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Mogi aguarda mais 60 leitos no 
Arnaldo Pezzuti nesta semana

Condemat fez 
investimento de 
R$185 mil para 
custear a instalação 
de tanques de 
oxigênio no hospital 
em Jundiapeba; serão 
mais 30 leitos de UTI 
e 30 de enfermaria

FASE CRÍTICA

 Mogi segue para o segundo dia de 
restrições. Cidades, página 4

A iniciativa, em parceria com o 
governo do Estado, vai garantir 90 
leitos na unidade hospitalar desti-
nados ao tratamento da Covid-19. 
Além disso, o Condemat solicitou 
ao Hospital das Clínicas de Suzano 
a disponibilização do prédio para a 
abertura de leitos em uma parceria 
envolvendo o consórcio, o hospital 
e o Estado.  A previsão é de que 
sejam abertos 20 leitos de UTI e 
10 leitos de Enfermaria. A unida-
de já possui 20 em funcionamento.  
Cidades, página 3

Covid-19

Mogi das Cruzes prossegue com a aplicação 
de primeira dose para idosos com 73 anos
Amanhã a vacinação será para quem tem 72 anos ou mais. Nos dois casos, o atendimento 
será realizado no drive-thru e também nos 19 postos de saúde. Cidades, página 4

Consórcio que administra a região investiu em tanques de oxigênio e viabilizou leitos prometidos

Condemat/Divulgação

M
o

g
i 

N
e

w
s

/ 
A

rq
u

iv
o

Reorganização

Cemitério da Saudade conta com 200 vagas 
para sepultamentos e receberá 850 lóculos

Uma vistoria foi realizada por um grupo intersetorial para o planejamento de ações 
que pudessem trazer soluções para problemas antigos. Cidades, página 5
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Mais uma vez

Mogi registra  
lotação máxima 
em leitos de UTI
Cidades, página 3

O G5 – conjunto das cinco ci-
dades mais populosas do Alto Tie-
tê - registrou 17 mortes no trânsito 
em fevereiro. Somente em Mogi, a 
comparação interanual apontou um 
crescimento de fatalidades nas pis-
tas de 200% e marcou o mês mais 
violento dos últimos cinco anos. 
Cidades, página 6

Fevereiro

VIOLÊNCIA 
NO TRÂNSITO 
CRESCE 200%
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ABAIXO-ASSINADO
O Sindicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região (Sin-
comércio) está promovendo um 
abaixo-assinado virtual solicitando 
a retomada do comércio. Segundo a 
entidade, as maiores preocupações 
são com o desemprego em massa 
e colapso total da economia. Até a 
noite de ontem, o documento so-
mava 1.413 assinaturas. O objetivo 
é atingir 1.500 e apresentá-lo à Pre-
feitura. Uma reunião entre o setor 
comercial e administração munici-
pal deverá ocorrer nesta semana. 

PRESSÃO
No abaixo-assinado, o Sindicato 
afirma que os comerciantes en-
tendem a gravidade da pandemia 
da Covid-19, mas não podem ser 
responsabilizados e impedidos de 
trabalhar.  O Sincomércio solicita 
também a isenção do IPTU para os 
prédios comerciais; a reavaliação de 
prazos e isenção de juros nas con-
tas fixas e a vacinação urgente aos 
trabalhadores de mercados e far-
mácias e entre outros.

CONSCIENTIZAÇÃO
Em celebração ao Dia da Água, co-

memorado ontem, a Prefeitura ini-
ciou uma programação online. Hoje, 
das 14h às 16h, acontecerá o lan-
çamento dos vídeos de educação 
ambiental do Semae e o webinário 
sobre “A Educação Ambiental para 
Preservação das Águas”. Os interes-
sados podem ver as videoconferên-
cias pelo Youtube. Links: “Dimen-
sões Sociais e Biofísicas da Água” 
(22/3) -  https://abre.ai/smvma22 e 
“A Educação Ambiental para Pre-
servação das Águas” (23/3) - htt-
ps://abre.ai/smvma23.

FURTOS NA SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde sus-
pendeu o atendimento na unidade do 
Programa Saúde da Família do Jar-
dim Aeroporto II, ontem, em função 
de atos de vandalismo e furtos no 
final de semana. Foram subtraídos 
computadores, cabos de energia e 
pequenos objetos. Por conta da fal-
ta de energia, todas as vacinas fo-
ram inutilizadas, sendo duas contra 
a Covid-19.Os reparos na rede elé-
trica devem ser concluídos hoje e 
a reabertura do posto está progra-
mada para amanhã. Quem tiver al-
guma dúvida pode entrar em con-
tato pelo SIS 160.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Mais vacina, menos cobrança 

O
s prefeitos de 440 municípios de 
São Paulo, incluindo os do Alto 
Tietê, pressionaram o governo 
do Estado para a implantação de 

medidas ainda mais restritivas para brecar a 
proliferação da Covid-19, entre elas, solu-
ções voltadas à lotação em ônibus e trens. O 
pedido é emergencial e, embora não resolva 
o problema em médio prazo, poderá ajudar 
a atual situação crítica pela qual as cidades 
passam com a falta de leitos de Enfermaria 
e UTI. Por isso, representantes dos muni-
cípios também pedem a instalação de um 
hospital de campanha regional para aliviar a 
crescente demanda. O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode) também cobra 
do governo Federal os repasses, já atrasados, 
para a instalação de mais leitos na cidade. 

Enquanto as prefeituras caminham cada 
vez mais para medidas que se aproximam de 
um lockdown, há o lado dos comerciantes, 
que travam batalha para abertura das ativi-
dades. Conforme divulgado hoje pelo Gru-
po Mogi News, houve manifestação ontem, 
que acabou em frente à Prefeitura de Mogi, 
solicitando a flexibilização. O Sincomércio 

já enviou ofício ao prefeito Caio Cunha, na 
semana passada, e disponibilizou um abai-
xo-assinado em prol da causa. Já a Associa-
ção Comercial da cidade cobra alternativas 
para o atendimento drive-thru, agora restrito 
apenas aos setores considerados essenciais.  
O que mais revolta os comerciantes é que as 
restrições foram impostas logo após a criação 
de um esquema para atendimento drive-thru 
e liberação dos estacionamentos Zona Azul 
na cidade. Ainda no período de adaptação, 
o sistema foi cancelado pela Prefeitura. 

Cobranças nessa fase, literalmente crítica, 
não faltam, e continuarão. O que poderá sal-
var a pele dos prefeitos favoráveis a maiores 
restrições são os resultados dessas ações, que 
só poderão ser analisadas após, pelo menos, 
um mês. Espera-se, principalmente, que o 
número dos internados diminua. 

Em meio a tantas discordâncias, há um 
ponto de cobrança considerado hors concours 
e que, naturalmente, colocará os setores que 
pensam diferente nos mesmos trilhos: a ce-
leridade para distribuição da vacina. A len-
tidão para imunização é a questão principal, 
que gera todas essas divergências.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Definitivamente o Brasil é 
uma nau sem rumo. Estamos 
à deriva sem nenhuma pers-
pectiva de chegarmos a um 
porto seguro. A negação da 
verdade que acometeu parte 
da sociedade brasileira está 
nos remetendo a um isola-
cionismo extremo e isso em 
um mundo profundamente 
globalizado.

Desde o início desse governo 
a diplomacia brasileira já fez 
de tudo, menos diplomacia. 
Não podemos nos esquecer 
que parte significativa dos 
integrantes desse governo é 
terraplanista e não acredita 
no aquecimento global.

O caos se instalou na saúde 
e ele só não é maior porque 
boa parte dos governadores 
e prefeitos atuaram à revelia 
do governo federal. Entramos 
na pandemia no início de 

Luz no fim do túnel

ARTIGO
Afonso Pola

2020. A partir daí já tivemos 
a exoneração de dois minis-
tros da saúde, a nomeação de 
um general que entende de 
saúde o mesmo tanto que o 
presidente, esse general está 
de saída, mas ainda não saiu 
e o seu substituto ainda não 
entrou. Em boa parte das ci-
dades brasileiras o sistema de 
saúde está colapsando.

