura de Mogi das
Cruzes para oferecer mais
oportunidades aos trabalhadores e empreendedores.
Todo o atendimento é
realizado de maneira digital, o que possibilita mais
facilidade para quem busca
um novo emprego e também
reduz o tempo e o custo
com transporte que antes

os candidatos tinham para
ir até uma das unidades.
Na plataforma é possível
cadastrar currículo, atualizar
os dados e se candidatar a
uma das vagas disponíveis
utilizando um computador
ou celular.
Para obter informações
sobre a quantidade de vagas
disponíveis, cargos e salários,
basta acessar o link http://
empregamogidigital.pmmc.
com.br/meu_curriculo/#/
Divulgação

Vagas podem ser acessadas no site do Programa
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Guedes critica imagem negativa do Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 19, que há um “discurso negativo” em relação
à imagem do Brasil no exterior. Ele citou o desmatamento na Amazônia e afirmou que, antes do governo
Jair Bolsonaro, as florestas já vinham sendo devastadas já algum tempo e só agora as críticas teriam sido
intensificadas: O desmatamento na Amazônia não ocorreu nos últimos um ou dois anos”, afirmou Guedes em
entrevista aos jornais espanhóis El Mundo e Expansión.

BEIRANDO O CAOS

Briga política

Foram contabilizados 18.673 novos casos em 24 horas e 620 novos óbitos,
uma alta de 0,9%. Na Capital, o prefeito Bruno Covas antecipa feriados

Bolsonaro aciona STF
contra toque de recolher

SP chega a 90% de
ocupação nas UTIs
Divulgação

Estadão Conteúdo

O Estado de São Paulo
registra nesta sexta-feira
2.280.033 casos de contaminação pela covid-19 e
66 798 mortes pela doença.
Entre a quinta-feira, 18, e a
sexta-feira, 19, foram contabilizados 18.673 novos
casos, aumento de 0,8%
em 24 horas, e 620 novos
óbitos, alta de 0,9%.
No Estado, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria
é de 79,3% e dos leitos de
UTI de 90,6%. Na Região
Metropolitana de São Paulo,
leitos de enfermaria têm
ocupação de 85,2% e leitos
de UTI, de 91%.
De acordo com dados da
Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade),
o Estado registra oscilação
positiva na variação semanal - comparativo entre os
sete últimos dias e os sete
anteriores - de 16,9% em
novos casos. Novos óbitos
avançam 36,8% e novas
internações apresentaram
alta de 18,3%
Na Região Metropolitana

Em uma nova ofensiva de Liberdade Econômica e
contra governadores, o presi- “subtraíram parcela importante
dente Jair Bolsonaro acionou do direito fundamental das
na noite desta quinta-feira, pessoas à locomoção, mesmo
17, o Supremo Tribunal Fe- sem que houvessem sido
deral (STF) para derrubar os exauridas outras alternativas
decretos estaduais da Bahia, menos gravosas de controle
do Distrito Federal e do Rio sanitário”.
Grande do Sul, que determiO presidente também
naram “toques de recolher” quer que o STF estabeleça
para conter o avanço da que medidas de fechamento
pandemia da covid-19. O de serviços não essenciais
presidente considera que as exigem a aprovação de leis
medidas são “uma decisão locais, por parte do Poder
política desproporcional”. Legislativo, não podendo
Bolsonaro entrou com a ser determinadas unilateação no STF no momento ralmente por decretos de
em que o País passa pelo governadores.
“Tendo em vista o caráter
pior momento da pandemia
do novo coronavírus, com geral e incondicionado desrecordes sucessivos no nú- sas restrições à locomoção
nos espaços públicos, elas
mero de óbitos diários.
Na avaliação de Bolso- podem ser enquadradas no
naro, os decretos afrontam conceito de “toque de recoas garantias estabelecidas lher”, associado à proibição
na Declaração dos Direitos de ficar nas ruas. (E.C)
Divulgação

