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Vacinação já reduz número de 
idosos internados pela Covid

Desde quando 
a campanha de 
imunização foi 
iniciada, há dois 
meses, média de 
idade caiu de 66 
para 63 anos na 
rede municipal, 
hospitais públicos e 
privados

Segundo a Secretaria de Saúde 
de Mogi das Cruzes, o número é 
cada vez maior de pacientes jovens 
internados. No Hospital Munici-
pal Pref. Waldemar Costa Filho, 
em Braz Cubas, a média de idade 
entre os pacientes é de 51 anos. A 
Prefeitura de Suzano, até o final da 
semana passada, havia registrado 
que aproximadamente 72,5% dos 
pacientes em leitos de enfermaria 
e UTI no município estão na faixa 
de 40 a 69 anos. De 77 vagas ocu-
padas, 56 estão nesta faixa etária, 
sendo que não há mais pacientes 
com mais de 90 anos internados..  
Cidades, página 3

Mogi das Cruzes está na Fase Crítica para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 na cidade. Ela prevê 
medidas mais rígidas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e restrições para a circulação de 
pessoas durante todo o dia. Cidades, página 3

Zona Azul

VAGAS DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO TÊM 
UTILIZAÇÃO LIBERADA A PARTIR DE HOJE

Medida valerá até o dia 31 de março, quando a situação será reavaliada pela Secretaria de Transportes.
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CONSENSO

Municípios 
não vão 
antecipar 
feriados
O atraso no andamento de 
licitações, o aumento nos 
custos de horas extras e os 
prejuízos nas agendas de 
procedimentos médicos da 
população foram alguns dos 
argumentos que levaram os 
prefeitos a optarem pela não 
antecipação.

Cidades, página 5

Queda

Banco de 
sangue 
necessita  
de doações

Coma chegada da 
pandemia pela Covid-19 o 
número de contribuições 
diminuiu. Cidades, página 5
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 Dentro dos próximos dias, a 
sede da Secretaria de Cultura e 
Turismo de Mogi das Cruzes dei-
xa o prédio da rua Coronel Souza 
Franco e passa a operar no Casarão 
do Carmo, também na área central.  
Cidades, página 4

Planejamento

CULTURA 
MUDA DE 
ENDEREÇO

Prédio era alugado e o Casarão é de propriedade da Prefeitura
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COVID-19

PROFESSORES 
E POLICIAIS 
SERÃO 
VACINADOS
O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
ontem a imunização contra 
o coronavírus de policiais e 
professores, além de idosos 
com 69 a 71 anos a partir de 
amanhã. Mogi das Cruzes 
prosseguirá hoje com a 
aplicação da primeira dose 
da vacina para idosos com 72 
anos ou mais. O atendimento 
será realizado no drive-thru 
do Pró-Hiper, no Mogilar, e 
também nos 19 postos de 
saúde. Serão distribuídas 
senhas de acordo com o 
número de doses disponíveis 
to de vacinação.

Cidades, página 6
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DEBATE ESPORTIVO
A ex-jogadora de basquete, Kelly 
Santos, é uma das participantes do 
evento virtual Pacto pelo Esporte que, 
desde ontem, promove debates so-
bre gestão esportiva, patrocínios e 
políticas públicas para impulsionar 
o setor e combater a desigualdade. 
Um dos assuntos tratados será o re-
torno das atividades esportivas e as 
Olimpíadas do ano que vem, no Ja-
pão, ameaçadas pela pandemia da 
Covid-19. Kelly mora em São Paulo, 
mas mantém um instituto de forma-
ção de atletas em Mogi, onde ten-
ta desenvolver projetos voltados ao 
basquete feminino. 

300 MIL MORTES
O Brasil chegou ontem à marca de 
300 mil mortes pela Covid-19. An-
teontem, o Brasil registrou 3.219 víti-
mas em um único dia para a doença 
- mais do que todas as mortes cau-
sadas pelos ataques de 11 de se-
tembro de 2001 nos Estados Unidos.