No período de 15 a 21 de 
março, o país teve 25% das 
mortes por Covid em todo 
o mundo. Em uma semana, 
Brasil tem o dobro de mor-
tes dos EUA e é alvo de exa-
me pela OMS. Somos hoje o 
epicentro da pandemia e nos 
tornamos uma preocupação 
mundial.

Diante de tudo isso, a pos-
tura do governo não se altera. 
O discurso continua tendo 
um tom belicista e ameaça-

dor, voltado para um seg-
mento fanático que ainda 
o vê como mito e faz coro 
com seus rompantes de au-
toritarismo.

Ao que tudo indica, o pro-
cesso de isolacionismo do 
Brasil frente ao mundo deve 
persistir enquanto durar esse 
governo. Mas o processo de 
isolacionismo do governo 
em nosso território está se 
intensificando. A populari-
dade do presidente vem so-
frendo baixas significativas.

Isso começa a repercutir no 
universo político, empresa-
rial e financeiro. É o que de-
monstra a carta defendendo 
urgência na vacinação e po-
líticas públicas com base na 
ciência assinada por centenas 
de economistas, banqueiros 
e empresários.

Talvez seja o início da luz 
no fim do túnel. 

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Prefeitos pedem criação 
de hospital de campanha

Em reunião realizada an-
teontem com o secretário de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o Conselho 
de Prefeitos do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) solicitou ao Estado 
apoio na implantação de um 
hospital de campanha regional, 
com vagas destinadas aos 
infectados dos municípios 
consorciados. Também foi 
solicitado apoio em barreiras 
sanitárias e ampliação da 
circulação de ônibus e trens 
para reduzir a superlotação.

“Mais do que nunca preci-
samos do respaldo do Estado 
em diversas questões como a 
ampliação de leitos, bem como 
no reforço das medidas e da 
fiscalização nos municípios”, 
disse  o prefeito de Suzano 
e presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi (PL).

Nas duas últimas semanas 
o Alto Tietê registra ocupação 
acima de 90%, com algumas 
cidades com índices supe-
riores a 100%. “O Estado 

Unidade regional

tem implantado hospitais de 
campanha em outras regiões e 
fizemos um apelo para que o 
Alto Tietê também conte com 
esse suporte rapidamente”, 
argumentou o presidente.

Durante a reunião, os 
prefeitos solicitaram ainda 
o reforço no apoio do Es-
tado na operacionalização 
de barreiras sanitárias nas 
entradas dos municípios, em 
especial em Biritiba Mirim, 
Guararema, Salesópolis e 
Santa Isabel, que recebem 

grande fluxo de turistas e 
temem complicações com 
a antecipação dos feriados 
na capital.

Numa assembleia extraor-
dinária realizada hoje à noite, 
o Conselho de Prefeitos do 
Condemat se posicionou, 
inicialmente, contrário a 
antecipação de feriados no 
período entre 29 de março 
e 4 de abril. A decisão final, 
no entanto, só será tomada 
após consulta à indústria e 
outros setores.

Pedido foi feito durante reunião do domingo passado

Mogi News/Arquivo

Instalação de oxigênio garante 
mais 60 leitos para o Pezzuti 

Insumo para o combate ao coronavírus será implantado por meio de tanques no hospital localizado em Mogi

PARCERIA

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) fez 
um investimento de R$ 185 
mil para custear a instalação 
de tanques de oxigênio no 
hospital de gestão estadual, 
Dr. Arnaldo Pezzuti, em Mogi 
das Cruzes. A instalação teve 
início no sábado passado e 
deve ser finalizada no decorrer 
desta semana. O objetivo é 
viabilizar a implantação de 
leitos para o tratamento do 
coronavírus (Covid-19) 

A iniciativa, em parceria 
com o governo do Estado, 
vai possibilitar a abertura de 
mais 60 leitos no hospital, 
sendo 30 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 30 
de Enfermaria, totalizando 90 
leitos na unidade hospitalar 
destinados ao tratamento 
do coronavírus (Covid-19)

Além disso, os prefeitos da 
região solicitaram ao Hospital 
das Clínicas de Suzano a 
disponibilização do prédio 
para a abertura de novos leitos 
em uma parceria tripartite, 

envolvendo o consórcio, o 
hospital e o governo do esta-
dual.  A previsão é de que nos 
próximos dias sejam abertos 
20 leitos de UTI e dez leitos 
de Enfermaria. A unidade já 
possui 20 leitos de enfermagem 

em funcionamento.
O presidente do Condemat 

e prefeito de Suzano, Rodri-
go Ashiuchi (PL), destacou 
o empenho e a união dos 
prefeitos para a implantação 
dos novos leitos na região e 

fez um alerta sobre a impor-
tância da união também da 
população. “O país vive o 
pior momento da pandemia, 
com a evolução da doença de 
maneira muito mais rápida, 
o que torna maior o índice 

de internações, sobretudo 
em UTI. Nas últimas duas 
semanas nossa região re-
gistrou em média 90% de 
ocupação de leitos. Estamos 
trabalhando para ampliar 
nossa capacidade hospitalar e 

garantir atendimento à popu-
lação, porém é indispensável 
que haja a desaceleração da 
contaminação de novos casos 
e internações e isso só vai 
acontecer com o apoio de 
todos”, disse.

“A questão da ampliação 
dos leitos é emergencial e 
estamos trabalhando por isso, 
mas não é esta a solução para 
a pandemia. Nossas duas 
principais armas continuam 
sendo a vacinação, que está 
avançando nos municípios de 
acordo com o recebimento 
das doses, e, principalmen-
te, o distanciamento social, 
com o uso de máscaras em 
qualquer ocasião”, finalizou 
o presidente.

Mortes
Nas últimas 72 horas, o 

Alto Tietê registrou a morte de 
38 pessoas em decorrência da 
Covid-19. Foram três óbitos 
em Ferraz de Vasconcelos, 
quatro em Itaquaquecetuba, 
um em Poá, sete em Suzano, 
11 em Santa Isabel e 13 e Mogi.

Iniciativa vai garantir mais 30 leito de Unidades de Terapia Intensiva, além de outros 30 de Enfermaria

Emanuel Aquilera 

UTI e Enfermaria seguem com 
lotação máxima em Mogi

Mogi das Cruzes registrou 
ontem, mais uma vez, a lo-
tação máxima dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e de Enfermaria dedi-
cados a casos de coronavírus 
(Covid-19). No entanto, um 
novo problema começa a ser 
monitorado pelas autoridades 
de saúde: a possibilidade de 
faltar medicamentos para os 
pacientes que já estão inter-
nados, como o kit intubação.

Todos os 234 leitos de 
Enfermaria e 149 leitos de 
alta complexidade estão com 
pacientes, e o secretário de 
Saúde da cidade, Henrique 
Naufel, concedeu entrevista a 
uma rede de televisão falando 
da possibilidade de colapso 
no sistema de saúde.

Em Suzano, a Secretaria 
Municipal de Saúde informou 
que a cidade não dispõe de 
leitos de UTI, com suas 20 
vagas disponíveis já ocupadas, 
e com 143,85% dos leitos de 
Enfermaria e semi-intensiva 

Leitos Covid

com pacientes.
Na cidade vizinha de Poá, 

os dois leitos de UTI para 
Covid-19 estão com pacientes, 
e a capacidade dos leitos de 
Enfermaria também ultrapas-
sou os 100%, chegando a 
ocupar leitos não destinados 
à doença, com 113%.

Itaquaquecetuba está com 
todos os seus 31 leitos de 
Enfermaria e oito leitos de 
emergência ocupados, en-
quanto que Santa Isabel 
conta com apenas um dos 
seus 30 leitos, sendo 18 na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e 12 na Santa 
Casa de Misericórdia, livres.

A situação começa a se 
tornar mais drástica em 
cidades de menor população 
que não possuem leitos de 
UTI. Em Salesópolis, dos 
sete leitos (sendo seis adultos 
e um infantil) três já estão 
ocupados. Já em Guararema, 
que possui oito leitos de 
Enfermaria, cinco possuem 
pacientes (taxa de 62,5%).

Segundo a Fundação 

Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Seade), que 
realiza o monitoramento 
oficial da ocupação de leitos 
de Covid-19 no Estado, a 
região da Grande São Paulo 
encontra-se com 91,6% na 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI e 86% para ocupação 
de leitos de Enfermaria.