Faltam vagas nos leitos de UTI no estado de SP e sobram pacientes doentes

de São Paulo, novos casos
avançam 15,3%, novos óbitos,
35,9% e novas internações,
18,2%.
O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), considerou
precipitado o anúncio feito
na quinta-feira, 18, pelo
prefeito de São Paulo, Bruno
Covas (PSDB) de antecipar
feriados na capital paulista

para reduzir a circulação
de pessoas na capital, em
razão do avanço do novo
coronavírus.
A declaração foi feita na
manhã desta sexta-feira, 19,
na sede do Butantan, durante
a entrega de mais 2 milhões
de doses da CoronaVac pelo
instituto ao Ministério da Saúde
para o Programa Nacional

de Imunizações (PNI).
Com relação aos prefeitos
do litoral paulista que temem
superlotação na região com
decreto do município paulista,
o governador afirmou que
alertou a Prefeitura de São
Paulo que “uma medida como
essa deveria ser discutida
previamente com o governo
antes de tudo”.

Bolsonaro entrou com ação no STF contra decretos
Tomaz Silva/Agência Brasil

Combustível

Petrobras vai reduzir
preço da gasolina
A Petrobras informou às
distribuidoras de combustíveis
que vai reduzir o preço da
gasolina nas refinarias em
R$ 0,1420 o litro a partir
do sábado, 20, em todas as
suas refinarias de maneira
linear. Já o preço do diesel
ficou inalterado, disse o
presidente da Associação
Brasileira dos Importadores
de Combustíveis (Abicom),
Sérgio Araújo.
Segundo a Petrobras, o preço
final na refinaria passa a ser
R$ 2,69 o litro da gasolina.
A queda reflete o comportamento do preço do petróleo
no mercado internacional,

que tem se mostrado mais
volátil nos últimos dias e
perdeu a força demonstrada
no início de março, quando
chegou bem perto dos US$
70 o barril, o tipo Brent. Nesta
sexta-feira, a commodity
operava em torno dos US$
63 o barril.
A Ativa Investimentos
ressaltou que pela primeira
vez em 2021 o modelo de
acompanhamento da defasagem no preço da gasolina
apresentou potencial de
redução.
Desde 16 de dezembro
até agora foram anunciadas
7 elevações do preço. (E.C)

Já foram sete aumentos desde dezembro
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EUA E CHINA

Lados usaram uma linguagem dura, que pouco sugere melhora no diálogo bilateral em relação ao governo Trump

Países se acusam de minar ordem
global e abusar do poder militar
Estadão Conteúdo

O primeiro encontro de
alto escalão entre representantes dos Estados Unidos e
da China depois da posse de
Joe Biden começou anteontem
com acusações mútuas, raramente feitas pelos dois lados
frente a frente, de abuso do
poder econômico e militar
e ingerências indevidas em
assuntos internos da outra
parte. Os dois lados usaram
uma linguagem dura, que
pouco sugere uma melhora
no diálogo bilateral em relação
ao governo de Donald Trump.
Nas declarações de abertura
da reunião, diante da imprensa,
o secretário de Estado, Antony
Blinken, acusou a China de
“ameaçar a ordem baseada
em regras que mantém a
estabilidade global”, citando
“coerção” a países aliados dos
EUA e uma “preocupação
profunda” com as ações de
Pequim na província chinesa
de Xinjiang, em Hong Kong e
em Taiwan. Ele ainda apontou

Pequim como responsável por
ciberataques contra os EUA.
“A alternativa a uma ordem baseada em regras é
um mundo no qual a força
é recompensada e os vencedores levam tudo. E isso
significaria um mundo bem
mais violento e instável para
todos nós”, declarou Blinken.
Ao mencionar suas recentes
viagens ao Japão e Coreia do
Sul, no começo da semana,
ele afirmou ter ouvido de
autoridades desses países
profundas preocupações sobre
as ações chinesas na Ásia.
O outro representante dos
EUA, o assessor de Segurança
Nacional da Casa Branca,
Jake Sullivan, optou por um
tom menos agressivo: “Não
estamos atrás de conflitos,
mas estamos abertos a uma
competição dura, e sempre
defenderemos nossos princípios, para nosso povo e
nossos amigos”, declarou.
As expectativas de um
diálogo duro no encontro,
previsto para continuar no