NÃO AGRADOU
As Comissões Permanentes da Câ-
mara de Mogi estão analisando o 
projeto de Resolução 08/21, de au-
toria da Mesa Diretiva, que alte-

ra mais uma vez as normas para 
criação de requerimentos que são 
enviados para a Prefeitura. No ano 
passado, foi aprovado o projeto que 
exige assinatura de pelo menos oito 
vereadores antes da aprovação, vi-
gente até hoje. Pelo jeito não agra-
dou. Grande parte dos vereadores 
mostrou-se favorável à mudança, 
que ainda precisa ser votada em 
plenário. O objetivo agora é garan-
tir maior agilidade nos pedidos de 
informação ao Executivo mogiano.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
O Procon de Mogi das Cruzes, junta-
mente com a  Associação Brasileira 
de Procons e a Federação Brasilei-
ra dos Bancos (Febraban), realizam 
o “Mutirão Virtual de Renegociação 
de Dívidas“ até o dia 31. Os consu-
midores podem renegociar os dé-
bitos por meio da plataforma www.
consumidor.gov.br.  Para participar 
o consumidor deve fazer o seu re-
gistro na plataforma www.consumi-
dor.gov.br, quando receberá um lo-
gin e senha. Deve acessar a seção 
Minha Área, clicar em “Nova recla-
mação” e depois procurar a insti-
tuição financeira com a qual dese-
ja negociar. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pouco medo, muitas mortes

O
s seguidos decretos assinados desde 
o início da pandemia da Covid-19 
para conter as pessoas dentro de 
suas casas, definitivamente, não 

vêm surtindo o efeito desejado. Seja na fase 
amarela, laranja, vermelha, roxa, emergencial 
ou crítica, como denominada pela Prefeitu-
ra de Mogi atualmente, o isolamento social 
nunca atingiu o mínimo esperado. 

Segundo material publicado ontem pelos 
jornais Mogi News e Dat, segundo o Siste-
ma de Monitoramento Inteligente de São 
Paulo (Simi) o índice de isolamento social 
na segunda-feira passada – primeiro dia da 
fase crítica em vigor em Mogi – era de 42%. 
Uma semana antes disso, a taxa registrada 
era a mesma. No conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê, o isolamen-
to de Mogi ficou empatado com Suzano e 
até mesmo atrás do registrado em Ferraz de 
Vasconcelos. Nem mesmo a restrição de cir-
culação de pessoas durante 24 horas e uma 
série de regras inéditas para conter a disse-
minação do vírus Mogi foi capaz de man-
ter, pelo menos, metade da população em 
isolamento social. 

A pandemia apresenta um fenômeno curio-
so neste sentido. No início, muito medo e 
poucas mortes, agora, o inverso. Prova dis-
so é que no ano passado, em situação me-
nos dramática do que a atual, o índice de 
isolamento chegou a 58% na região. Nesta 
época eram apenas seis casos confirmados 
e nenhum óbito em Mogi. 

O isolamento aplicado no Brasil é o hori-
zontal, medida em que se isola o maior nú-
mero de pessoas em suas residências. É vis-
to como o mais indicado no cenário atual, 
uma vez que apresenta maior potencial para 
conter a epidemia, no entanto, é o que mais 
afeta economia, que têm suas atividades re-
duzidas - muito embora, diversas atividades 
comerciais continuam trabalhando, mesmo 
com os portões fechados - o que, em partes, 
pode explicar o baixo nível de isolamento 
social. Indicativo que reforça essa tese é o 
maior isolamento social aos fins de semana, 
principalmente aos domingos.

No momento, infelizmente, a estratégia 
não está funcionado, pois o cenário é de 
comércio, teoricamente, fechado, e de um 
alto número de pessoas circulando nas ruas. 