 Kit intubação 
Segundo a Câmara Técni-

ca de Saúde do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), até o momento 
não há falta de insumos nas 
unidades hospitalares, mas 
é um risco que vem sendo 
enfrentado em todo o país, 
como a falta do kit intuba-
ção - uma série de remédios 
utilizados nos pacientes de 
UTI para manter a ventilação 
artificial por máquina: “Na 
região do Condemat, até o 
momento, os municípios 
tem reservas somente para 
os próximos 30 dias no 
máximo”.

André Diniz
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Thamires Marcelino

Fiscalização paralisa 7 
estabelecimentos na cidade

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de 
Mogi das Cruzes, com o 
apoio da Guarda Civil e da 
Polícia Militar, paralisou o 
funcionamento de sete es-
tabelecimentos. O número 
foi registrado no período da 
noite de sexta-feira passada 
ao domingo anterior. Dentre 
as paralisações, estão bares, 
estabelecimentos comerciais 
e cabeleireiros.

Ainda de acordo com a 
Administração Municipal, as 
paralisações de funcionamen-
tos comerciais ocorreram no 
centro e nos bairros Jundia-
peba, Vila Moraes, Vila São 
Sebastião, Mogi Moderno e 
Mogilar.

As informações foram di-
vulgadas na tarde de ontem 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança, que apontou ainda 
o total de 747 chamados no 
mesmo período. Destes, 201 
não tiveram precedentes mas 11 
notificações foram documentadas 

Operação

a estabelecimentos.
Além disso, foram regis-

tradas 84 orientações tam-
bém da sexta-feira passada 
ao domingo anterior. “É 
importante lembrar que a 
cidade conta com uma nova 
legislação, que entrou em 
vigor no dia 5 de março e 
que prevê punições mais 
duras para o desrespeito de 
estabelecimentos às restrições”, 
ressaltou a Prefeitura.

A primeira medida é 

justamente a notificação. 
O trabalho terá continuidade 
nesta semana, em que já está 
em vigor na cidade a Fase 
Crítica, com mais restrições 
de circulação de pessoas e de 
funcionamento de estabele-
cimentos comerciais para o 
enfrentamento da pandemia 
pela Covid-19.

Entre os principais pontos 
está a restrição da circulação 
das pessoas nas ruas da cidade.

 

Estabelecimentos autuados foram no centro e bairros

Divulgação

Fase Crítica começa para tentar 
derrubar os casos de Covid-19 

Medidas de restrições mais duras foram tomadas para dificultar a circulação de pessoas em Mogi das Cruzes

PANDEMIA

Mogi das Cruzes está ofi-
cialmente na fase crítica, 
estágio inédito de restrição 
para conter o avanço do co-
ronavírus (Covid-19) que já 
lota leitos de internação de 
todos os hospitais da cidade 
há mais de uma semana. Em 
vigor desde ontem, a medida 
decretada de forma isolada 
pela Prefeitura, se diferencia 
da fase emergencial do Plano 
São Paulo do governo do 
Estado e também do confi-
namento total, popularmente 
conhecido por Lockdown. A 
nova fase deverá permanecer 
por dez dias.

Enfrentando recordes de 
casos e internações e na 
iminência de uma “piora 
na situação”, segundo o 
secretário municipal de Saú-
de, Henrique Naufel, Mogi 
tomou a dianteira novamente 
optou por restringir a circu-
lação de pessoas ainda mais. 
Dessa vez o deslocamento 
dos mogianos está proibido 

durante 24 horas, expandido 
a restrição da fase emergencial 
do Plano SP que só vigorava 
de noite e de madrugada.

Como, ao contrário de 
um Lockdown, alguns seto-
res considerados essenciais 
permanecem abertos, os 
trabalhadores desses locais 
poderão circular sem penali-
dades, desde que comprovem 
o vínculo com a empresa. 
Movimentações para ativi-
dades essenciais como ir a 
farmácia, unidade de saúde 
ou supermercado também 
são permitidas.

Ainda assim, mesmo dentro 
do considerado essencial, 
novas regras começaram a 
valer. Nos supermercados, 
por exemplo, o acesso de 
clientes está limitado e ape-
nas um membro de cada 
família poderá fazer compras. 
De olho nas aglomerações 
destes estabelecimentos, a 
Prefeitura também tenta 
viabilizar a abertura 24 horas 
dos supermercados, com 
a expansão no horário de 

funcionamento, o Executivo 
planeja reduzir as aglome-
rações. “A Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico realizou uma 

reunião com responsáveis 
por mercados da cidade na 
sexta-feira passada. Durante 
o encontro, que aconteceu de 
forma remota, a proposta foi 

bem recebida pelo setor, no 
entanto, a operacionalização 
depende dos estabelecimen-
tos”, pontuou a Prefeitura 
em nota.

O drive-thru que estava 
sendo utilizado por vários 
comércios de modo a con-
tornar os impactos da res-
trição anterior, também está 
vedado. Agora, apenas os 
setores essenciais podem 
fazer uso do mecanismo de 
atendimento.

Alto Tietê
Há um passo atrás de Mogi, 

as cidades da região ainda 
estudam a possibilidade 
de maiores restrições. No 
domingo passado, os prefei-
tos, por meio do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), se reuniram 
com o governo do Estado 
para debater o tema. Na reu-
nião, os chefes do Executivo 
da região pleitearam por 
um hospital de campanha 
regional e se posicionaram 
contrários à antecipação de 
feriados no mesmo modelo 
que será feito na capital 
paulista. 

 *Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Endurecimento da circulação de pessoas deve continuar por, ao menos, dez dias

Emanuel Aquilera

Vacinação atinge idosos 
de 73 anos em Mogi

Mogi das Cruzes pros-
segue com a aplicação de 
primeira dose para idosos. 
Nesta terça-feira (23/03), 
Mogi das Cruzes aplica a 
primeira dose para pessoas 
com 73 anos ou mais. Na 
quarta (24/03), para quem 
tem 72 anos ou mais. Nos 
dois casos, o atendimento 
será realizado no drive-thru 
e também nos 19 postos de 
saúde previamente definidos.

Para tomar a primeira 
dose, o idoso deve com-
parecer 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 até o dia 
24 de março será da seguinte 
forma segundo informou a 
Prefeitura de Mogi: A1ª dose 
para idosos

será nesta Terça-feira, dia 
23 de março 73 anos ou 
mais Drive-trhu – Mogilar 
+ 19 UBSs. 

Nova faixa etária

Na quarta-feira, dia 24 
de março 72 anos ou mais 
Drive-trhu – Mogilar

e em mais 19 UBSs. Entre os 
postos que estarão atendendo 
estão o do Alto do Ipiranga, 
Braz Cubas, Jardim Camila, 
Ponte Grande, Santa Tereza, 
Vila Natal, entre outros es-
palhados pela cidade. 

Após quarta-feira uma 
nova programação de vaci-
nação deverá ser divulgada 
pela Secretaria Municipal 

de Saúde contemplando 
os demais grupos e faixas 
etárias a serem vacinadas na 
sequência da programação 
que será divulgada pela ad-
ministração municipal. Para 
mais informações é possível 
consultar o site mogidascru-
zes.sp.gov.br e acompanhar 
todas as notícias envolvendo 
a vacinação no município. 
Os locais de vacinação não 
mudam e são o Drive-Thru 
e os postos de saúde.

Drive-thru no Mogilar e postos são locais da vacina

Divulgação
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Fechamento do comércio 
gera protestos na cidade

Um grupo de comerciantes 
e empresários realizou na 
manhã de ontem um protesto 
contra as medidas dos go-
vernos estadual e municipal 
de fechamento do comércio 
devido à pandemia do novo 
coronavírus em Mogi das 
Cruzes. A bordo de veículos, 
os manifestantes circularam 
pela região central da cidade 
pedindo a aplicação de alter-
nativas para o fechamento 
do comércio na Fase Crítica, 
estabelecida desde ontem no 
município.

Segundo os organizadores 
do ato, diversos grupos e 
associações organizaram-se 
em diversos pontos da cidade 
para fazer suas reivindica-
ções. Um grupo composto 
por aproximadamente 50 
comerciantes e donos de 
estabelecimentos do “Mo-
vimento Viva Centro” se 
reuniu no Largo do Rosário 
e seguiu em carreata pelas 
principais ruas do centro 
da cidade. 