Divulgação

China foi acusada de ameaçar a ordem que mantém a estabilidade global

hoje, se confirmaram nas falas
seguintes, dos representantes
chineses. Ao responder a
Blinken, o responsável pelas
relações exteriores no Partido
Comunista, Yang Jiechi, afirmou
que os EUA abusam do seu

México e Canadá

poderio militar e financeiro.
“Os Estados Unidos usam
sua força militar e hegemonia financeira para impor
sua jurisdição de forma arbitrária e suprimir outros
países”, afirmou Yang, em

uma referência às sanções
impostas por Washington
a países como o Irã, que
afetam empresas de todo o
mundo, e a empresas chinesas
como a Huawei. “Os EUA
abusam do que chamam

AstraZeneca

4ª semana

Casa Branca confirma envio Alemanha e França
de vacinas da AstraZeneca retomam imunização
O coordenador da resposta
da Casa Branca à pandemia
da Covid-19, Jeff Zients,
confirmou ontem que os
Estados Unidos da América
enviará doses de vacinas
contra o coronavírus da
AstraZeneca ao Canadá e ao
México. Segundo o assessor,
o governo canadense receberá
1,5 milhão de imunizantes
e o mexicano, 2,5 milhões
de doses.
Na quinta-feira passada,
a porta-voz da Casa Branca,
Jen Psaki, havia confirmado
as negociações, que segundo ela ainda não estavam
finalizadas.
Os Estados Unidos têm
um estoque da vacina da
AstraZeneca, mas o imunizante ainda não recebeu
autorização para uso emergencial no país.
De acordo com Zients,
o acordo com os países
vizinhos não prejudicará o
cronograma de vacinação do
coronavírus da população
norte-americana.

Governo canadense
receberá 1,5
milhão de doses e o
governo mexicano,
2,5 milhões

de doses da vacina aplicadas
nos últimos sete dias foi de
2,5 milhões.
Ele ainda disse que 22
milhões de imunizantes
foram enviadas aos Estados
nos últimos sete dias. De
acordo com Zients, o ritmo
mais do que dobrou desde
que o presidente assumiu
o cargo.

Variante britânica

Meta vacinação

Jeff Zients informou ainda que os Estados Unidos
atingiram ontem a marca
de 100 milhões de doses de
vacinas contra o coronavírus
(Covid-19) aplicadas, 58 dias
após Joe Biden tomar posse
como presidente do país.
Durante uma coletiva
de imprensa que ocorreu
ontem o assessor afirmou
também que a média diária

O infectologista Anthony
Fauci, principal conselheiro
médico da Casa Branca nos
Estados Unidos, que também participou da coletiva,
de ontem afirmou que a
variante britânica do coronavírus está se tornando
mais dominante nos EUA.
Ao ser questionado sobre o aumento de casos
de Covid-19 em algumas
regiões do país, o cientista
respondeu que isso não é
surpresa e que houve um
relaxamento prematuro das
medidas de saúde pública.
(E.C.)

A comissão de vacinas da
Alemanha (conhecida como
Stiko) e a França afirmaram
que a vacina da Oxford/AstraZeneca pode ser utilizada
novamente nos países. Segundo
a entidade alemã, apesar da
decisão, ainda há alguns estudos
que reconhecem potenciais
coágulos sanguíneos.
A medida tomada pelo
Stiko, no entanto, foi seguida
de um questionamento para
toda a comunidade europeia.
Na avaliação deles, em que
medida esse “drama” gerado
em torno da vacina da AstraZeneca “era para ser uma
declaração política na tentativa
de se vingar da AstraZeneca
em meio à disputa da empresa
com a União Europeia”, após
atrasos na entrega das vacinas
pela farmacêutica.
O ministro da Saúde da
Alemanha, Jens Spahn, afirmou
que a reintrodução deve ser
feita com “prudência, com
médicos informados e cidadãos devidamente educados”.
Ainda com a retomada do
imunizante, o ministro alertou

de segurança nacional para
obstruir os canais normais
do comércio e incitar outros
países a atacarem a China.”
Yang disse que a China “não
será estrangulada”, e reiterou
que Xinjiang, Hong Kong e
Taiwan são “partes inseparáveis” do país, opondo-se à
“interferência americana em
temas internos”. Ele ainda
disse que os direitos humanos
nos EUA estão em má fase,
referindo-se ao que chamou
de “massacre” dos negros
americanos.
O chanceler Wang Yi lembrou das sanções impostas
pelo Departamento de Estado,
na quarta-feira passada, a 24
pessoas ligadas ao governo de
Hong Kong e ao Legislativo
chinês, em represália à nova
lei eleitoral para a cidade,
que praticamente bloqueia
a participação política de
opositores. “No nosso caminho para cá, soubemos
das sanções. Isso não é uma
forma de convidar hóspedes
para os EUA”, disse.

que não há vacina suficiente na
Europa para conter a terceira
onda da Covid-19.
O número de casos tem
aumentado na Alemanha,
impulsionado pela flexibilização das restrições nas últimas
semanas e pela disseminação
das novas cepas.
.

Holanda

A Holanda registrou, na
atualização de ontem, o maior
aumento de novos casos desde
o início do ano, com cerca de
7.400 infecções nas últimas
24 horas.

Bélgica

Novas infecções diárias
também estão em tendência
de alta na Bélgica. A média
de casos no país dos últimos
sete dias agora é de 3.266, um
aumento de 34% em relação
à semana passada.

Taiwan

Na segunda-feira, Taiwan
dará início ao seu programa
de vacinação contra a Covid-19. (E.C.)

OMS alerta
para alta nos
casos globais de
Covid-19
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom,
informou que esta semana
será a quarta seguida a registrar aumento nas infecções pelo coronavírus em
todo o mundo, seguindo
um período de seis semanas
consecutivas de queda nos
casos. De acordo com ele,
praticamente todas as regiões
do mundo reportam avanço
mais acelerado do vírus.
As mortes por Covid-19,
por outro lado, continuam
em queda, mas a ritmo menor,
disse Tedros.
O diretor-geral da OMS
ainda alertou para “sérias
barreiras” que persistem na
produção e distribuição de
vacinas pela Covax, iniciativa
da entidade multilateral em
conjunto com a Aliança Gavi,
da Fundação Bill e Melinda
Gates, que tem por objetivo
a distribuição igualitária de
imunizantes para a Covid-19
ao redor do mundo.(E.C.)
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CORINTHIANS

Treinador, que já completou 30 jogos pela equipe, espera consolidar o bom
início de temporada com a famosa raça corintiana para seguir vencendo

Mancini quer time
com ‘cara’ do Timão
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Estadão Conteúdo

O Corinthians ainda está
longe de apresentar um futebol que encante a sua torcida. Mas o técnico Vagner
Mancini já sabe o que quer
ver em campo nos jogos do
clube para seguir vencendo:
a raça corintiana. “Óbvio
que precisamos melhorar o
nosso desempenho e todos
os atletas sabem disso. Mas
o que tenho gostado é da
disposição deles enfrentando as adversidades, como
campo alagado, gramado
ruim”, afirmou Mancini em
entrevista ao site do clube após
a vitória sobre o Salgueiro
em seu primeiro jogo pela
Copa do Brasil.
O treinador, que completou
30 jogos à frente da equipe,
disse que esse processo está
em evolução e a cobrança é
grande nos treinos. “Time
vem se superando. Dia que
não der para jogar bonito,
temos que fazer a diferença”,
comentou.
E nesse início de temporada
um jogador vem chamando
a atenção. É o meia-atacante
Mateus Vital, que vem marcando gols e crescendo tanto