Segundo Marcelo Oliveira 

Manifestação

Lima, representante do “Viva 
Centro”, o protesto teve como 
principal objetivo despertar a 
conscientização do papel do 
comércio e da indústria na 
economia e na viabilização 
das políticas públicas do 
município. “O comércio de 
nossa cidade sempre cumpriu 
todas as regras determinadas 
pelas autoridades para po-
der funcionar, respeitando 
o distanciamento social e 
disponibilizando os meios 

para evitar a transmissão da 
Covid-19. Mas, ainda sim, 
somos punidos com a ordem 
de fechamento das lojas. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que o pre-
feito Caio Cunha (Pode) 
recebeu os representantes 
dos comerciantes, que apre-
sentaram suas demandas e 
foram convidados a indicar 
propostas de funcionamento 
a estabelecimentos sem a 
circulação de pessoas. (A.D)

Comerciantes foram até à Prefeitura de Mogi

Emanuel Aquilera

Cemitério da Saudade 
receberá 850 novos lóculos

O Cemitério da Saudade 
na Vila Vitória, em Mogi das 
Cruzes, conta atualmente 
com 200 vagas disponíveis 
para sepultamentos e poderá 
receber 850 novos lóculos 
(câmaras para sepultamentos), 
resultado de um planejamento 
ordenado da área.

Uma das primeiras ações 
realizadas pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes foi uma 
vistoria feita por um grupo 
intersetorial formado pelas 
secretarias municipais de 
Governo, Obras, Verde e Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos. 
O grupo esteve no local para 
o planejamento de ações, que 
pudessem trazer soluções para 
problemas antigos, como a 
reorganização do espaço para 
a ampliação de vagas.

Atualmente a demanda 
está sendo atendida com a 
possibilidade de abertura 
imediata de novas vagas, caso 
haja um aumento do número 
de sepultamentos. As ações 
para novas construções estão 
em andamento.  O grupo 

Vila Vitória

verificou que poderiam ser 
utilizados outros espaços sem 
prejudicar a circulação, como 
as ruas transversais com mais 
de três metros de largura, em 
que é possível, de maneira 
ordenada e até com calçadas, 
a implantação de novas vagas, 
e também em mais duas áreas 
ao lado da capela.

Como resultado do tra-
balho do grupo intersetorial 
estão programados 850 novos 
lóculos. Inicialmente serão 

construídos 150, que estão 
em processo de licitação para 
a contratação de uma empre-
sa, que será responsável por 
essa primeira etapa. Outros 
700 já estão autorizados para 
construção.

Mogi das Cruzes conta com 
três cemitérios municipais 
(São Salvador, Saudade e Sa-
baúna), além de um cemitério 
particular. Os três cemitérios 
municipais, juntos, reúnem 
cerca de 18 mil sepulturas. 

Outras 200 vagas estão disponíveis para sepultamentos

Divulgação/PMMC

Exportações fecham bimestre 
em queda de 7,4% na região

Alto Tietê vendeu US$ 108,7 milhões entre janeiro e fevereiro de 2021 e comprou outros US$ 167,3 milhões

BALANÇA

A balança comercial do 
Alto Tietê fechou o primeiro 
bimestre deste ano com queda 
de 7,4% nas exportações na 
comparação interanual. Con-
forme divulgação feita pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
os setores da Indústria da 
região mais afetados foram 
de papel e cartão (-32%) e 
produtos químicos inorgânicos 
(-35%). No mesmo período, 
as importações cresceram 
13,9% em reflexo da ausência 
de opções dentro da produção 
nacional.

O setor produtivo do Alto 
Tietê vendeu US$ 108,7 mi-
lhões entre janeiro e fevereiro 
de 2021 e comprou US$ 
167,3 milhões em insumos 
e produtos no mesmo pe-
ríodo. O desequilíbrio da 
balança comercial, onde 
as importações superam as 
exportações, gera um déficit 
e coloca a região em dívida 
com o estrangeiro. No período 

analisado, os principais des-
tinos das exportações da 
região foram Estados Unidos 
(20%), Argentina (15,9%) e 
Bélgica (8,1%). Por sua vez, as 
compras locais tiveram como 
principais origens Alemanha 
(17,9%), China (16,1%) e 
Estados Unidos (12%).

“O Ideal em um comércio 
internacional é exportar mais 
do que se importa, mas in-
felizmente não é assim que 
tem acontecido em nossa 
região”, declarou Renato 
Rissoni, vice-presidente da 
regional do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) no Alto Tietê. “Nossa 
região tem poucas empresas 
que exportam e uma grande 
quantidade de empresas que, 
por várias circunstancias, são 
obrigadas a trazer os insumos 
e equipamentos de países 
industrializados”, explicou.

Ainda que o resultado 
tenha sido colhido dentro 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), evento que afeta 
as transações comerciais desde 

o começo do ano passado, 
para o dirigente da regional da 
Ciesp, o resultado da balança 
comercial desse bimestre tem 
pouco haver com a doença. 

“É uma questão histórica, 
trata-se da situação do país. 

Na tabela de importados 
para região, podemos ver 
que produtos industrializa-
dos de alta complexidade 
tem destaque, isso é porque 
temos poucas opções desses 
produtos em nosso país que 

é voltado para produção 
primária, agropecuária e 
mineral”, esclareceu Rissoni.

Segundo levantamento da 
Fiesp, na relação de insumos 
importados pela região, pro-
dutos farmacêuticos estão no 

topo da demanda e figuram 
crescimento de 16,3%, em 
seguida, máquinas, aparelhos 
e instrumentos mecânicos 
ocupam a segunda coloca-
ção com aumento de 40% 
nas importações. Na lista, 
também fica em destaque 
veículos automóveis e tratores 
com crescimento de 280% 
no consumo do Alto Tietê.

Já no topo das exportações 
da região, também aparece 
produtos industrializados, 
porém em queda e em nú-
mero de vendas bem menor 
do que o de compras dos 
mesmo insumos. Neste bi-
mestre, o forte produtivo 
do Alto Tietê foi máquinas, 
aparelhos e instrumentos 
mecânicos que chegaram a 
exportar US$ 23,2 milhões e 
crescer 13,9%. No entanto, a 
exportação da produção local 
foi superada pelo mesmo 
produto que marcou im-
portações no montante de 
26,6 US$ e quase o dobro 
de crescimento na demanda. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Setores mais afetados no bimestre foram os de papel e cartão e produtos químicos
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Fevereiro fecha como mês mais 
violento do trânsito em Mogi

Cidade registrou nove mortes no período de 28 dias com crescimento de 200% em relação ao ano passado

INFOSIGA

Mogi das Cruzes registrou 
nove mortes no trânsito em 
fevereiro. Na comparação 
com o  mesmo período do 
ano passado, a incidência 
de fatalidades nas pistas 
mogianas cresceu 200% e 
marcou o mês mais violento 
dos últimos cinco anos. 
De acordo com os dados 
divulgados pelo Sistema 
de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo 
(Infosiga), nem mesmo a 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e sua decorrente 
redução de circulação de 
pessoas e tráfego serviu 
para frear o aumento de 
ocorrências fatais nas es-
tradas do município.

Maior número
Dentro dos resultados 

colhidos entre as cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê (G5), o número 
de Mogi chama atenção por 

Acidentes em fevereiro passado superam os dos últimos cinco anos para o mês

representar o pior índice de 
violência no trânsito. Enquanto 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 
mantiveram estabilidade e 
até leve queda no registro 
de casos em comparativo 
ao ano passado, Mogi foi a 
única da região a registrar 
aumento.

Em fevereiro do ano pas-
sado, quando a pandemia da 
Covid-19 ainda não havia 
alterado o fluxo de veículos 
do trânsito em Mogi nem a 
vida da população, a cidade 
registrou três vítimas fatais 
de acidentes em suas vias. 

Um ano depois, em um 
cenário completamente 
modificado, onde se esperava 
menos acidentes em razão da 

diminuição de circulação de 
pessoas, a cidade registrou 
o triplo de óbitos. A alta 
extraordinária extrapolou 

o que o banco de dados do 
Infosiga vinha registran-
do desde 2015 – registro 
mais antigo disponível na 

plataforma disponibilizada 
pelo governo do Estado.