Treinador falou que no dia que não der para jogar bonito, é preciso fazer a diferença

técnica quanto taticamente nas
partidas do Corinthians. “Ele
está em excelente fase e estou
muito satisfeito com ele. Mas
isso tudo está acontecendo
porque ele treina muito. É
um jogador que finaliza bem
e está com confiança para
desenvolver o seu potencial.
Ele está em outro patamar”,
afirmou o técnico corintiano.
Para melhorar o rendimento do jogador, o clube tem
trabalhado em duas frentes:
mobilidade e flexibilidade.

Nos últimos 16 jogos, o meia
anotou seis gols. Para efeito
de comparação, ele demorou
146 confrontos, desde a sua
chegada, em 2018 para fazer
a mesma quantidade de gols.
A boa fase da equipe pode ser
medida pelo sua performance
no Paulistão. O Corinthians
lidera o seu grupo com oito
pontos em quatro jogos e
apresenta um aproveitamento
de 66,7%. “É um bom início,
mas temos que aliar aos resultados conquistados, um

Verdão

Peixe

Palmeiras decida dar
férias para o elenco

Volante Alisson
completa
250 jogos
pelo Santos

A suspensão da rodada
de fim de semana do Campeonato Paulista mexeu com
a programação de férias
do Palmeiras. O clube tem
realizado um rodízio de
descanso de todo o elenco
após a longa temporada
2020 e anunciou ontem
uma mudança na agenda
original. A segunda turma
de jogadores sairia de férias
apenas na segunda-feira,
porém já está liberada dos
treinos para descansar.
O Palmeiras manteria esse
grupo até segunda-feira para
contar com esses jogadores
para o clássico diante do São
Paulo, que seria realizado
neste fim de semana. Saem
de férias nesta sexta-feira os
seguintes jogadores: Jailson,
Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno

Lopes. Segundo o clube, os
atletas se reapresentam no
dia 31, quando realizam
exames PCR antes de serem
reintegrados ao elenco Por
outro lado, quem retorna
nesta sexta à equipe são os
jogadores que ganharam
dez dias de férias: Weverton,
Marcos Rocha, Luan, Gustavo
Gómez, Viña, Felipe Melo,
Zé Rafael, Raphael Veiga,
Rony, Luiz Adriano e Willian.
O Palmeiras também decidiu
dar uma folga aos demais
jogadores, aqueles que não
vão tirar férias neste início
de temporada. Lucas Lima,
Patrick de Paula, Gabriel
Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel
Silva estão dispensados dos
trabalhos no fim de semana
e só vão se reapresentar na
segunda-feira. (E.C.)

O Santos segue treinando forte para realizar uma
temporada ainda melhor
que a passada. Enquanto
aguarda para saber quando
voltará aos gramados pelo
Paulistão, o clube prestou
bela homenagem a seu
capitão Alison, pelos 250
jogos realizados. O técnico
Ariel Holan fez questão
de parabenizar o volante,
com uma camisa autografada por Pelé e uma placa
comemorativa.
“Muito bom, felicidades
pelos 250 jogos”, fez questão
de cumprimentar o volante, o técnico Ariel Holan.
O argentino entregou a
camisa ao jogador e, todo
empolgado, deu um abraço
carinhoso no pupilo. (E.C.)

bom futebol pois podemos
render mais”, falou o treinador.
Com a paralisação do Campeonato Paulista, a ideia da
comissão técnica é aproveitar
esse período para realizar uma
espécie de pré-temporada e
melhorar o condicionamento
do elenco para o calendário
de 2021. Para o treinador
Vagner Mancini, o aspecto
físico é fundamental para que
o time consiga a evolução
nesta sequência de jogos que
está por vir.

Pandemia

FPF pode punir times por
desrespeitar restrições
Jogadores, dirigentes
e integrantes das comissões técnicas dos clubes
que disputam o Campeonato Paulista podem ser
punidos esportivamente
por comportamento social
inadequado que infrinja o
protocolo de controle do
novo coronavírus (Covid-19)
da competição. A proposta
da Federação Paulista de
Futebol de endurecimento
das regras vem em meio
à paralisação do torneio
após decreto que proíbe a
realização de partidas no
Estado até 30 de março
e ainda será levada para
discussão entre os clubes,
mas já enfrenta resistência
do TJD (Tribunal de Justiça
Desportiva).
A quinta rodada do
Paulistão, que deveria ser
realizada neste sábado e
domingo, teve os seus jogos suspensos porque a
federação não conseguiu
levar as partidas para outro
Estado e a opção de entrar
na Justiça com mandado de
segurança para continuar
com a competição em São
Paulo foi descartada pela
maioria dos clubes. Nova
reunião para definir o futuro
do Paulistão está marcada
para segunda-feira, quando a possível inclusão no
regulamento do Estadual
de um artigo sobre atitudes
tomadas por atletas fora de

campo também deverá ser
discutida, inclusive sobre
quais tipos de punições
poderão ser aplicadas na
esfera esportiva.
“Temos um protocolo extremamente rigoroso, mas
sempre existe quem, fora do
ambiente de trabalho, descumpra as regras sanitárias.
Por isso, estamos estudando
a possibilidade de punição
dos profissionais que não
seguirem essas normas que
são cruciais para a saúde
de todos. É um trabalho
que começamos a fazer e
queremos discutir com os
clubes como poderá ser
implementado”, disse ao
Estadão o presidente da
federação, Reinaldo Carneiro Bastos.
Ao longo da pandemia,
foram registrados vários
episódios de desrespeito
às regras de distanciamento
social e uso de máscara
envolvendo jogadores dos
quatro principais clubes
do Estado. O caso mais
recente foi de Jô e Otero,
do Corinthians. Em meio a
um surto de covid-19 que
atingiu o clube, na semana
passada ambos foram para
um resort com as famílias
durante a folga do elenco.
O próprio Jô publicou nas
redes sociais foto de Otero
dentro de uma piscina, com
várias pessoas ao redor,
todas sem máscara. (E.C.)

10 variedades

Sábado, 20 de março de 2021

portalnews.com.br

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br
telefone: (11) 4735.8021
Fax: (11) 4735.8027

Uma flor não se preocupa em
competir com as flores do lado, ela
apenas floresce.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, paz e
carinho... Feliz aniversário!
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Saber viver com o passado
A palavra sabedoria
é formada por dois
verbos: saber e doer.
É uma junção de
palavras que se dá
com o tempo. Se
forma no passado
para ser usado no
presente e no futuro.
Embora os
momentos felizes
da vida sejam os
melhores, os mais
desejados por todos,
não há aprendizado
sem dor. E viver, vez
por ou outra, dói.

Só se torna sábio
quem aprende com
o sofrimento. Por
isso, quanto mais se
vive, mais sábia uma
pessoa pode se tornar.
A grande infelicidade
disto tudo, é que ao
nos tornamos mais
sábios, nos tornamos
também mais velhos.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Vivi dorme e sonha que é uma grande Top Model, loira. Bruno volta e Dani
fica feliz ao ver o pai. Vivi compra tintura de cabelo por achar que a agência
de modelos vai aceitá-la se ficar loira. As Chiquititas descobrem a casa na
árvore no terreno abandonado.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva sente um mal-estar, e Manuela implora que Rodrigo va embora. Laudelino
fica desolado com a ausencia de Ina. Marcos se surpreende com a frieza de
Vitoria ao falar sobre Ana. Lucio avisa a Manuela que farão novos exames
em Eva pela manha.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Reprise do último capítulo.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se Thelma aceitar vender seu restaurante
para ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo, e os dois estranham. Lurdes
tem um mau pressentimento. Raul e Vitória contam para Sandro que Marconi
morreu a mando de Álvaro.

RECORD, 21H

Gênesis
A novela não é exibida aos sábados.
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