A cidade vizinha, dentro 
do G5, que ficou mais perto 
dos números de Mogi em 
fevereiro foi Itaquá com 
quatro óbitos no trânsito. 
O resultado do mês passado 
na cidade apresentou estabi-
lidade no comparativo com 
o mesmo período de 2020, 
quando também quatro 
vítimas fatais foram regis-
tradas. Em seguida, Suzano 
marcou duas ocorrências, 
repetindo o registrado no 
ano passado e marcando a 
tendência de estabilidade 
na violência no transito 
do G5.

Por fim, com menores 
populações e áreas geográ-
ficas entre as cinco cidades, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 
informaram um óbito no 
trânsito cada. Em fevereiro 
de 2020 Ferraz não havia 
registrado nenhuma caso e 
Poá havia comunicado o 
mesmo número. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
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Projeto apoiado pela Lei 
Aldir Blanc é lançado

Mais uma contrapartida 
do apoio emergencial ao se-
tor cultural viabilizado pela 
Lei Aldir Blanc foi lançado 
ontem. É o vídeo da canção 

“Come to the River”, de Victor 
Kinjo, uma homenagem aos 
rios, que também se integra 
às celebrações referentes ao 
Dia Mundial da Água, cele-
brado ontem. O conteúdo 
está disponível na página do 
Youtube do artista por meio 
do link https://www.youtube.
com/watch?v=yrBsQocDqf4

Victor Kinjo é cantor, com-
positor e pesquisador. Ele 
reside na zona rural de Mogi 
das Cruzes. O artista já foi 
indicado ao Prêmio da Música 
Brasileira em 2018, como 
Melhor Cantor (Regional) e 
é doutor em Ciências Sociais 
pela Unicamp, bem como 
pesquisador pós-doutor do 
Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de SP, com 
projeto sobre a revitalização 
do rio Tietê e apoio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo.

Música para os rios

“Come to the river” é uma 
composição em parceria com 
Ivan Banho, Eduardo Colombo 
e a artista sul-coreana Min Jung 
Park. O vídeo, gravado em 
março de 2019, em show no 
Itaú Cultural, foi lançado em 
parceria com o Instituto Navega 
SP e é uma das contrapartidas 
do artista pela premiação no 
edital Projetos Culturais, da 
Secretaria de Cultura, com 
recursos da Lei Emergencial 
Aldir Blanc. 

Além de Victor Kinjo, a 
gravação tem a participação 
de outros artistas. A direção 
artística é assinada por Kinjo, 
a direção cênica fica por conta 
de Maria Eugênia Almeida, 
a direção musical é de Ivan 
Gomes e a direção de produção 
é de Eduardo Colombo. Mogi 
das Cruzes foi contemplada 
com recursos federais no 
valor de R$ 2.747.383,60. O 
município abriu nove editais 
de premiação.

 Cantor e compositor Victor faz homenagem aos rios

Divulgação

Alto Tietê se prepara para 
novos desafios nesta área

No Dia Mundial da Água, 
comemorado nesta segunda-

-feira (22/03) o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) celebra as últimas 
conquistas na valorização 
dos recursos hídricos da 
região e se prepara para 
novos desafios.

Os recursos hídricos são 
um dos principais destaques 
da região que é responsável 
pela produção de cerca de 
30% da água que abastece 
a Região Metropolitana do 
Estado por meio do Siste-
ma Produtor do Alto Tietê 
(SPAT), formado por cinco 
barragens: Ponte Nova, Pa-
raitinga, Biritiba, Jundiaí 
e Taiaçupeba, que estão 
distribuídas pelos municí-
pios de Salesópolis, Biritiba 
Mirim, Mogi das Cruzes e 
Suzano. Santa Branca, que 
está localizada em outra 
bacia, também contribui 
para a geração de água que 
abastece municípios do Rio 
de Janeiro.

Dia Mundial da Água

Com toda essa potência 
produtiva, uma das princi-
pais conquistas viabilizadas 
pelo CONDEMAT, foi a con-
templação com recursos do 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos (Fehidro) para 
contratação de estudo para 
compensação financeira aos 
municípios produtores de 
água que possuem restrições 
ambientais de uso e ocupação 
do solo decorrente da Lei de 

Proteção aos Mananciais, uma 
das mais fortes bandeiras 
defendidas pelo consórcio. O 
estudo está sendo executado 
pela Fundação Estudo de 
Pesquisas Econômicas (Fipe).

Nos próximos dias o 
consórcio deve dar início 
a outro estudo, também 
com recursos do Fehidro 
liberados no final do ano 
passado, para elaboração 
de estudos hidrogeológicos. 

Região é responsável por 30% da água produzida

Divulgação

A cidade vizinha, 
dentro do G5, que 
ficou mais perto dos 
números de Mogi 
em fevereiro foi 
Itaquá
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Receita registra R$ 5 bilhões em arrecadação

Uma entrada atípica de R$ 5 bilhões em Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL). pagos pelas empresas de diversos setores econômicos ajudou a turbinar a 
arrecadação em fevereiro, levando ao melhor resultado para o mês em toda a série de dados da Receita 
Federal. Com isso, a arrecadação desses tributos teve uma alta real de 40,35% em relação a igual mês de 2020, 
quando não houve esse fator específico.

No Dia Mundial da Água, 
a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, afirmou 
nesta segunda-feira que o 
produtor rural tem um “papel 
protagonista na conserva-
ção da água”. Em evento 
no Palácio do Planalto, a 
ministra também informou 
que a pasta deve lançar em 
abril um programa para a 
preservação de microbacias 
hidrográficas. “É no campo 
que se dá o milagre da pro-
dução e da conservação da 
água. Muitas das nascentes 
de nossos córregos e rios se 
encontram em propriedades 
rurais, áreas de preservação 

Produtor é protagonista 
na conservação da água

Recursos naturais

permanente e reservas legais. 
O produtor tem, portanto, 
um papel protagonista na 
conservação da água”, afirmou 
durante evento do governo 
para lançamento de novos 
investimentos do Programa 
Águas Brasileiras.

A iniciativa, que tem a 
participação do Ministério, 
contará com a parceria de dez 
empresas no financiamento 
de projetos de revitalização 
das principais bacias hidro-
gráficas do País. No evento, 
Tereza Cristina ressaltou que 
desde o início do governo 
a pasta tem fortalecido as 
ações. (E.C)

Usina de oxigênio 
será criada em SP

A iniciativa é uma parceria com a Ambev e com a Copagaz com previsão 
de lançamento em até 10 dias para melhorar a assistência aos doentes

MEDIDAS

 O governo de São Paulo 
anunciou durante coletiva 
de imprensa na tarde desta 
segunda-feira, 22, que vai criar 
uma usina de oxigênio em 
Ribeirão Preto, para atender 
a demanda de pacientes do 
coronavírus no Estado, que 
completa uma semana na fase 
emergencial do Plano SP. A 
iniciativa é uma parceria com 
a Ambev e com a Copagaz, 
com previsão de lançamento 
em 10 dias.

Em reunião com empre-
sários nesta manhã, o go-
vernador João Doria teria 
mobilizado a iniciativa privada 
para aumentar a produção 
e distribuição de oxigênio 
no Estado. De acordo com 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia, a Ambev será a res-
ponsável por criar a usina e 
teria se comprometido a doar 
integralmente a produção 
diária de 120 cilindros de 
oxigênio. Ao mesmo tempo, 
a Copagaz ficará respon-
sável por usar a sua frota 
para o transporte e logística 
dos cilindros, atendendo as 

redes estadual, municipal, 
filantrópica e privada.

O governo ainda negou 
que haja risco de desabaste-
cimento de oxigênio na rede 
estadual, e que a abertura da 
usina visa suprir o aumento 
dessa demanda. “A reunião 
do governador foi justamente 
para ampliar a visão e apoio 
do Estado para todas as 

redes de São Paulo, mesmo 
aquelas que não [sejam] de 
responsabilidade direta do 
governo”, afirmou Garcia.

“Temos um desafio com 
cilindros porque passamos 
a ter UTIs em regiões des-
centralizadas e fizemos uma 
expansão muito grande da 
nossa rede, o que trouxe esse 
desafio de termos os oxigênios 

através de cilindros, e não de 
tanques”, explicou Patrícia 
Ellen, secretária estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, durante 
a coletiva de imprensa para 
anunciar a novidade aos 
órgãos de comunicação e 
as medidas que estão sendo 
tomadas para frear o avanço 
da epidemia. 

Governo mobilizou a iniciativa privada para aumentar a produção de oxigênio

Sergio Andrade
Estadão

 O volume de recursos 
do orçamento federal com 
a digital dos parlamentares 
neste ano vai chegar a R$ 
22,2 bilhões, conforme re-
latório final do Orçamento 
apresentado pelo senador 
Marcio Bittar (MDB-AC). O 
projeto deve ser votado pela 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) nesta semana. 
A votação no plenário está 
programada para quarta-feira, 
24, mas pode ser adiada para 
a semana que vem. O valor 
das emendas representa um 
aumento de quase R$ 6 bi-
lhões em relação ao proposto 
inicialmente pelo Executivo.

Esses recursos são indicados 
por deputados e senadores 
para projetos e obras em seus 
redutos eleitorais. Apesar de 
o pagamento ser obrigatório, 
o momento da liberação 
geralmente é negociado com 

Emendas chegam a R$ 
22,2 bilhões em 2021

Congresso Nacional

o governo em troca de votos 
no Congresso Nacional.

Na prática, um volume 
maior de repasses para emen-
das pressiona o Executivo, 
em função do orçamento 
apertado e do teto de gastos, 
que limita o crescimento das 
despesas à inflação do ano 
anterior Além das indicações 
deste ano, o governo terá que 
se programar para pagar um 
total de R$ 28,6 bilhões em 
emendas de anos anteriores 
que ainda não foram repas-
sadas. Tudo terá que dividir 
o mesmo espaço no teto.

Só de emendas indicadas 
diretamente pelo relator-geral 
do Orçamento, o valor é de 
R$ 3,034 bilhões. 

Na semana passada, o 
Congresso derrubou um veto 
do presidente Jair Bolsonaro 
que abre caminho para o 
pagamento. (E.C).

Recursos são indicados por deputados e senadores

Em abril deve ser lançado programa de preservação 

Divulgação
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China impõe sanções a 
indíviduos e entidades da UE

A China impôs sanções 
contra dez indivíduos e quatro 
entidades da União Europeia, 
em retaliação a medidas seme-
lhantes aplicadas pelo bloco ao 
gigante asiático por supostos 
abusos de direitos humanos 
na região de Xinjiang. Em 
comunicado, Pequim acusou 
a União Europeia de se basear 
em “desinformação, fatos 
distorcidos e interferem em 
questões internas chinesas”.

No caso dos indivíduos, 
sobretudo acadêmicos e mem-
bros do Parlamento Europeu, 
as restrições envolvem a proi-
bição da entrada própria e 
de familiares em territórios 
chineses. De acordo com o 
documento, as instituições 
ficam “proibidas de realizar 
negócios com a China”.

A punição vem após a UE 
impor sanções a autoridades 
por conta de supostas violações 
de direitos humanos contra a 
minoria uigur na região au-
tônoma de Xinjiang. “O lado 
chinês exorta a UE a refletir 
sobre si mesma, enfrentar 

Retaliação

diretamente a gravidade de 
seu erro e corrigi-lo”, afirmou 
o comunicado.

Segundo o país asiático, 
o bloco “deve parar de dar 
lições de direitos humanos 
e interferir em seus assuntos 
internos”, além de “acabar 
com a prática hipócrita de 
padrões duplos e parar de 
seguir no caminho errado. 
Caso contrário, “a China 
reagirá resolutamente”. O 
movimento violaria o direito 

internacional e afeta a relação 
entre Pequim e Bruxelas, de 
acordo com o comunicado.

Além da UE, Estados Unidos 
e Reino Unido anunciaram 
sanções contra a China em 
virtude de alegadas violações 
de direitos humanos. As 
sanções do bloco contra os 
chineses pelo tema foram as 
primeiras desde 1989, quando 
as imposições ocorreram em 
meio aos eventos na Praça de 
Tiananmen. (E.C.)

UEa foi acusada de se basear em desinformação
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Autoridades da Alemanha se 
reúnem para definir lockdown

Medidas mais rigorosas de restrição de circulação de pessoas também foram propostas durante o encontro

COVID-19

Autoridades da Alema-
nha se reuniram ontem 
para definir uma possível 
extensão do lockdown no 
país que sofre com um 
aumento preocupante de 
casos de Covid-19. Medidas 
mais rigorosas de restrição 
de circulação de pessoas 
também foram propostas 
durante o encontro.

A chanceler Angela Merkel 
e os 16 governadores de 
Estado do país - que são 
os responsáveis por impor 
e suspender as restrições - 
realizaram realizando uma 
videoconferência ontem, 
quase três semanas depois 
de concordarem com um 
plano de várias etapas

Desde a aprovação, porém, 
as infecções do coronaví-
rus aumentaram em ritmo 
constante, à medida que a 
variante britânica se tor-
nou dominante no país. A 
maioria das restrições deve 
vigorar até 28 de março, 

mas a chancelaria propõe 
uma prorrogação até 18 
de abril.

Um dos focos do go-
verno central é pressionar 
as autoridades regionais 
a usarem mecanismos de 

“freio de emergência”, o que 
significa retroceder com 
relação a flexibilizações já 
feitas em caso de aumento 
das infecções semanais. 

“Infelizmente, teremos que 
fazer uso desse freio de 
emergência”, disse Merkel 
na sexta-feira passada.

A taxa de infecção semanal 

por 100 mil pessoas ficou 
em 107 em todo o país. Há 
três semanas, esse valor era 
de pouco mais de 60 casos. 
As autoridades também 
enfrentam a questão do que 
fazer em relação às férias 

da Páscoa. Restaurantes, 
bares e muitas instalações 
de lazer na Alemanha foram 
fechadas desde o início de 
novembro de 2020, e hotéis 
estão fechados para turistas.

Ao mesmo tempo, os 

critérios da Alemanha para 
avaliar a situação do vírus 
no exterior resultaram na 
retirada do alerta de via-
gens para partes da Espa-
nha, como a popular ilha 
de Maiorca, que teve um 

aumento considerável do 
número de reservas.

Tem havido apelos para 
que as pessoas que voltam, 
mesmo de lugares no exterior 
que não são considerados 

“áreas de risco”, enfrentem 
testes obrigatórios e quaren-
tena. O governo enfatizou 
que continua a desencorajar 
viagens turísticas.

Outro desafio tem sido 
a imposição de regras ge-
rais sobre a pandemia, a 
serem obedecidas por todos 
os Estados. Um tribunal 
do Estado mais populoso 
da Alemanha, Renânia do 
Norte-Vestfália, derrubou 
uma determinação que 
exigia o agendamento de 
horário para que uma pessoa 
pudesse ir até o comércio.

Enquanto isso, o país tenta 
acelerar sua campanha de 
vacinação após um início 
lento. Até o sábado passado, 
apenas 8,7% da população 
havia recebido pelo menos 
a primeira dose da vacina 
e 3,9% as duas doses. 

Estadão Conteúdo

Merkel e 16 governadores responsáveis pelas restrições - realizaram videoconferência ontem

Marcelo Camargo/Agência Brasil

 A Venezuela iniciou on-
tem uma quarentena radical 
para combater a nova onda 
de casos do coronavírus no 
país. A medida, anunciada 
pelo presidente Nicolás 
Maduro durante um pro-
nunciamento na TV estatal 
no domingo passado, deve 
durar duas semanas.

A determinação vem em 
um momento de piora da 
pandemia no país. Pela 
primeira vez desde ou-
tubro do ano passado, a 
Venezuela registrou mais 
de mil novos casos de Co-
vid-19 na semana passada. 
De acordo com Maduro, a 
segunda onda no país está 
diretamente relacionada à 
variante brasileira da Co-
vid-19, já detectada no país.

“Estamos diante da presença 
de uma segunda onda, sem 
dúvida alguma. A partir 
de sexta passada, 16 de 
março, detectamos, já na 
Venezuela, uma segunda 
onda do coronavírus, que 
tem como causa fundamen-
tal a chegada da variante 

Venezuela decreta 
‘quarentena radical’

Pandemia

brasileira ao nosso país, 
sem dúvida alguma”, disse 
Maduro, confundido a data.

Ao se referir à variante 
brasileira, Maduro também 
aproveitou para criticar a 
resposta do presidente Jair 
Bolsonaro  (sem partido) 
à pandemia, chamando 
o presidente brasileiro de 
irresponsável. Nas palavras 
do presidente venezuelano, 
o Brasil se tornou “a maior 
ameaça do mundo” em 
termos de saúde pública.

“É alarmante. Eu diria 
que está angustiante ver os 
relatos de São Paulo, do Rio 
de Janeiro e de todo o Brasil, 
e a atitude irresponsável da 
direita trumpista brasileira. 
A atitude irresponsável de 
Jair Bolsonaro com o povo 
do Brasil”, afirmou Nicolás 
Maduro.   

E completou: “o Brasil 
se tornou a maior ameaça 
do mundo em relação à 
pandemia do coronaví-
rus, assim já reconhecem 
os especialistas de todo o 
mundo. (E.C.)

A representante comercial 
dos Estados Unidos, Katherine 
Tai, e a ministra de Comércio 
Internacional do Reino Unido, 
Elizabeth Truss, se reuniu 
virtualmente ontem para dar 
andamento às negociações de 
um acordo comercial entre as 
partes, informou em nota o 
Escritório da Representante 
Comercial americana (USTR, 
na sigla em inglês). Ainda de 
acordo com o órgão, as líderes 
também discutiram formas de 
lidar com “práticas comerciais 
desleais de economias que 
não são de mercado, como 
a China”.

A pandemia da Covid-19, 
a reforma da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
a disputa sobre subsídios a 
aeronaves e as mudanças cli-
máticas também foram pautas 
do encontro. “A embaixadora 
Tai e a secretária Truss estão 
ansiosas para continuar as 
discussões na reunião do 
G7, marcada para esse mês”, 
completou a nota. (E.C.)

EUA e Reino 
Unido se 
reúnem para 
discutir acordo 

Comercial

Restrições devem 
vigorar até o dia 28, 
mas a chancelaria 
propõe prorrogação 
até 18 de abril
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Wesley Mogi é tricampeão 
do Torneio de Enterradas

O ala Wesley Mogi ga-
rantiu o tricampeonato no 
Torneio de Enterradas, na 
noite dessa sexta-feira, no 
primeiro dia do Jogo das 
Estrelas do Novo Basquete 
Brasil (NBB), no Ginásio do 
Tijuca, no Rio de Janeiro. 
Além dele, também partici-
param do evento, que teve 
caráter social com entrega 
de doações para entidades, 
o ala-pivô Wesley Castro, no 
Desafio de Habilidades, e o 
armador Fúlvio Chiantia, no 
#TimeMarquinhos.

Mogi venceu o ala-pivô 
Renan Lenz, do São Paulo, 
na semifinal, e o ala-pivô 
Alex Dória, na grande fi-
nal, com votação unânime 
dos jurados e também foi 
a escolha do público pela 
internet.

Habilidades
O ala-pivô Wesley Cas-

tro bateu o atual campeão 
do torneio, Lucas Dias, na 
primeira eliminatória, mas 
foi eliminado pelo vencedor 

No Rio

do Desafio de Habilidades, 
Kevin Crescenzi, na semifinal.

Time Brasil
Por votação popular, o 

armador Fúlvio Chiantia 
foi um dos cinco titulares 
no Time Brasil/Marquinhos 
na tarde de sábado. A equi-
pe perdeu o confronto no 
primeiro período para o 

#TimeBrabo (Alex Garcia) 
por 26 a 24 e também a dis-
puta do terceiro lugar contra 
o #TimeMundo (Shamell 
Stallworth) por 19 a 18.  Ao 
todo, o mogiano anotou três 
pontos e quatro assistências. 
O grande campeão foi o time 
de Alex Garcia, que venceu 
o #TimeGeorginho (Novas 
Estrelas) por 26 a 16.

Mogiano venceu dois jogadores na última sexta-feira

Fotojump/LNB

FPF e clubes decidem 
por paralisar o Paulistão

Suspensão ocorre até o dia 30 deste mês, período que irá vigorar a fase emergencial 

PANDEMIA

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) e os clubes 
que disputam o Campeonato 
Paulista se reuniram ontem e 
decidiram suspender a disputa 
do Estadual até 30 de março. 
O período compreende a 
vigência da fase emergencial 
e da proibição de atividades 
esportivas em São Paulo para 
conter os casos de coronavírus 
(Covid-19). A entidade e os 
times participantes debatem 
agora um calendário alternativo, 
em que os jogos previstos 
para o período possam ser 
realizados em outras datas.

O Campeonato Paulista 
tem previsão de ser retomado 
na quarta-feira da próxima 
semana, com a disputa da 
oitava rodada. O período 
de suspensão impactou nos 
compromissos das rodadas 5, 
6 e 7. Segundo nota da FPF, 
esses jogos “serão reagendados 
e publicados em momento 
oportuno”, de acordo com a 
possibilidade das equipes. A 

FPF garante que o Estadual 
vai terminar na data prevista, 
dia 23 de maio.

A FPF convocou a reu-
nião na última quinta. Na 
ocasião, um encontro virtual 
anterior havia decidido que 

a rodada do fim de semana 
não seria disputada por causa 
da falta de tempo hábil em 
encontrar novas sedes para o 
jogo. As últimas partidas do 
Campeonato Paulista foram 
realizadas em 14 de março, 

um dia antes de entrar em 
vigor pelo governo de São 
Paulo a fase emergencial. 
Nessa etapa, as atividades 
esportivas coletivas estão 
suspensas.

A todo, o Campeonato 

Paulista tem 25 jogos atrasados. 
Além das três rodadas cheias 
(5, 6 e 7), há ainda o encontro 
entre São Bento e Palmeiras, 
válido pela terceira rodada. 
A FPF vai tentar encaixar 
todos esses confrontos nas 
próximas semanas. O desafio 
será respeitar o tempo de 
descanso entre uma partida 
e outra e ainda conciliar com 
outros torneios do calendário. 
Competições como a Copa do 
Brasil, Copa Libertadores e a 
Recopa Sul-Americana estão 
previstas para as próximas 
semanas.

A decisão de suspender as 
próximas rodadas do Cam-
peonato Paulista veio após a 
FPF insistir na continuidade 
da competição ao longo das 
últimas semanas. A entidade 
tentou reverter a decisão do 
governo e buscou mandar 
jogos fora do Estado. As 
investidas por realizar par-
tidas em Minas Gerais e Rio 
de Janeiro não deram certo 
após os respectivos governos 
estaduais vetarem a ideia.

Estadão Conteúdo

Período de suspensão irá atingir a 5ª, 6ª e 7ª rodadas do campeonato estadual
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O sorteio do torneio olím-
pico de futebol dos Jogos de 
Tóquio será realizado em 
21 de abril na sede da Fifa, 
em Zurique, na Suíça. Vão 
participar 16 seleções no 
masculino e 12 no feminino. 
Todos poderão acompanhar 
a cerimônia no canal da Fifa 
no Youtube.

“Nos sorteios dos Torneios 
Olímpicos de Futebol Mas-
culino e Feminino, vamos 
vivenciar grandes emoções 
à medida que as 28 seleções 
qualificadas conhecem o 
caminho que terão que per-
correr para alcançar a glória 
e o ouro em Tóquio. Os 
sorteios dão aos jogadores, 
treinadores e dirigentes a 
oportunidade de avançar 
em seus preparativos. Será 
um marco especial e emocio-
nante na história do futebol 
olímpico, tanto masculino 
quanto feminino”, disse Sarai 
Bareman, diretor da divisão 
de futebol feminino da Fifa.

O Estádio de Tóquio re-
ceberá a primeira partida da 
seleção masculina do país e 
o Estádio Olímpico - tam-
bém localizado na capital 
japonesa - vai ser sede da 
final feminina.

Jogos de futebol 
serão sorteados 
em 21 de abri, 
na Suiça

Olimpíadas

Corinthians fará dois jogos 
na cidade de Volta Redonda

Em poucos minutos, a 
rotina de trabalho do Corin-
thians foi virada do avesso 
nesta segunda-feira O time 
começou o dia sem saber 
quando voltaria a jogar, em 
razão das restrições impostas 
pelo governo estadual devido 
à pandemiad e coronavírus 
(Covid-19). Mas, no início 
da noite, o clube paulista 
teve alterados os locais e as 
datas dos seus próximos jogos 
tanto pelo Paulistão quanto 
pela Copa do Brasil. E agora 
fará duas partidas seguidas 
em Volta Redonda (RJ).

A primeira decisão veio 
pela Federação Paulista de 
Futebol (FPF), que remarcou 
o duelo com o Mirassol para 
esta terça, às 21 horas, no 
estádio Sylvio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda 
(RJ), pela 5ª rodada do Cam-
peonato Paulista. A decisão 
surpreendeu a todos porque, 
no começo do dia, a FPF 
informara em comunicado 
que estava suspendendo 
todos os jogos até o dia 30, 

Copa do Brasil

período que compreende a 
fase emergencial e a proibição 
de atividades esportivas em 
São Paulo para conter os 
casos de covid-19.

Logo após o anúncio da 
FPF sobre o jogo desta terça, 
em Volta Redonda, a CBF 
também atualizou a tabela 
da Copa do Brasil. E definiu 
que a partida contra o Retrô, 
pela segunda fase a com-
petição nacional, também 
será na cidade fluminense, 
na sexta-feira, dia 26. As-
sim, a delegação corintiana 
embarcou para o estado do 
Rio de Janeiro na noite desta 
segunda. E lá permanecerá 
até sexta-feira O clube pau-
lista divulgou que o técnico 
Vagner Mancini terá duas 
baixas para estes dois jogos 
seguidos em Volta Redonda: 
o meia Ángelo Araos e o 
meia-atacante Mateus Vital, .

De acordo com o Corin-
thians, Vital passará por uma 
artroscopia no joelho direito 
nesta quarta, no Hospital São 
Luis. O jogador, que vinha 

brilhando na armação e até 
marcando gols, ficará afastado 
dos gramados por um prazo 
de cinco a seis semanas. Se 
a estimativa mais longa se 
confirmar, ele perderá toda a 
fase classificatória do Paulistão 
e parte da fase de grupos da 
Copa Sul-Americana.

Araos será desfalque porque 
foi convocado para defender 
a seleção do Chile em amis-
toso na sexta-feira, contra a 
Bolívia.

Os jogadores relacionados 
para a viagem são:

Goleiros: Cássio, Guilherme 
Castellani e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, 
Fagner e Lucas Piton;

Zagueiros: Bruno Méndez, 
Gil, Jemerson, João Victor e 
Raul Gustavo;

Meio-campistas: Camacho, 
Cantillo, Cazares, Gabriel, 
Gabriel Pereira, Luan, Ma-
theus Araújo, Otero, Ramiro, 
Vitinho e Xavier;

Atacantes: Cauê, Gustavo 
Silva, Jô, Léo Natel, e Rodrigo 
Varanda.



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Terça-feira, 23 de março de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Carol aconselha Mili a pensar se realmente ama JP e se quer permanecer 

nesse namoro. As meninas entram na casa da árvore e fi cam encantadas. 

Francis e Beto brigam com socos no Café. Junior avisa Carmen que Valentina 

voltará para casa em breve. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina despeja um balde de água em Pedro. Rute incentiva Jeff a participar 

do clipe. Jade se arrepende e tenta impedir Cobra de prejudicar Bárbara. 

Cobra enfrenta Luiz e Diego para defender Bárbara, que aconselha Jade 

a se afastar do rapaz.

GLOBO, 18H15

Avia da gente
Manuela explica para Rodrigo tudo o que Ana passou para poder fi car com 

Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço sobre a fi lha. Eva fi ca indignada com 

a frieza de Vitória ao falar sobre o estado de saúde de Ana. O médico diz 

a Jonas que sua cirurgia não pode ser revertida e Cris fi ca inconsolável.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Nuno confunde as informações sobre a infância de Danilo. Álvaro trama 
com Lucas um plano para retomar a presidência da PWA. Davi e Érica se 
aproximam, e Lurdes aconselha a fi lha. Ryan sofre ao ler o livro de Marina. 
Danilo sonda Thelma sobre o incêndio. 

RECORD, 21H

Gênesis
Dnin-Sim diz a verdade sobre Shakia para o rei. O príncipe alerta Ibbi-

Sim sobre o ataque dos elamitas. Terá desdenha do próprio fi lho. Shakia 

trai Chetiça e foge. A vilã ameaça Reduana e é golpeada por Harã. Ele é 

ovacionado por todos.

 Todo mundo 
merece ser feliz! 
cada um do seu 
jeito, mas todos 
estamos destinados 
a encontrar a alegria. 
Por um minuto ou 
por uma vida inteira, 
todos devemos estar 
de bem com a vida.

Mas para isso 
acontecer é necessário 
que cada um se ame 
verdadeiramente! 
O sentimento que 
as outras pessoas 
têm por nós é muito 

MOMENTO
especial

 Merecemos ser feliz

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FABIANA CRISTINA YAMAMO, TOAKI-

KO NAGASAWA E JULIANO FILIPPELI NETO

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de 

diversão e alegria, assim como os dias que virão.  Feliz 

aniversário!  

 Quem deseja ver o arco-íris precisa 
aprender a gostar da chuva.”

 cultura@jornaldat.com.br

importante, mas 
nada se aproxima do 
verdadeiro poder do 
amor próprio.

Ame-se 
imediatamente! 
Encontre coisas suas 
únicas e originais.
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O Alto Tietê tem visto em nossa editoria , fotos e mais fotos de conhecidas mu-
lheres que tem pela expressividade e atuação aqui sendo destaque. Realmente 
é uma responsabilidade e uma satisfação ter inúmeros nomes para evidenciar 
e em especial neste mês de Março onde no ultimo dia 08 foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher. Já é tradição fazermos homenagens a elas que 
através de várias frentes saem do lugar comum e se projetam nos meios que 
atuam . Seja no comércio , indústria , poder público, sendo autônomas , não 
importa , o que referenciamos são nomes que de forma especial fazem a dife-
rença na vida de muitos . Por isso e com isso busquei fotos as quais vem somar 
a tantas outras que aqui já ganharam mais notoriedade e foram acarinhadas 
em momento tão diferente  pelo que o mundo vem passando . José Carlos 
Cipullo nome conhecido da fotografia me encaminhou algumas fotos que 
tem o crédito seu e que somam com as que divulgo e acarinho nesta coluna 
para elas e por elas .

Mulheres
Mais das Atuantes 

Eliane Lima Maciel

Cassiana Dutra

Thais Nascimento Tatiana Moya

Rita Bonanata

Marisa Mayumi Shibata Aguiar

O
s
n

y

José Carlos Cipullo

Roberta Spreafico de Oliveira

Recebi o lindo convite do amigo Padre 
Dorival Aparecido de Moraes, o qual 
no dia 11 de abril às 19h30 fará a Solene 
Celebração Eucarística à Estação da 
qual iniciará seu ministério com a posse 
canônica do ofício de Pároco da Predita 
Paróquia, e Cura da Catedral Diocesiana.
Tal ato vem contemplar um sonho de 
Dorival Aparecido de Moraes que por 
muitos anos esteve a frente do Santuário 
Sagrado Coração de Jesus na Braz de 
Pina em Mogi das Cruzes . A Catedral 
de Sant’anna fica como todos sabem 
na Praça Coronel Benedito de Almeida 
, s/n no Centro de Mogi das Cruzes. Ao 
querido amigo votos de felicidades e 
realizações e na certeza que fará um 
excelente trabalho a mais este passo 
que em sua vida o está contemplando.

Solene Celebração

Terça-feira
Filolo Fil, Alex Vasconcelos, Fer-
nanda Vasconcelos , Fernanda 
Braga, Roberto Cavenatti e Clarice 
K. Ricardo.
Quarta-feira
Sandra Silvani, Melissa Lima, Mirela 
Malagoli Cunha e Cinthia Pulice .

ANIVERSARIANTES

DO DIA