Parece que os brasileiros 
estão insensíveis diante da 
mortandade que nos assola. 
Foram registradas mais de 
três mil mortes em um úni-
co dia e 300 mil mortos pela 
Covid é uma dura realidade. 
Não vemos uma comoção 
nacional. A Federação Pau-
lista de Futebol é um bom 
exemplo disso, preocupada 
com os recursos financeiros 
em detrimento do respeito 
ao luto e a catástrofe que se 
abate sobre o Estado de São 
Paulo e o Brasil foge das res-
trições locais e realiza jogos 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Muitos ainda não usam 
máscaras e insistem em aglo-
merar, algo que beira a insa-
nidade. Falta sensibilidade às 
milhares de mortes diárias 
e aos milhares de sequela-
dos. A indústria automoti-

Insensibilidade

ARTIGO
Cedric Darwin

va tem parado ou reduzido 
sua produção em razão do 
agravamento da crise sani-
tária e humanitária. Não é 
uma questão de escolha é 
uma questão de necessidade 
e principalmente de empatia. 
Precisamos frear a onda de 
contágio, mortes e sequelas 
da pandemia. 

A Fiocruz sugere um lockdown 
de 14 dias em 24 Estados e 
no DF. Não há remédio con-
tra a COVID. Não há vacinas 
suficientes. Não há capaci-
dade hospitalar para atender 
toda a demanda e se forem 
criados novos leitos não ha-
verá recursos humanos para 
operá-los. Precisamos parar 
e diminuir o ritmo de contá-
gio. Não podemos continuar 
acelerando ladeira abaixo. 
Senão pararmos, continua-
remos assistindo a escalada 

de contágio, mortes e seque-
lados. Não é hora de feste-
jar, de se reunir, de viajar, de 
circular sem necessidade, é 
hora de aquietar, distanciar-

-se, proteger-se e se imunizar 
quando isso for possível. Se 
não fosse a Coronavac, o Bra-
sil estaria muito pior. 

A inépcia do Governo Fede-
ral custou muitas vidas e vai 
gerar um alto custo no longo 
prazo. Estamos colhendo os 
amargos frutos de uma polí-
tica negacionista, da ingerên-
cia na saúde que somada à 
imprudência do povo resul-
tou na tragédia que vivemos 
hoje. É hora de repensar o 
Brasil e que esse tempo de 
isolamento forçado e neces-
sário seja de meditação sobre 
tudo o que estamos vivendo 
e de mudança de rumo, nos-
sa inércia nos levou a morte.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br
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Vacinação diminui média de 
idade dos internados em Mogi

De acordo com a Prefeitura, internados em UTIs possuem uma média de idade de 63 anos; antes era de 66

PANDEMIA DA COVID

Iniciada há cerca de dois 
meses, a vacinação prioritária 
de idosos e de profissionais 
da Saúde que atuam na linha 
de frente contra o coronavírus 
(Covid-19) em Mogi das Cruzers 
começou a mudar o cenário 
nas enfermarias e Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI)  
com a redução da idade dos 
internados.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, a 
média de idade caiu de 66 para 
63 anos nas UTIs, somando 
hospitais públicos e privados, 
mas ressaltou que o número 
é cada vez maior de pacientes 
jovens internados. “Levando 
em consideração o Hospital 
Municipal Pref. Waldemar 
Costa Filho, em Braz Cubas, 
a média de idade entre os 
pacientes é de 51 anos entre 
aqueles que estão internados 
na UTI Covid”, explicou o 
secretário municipal Henrique 
Naufel. A cidade já aplicou 
40.760 doses, entre a primeira 

e segunda, nos moradores 
da cidade.

A Prefeitura de Suzano, até o 
final da semana passada, havia 
registrado que aproximada-
mente 72,5% dos pacientes 
em leitos de Enfermaria e UTI 
no município estão na faixa de 
40 a 69 anos. De um total de 
77 vagas ocupadas nos leitos 
do Pronto Socorro Municipal 
e de outras unidades a serviço 
do município, 56 estão nesta 
faixa etária, sendo que não há 
mais pacientes com mais de 
90 anos internados. Suzano 
aplicou 23,8 mil unidades 
da vacina contra a Covid-19, 
somando primeira e segunda 
doses.

A Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba reforçou 
que, até o ano passado, a 
maior parte dos infectados 
tinha mais de 60 anos, sendo 
que atualmente a média é de 
37 anos. Os agentes de saúde 
vacinaram 9.371 pessoas pela 
primeira vez, e 3.440 recebe-
ram as duas doses, somando 
12.811 unidades do imunizante.

Já na cidade de Poá, segundo 
levantamento da Secretaria 
de Saúde, 50% dos leitos 
estão sendo ocupados por 
pacientes de 41 a 60 anos, 
enquanto que a outra metade 
é ocupada por faixas etárias: 
de 61 a 90 anos. A cidade já 
aplicou 7.888 doses da vacina, 

sendo 5.081 na primeira dose 
e 2.807 na segunda.

No começo da semana, o 
Alto Tietê chegou à marca 
de 104,3 mil doses aplicadas 
da vacina, sendo 75.653 em 
primeira dose e 28.627 em 
segunda dose. Das dez cidades 
da região, Mogi das Cruzes foi 

a que mais imunizou, num 
total de 38.299 doses, sendo 
aproximadamente 28,1 mil 
em primeira dose e 10,1 mil 
em segunda dose.

Para a Câmara Técnica de 
Saúde do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 

ainda não é possível relacio-
nar os casos de internação 
e óbitos com a campanha 
de vacinação, por ainda não 
existirem dados concretos 
sobre quanto tempo o imuni-
zante leva para fazer efeito, e 
isso pode sofrer variações de 
acordo com a faixa etária, entre 
outros aspectos individuais. 

“Estamos percebendo que a 
contaminação e os óbitos estão 
crescendo entre o público 
mais jovem, porém continua 
atingindo os mais idosos com 
a mesma severidade. O que 
podemos dizer é que o vírus 
não escolhe faixa etária, por 
isso é importante que todos 
se cuidem”, explicou em nota.

Mortes
Ontem a região informou a 

morte de mais 25 pessoas. Elas 
ocorreramem em Arujá (3); 
Biritiba Mirim (1); Ferraz de 
Vasconcelos (1); Itaquaquece-
tuba (4); Poá (5); Santa Isabel 
(6) e Suzano (5). Com essa 
atualização a região chega a 
2.676 mortes por coronavírus.

André Diniz

Tomando como base o Hospital Municipal, média de idade chega aos 51 anos

Divulgação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes iniciou ontem as ativida-
des do Programa de Incubação 
do Polo Digital, com evento 
online e participação de um 
dos fundadores do BraziLab, 
Guilherme Dominguez. A 
reunião contou com a par-
ticipação das dez startups 
selecionadas, do prefeito Caio 
Cunha (Podemos) e da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler.

“Estamos muito felizes por 
estar aqui porque estamos em 
um processo de encontrar 
uma nova forma de apoiar a 
conexão das startups com o 
poder público. Acreditamos 
muito na cultura do dar de 
volta, ou seja, retribuir o apoio 
que recebemos da sociedade. 
Contem com a gente. Parabéns 
a todas as startups, à Prefei-
tura de Mogi das Cruzes e ao 
Alto Tietê Valley.”, afirmou 
Dominguez. 

O BrazilLab é uma organi-
zação não-governamental que 
completará cinco anos em 
breve e realiza um trabalho 
de conexão de startups com 

Evento abre o Programa de 

Incubação do Polo Digital

Online

o poder público. Durante sua 
apresentação, Dominguez ex-
plicou o trabalho desenvolvido 
em ações como programa de 
aceleração de startups, moder-
nização de legislação, eventos 
e parcerias internacionais.

O Programa terá a parti-
cipação de dez startups, que, 
durante o evento, fizeram uma 
pequena apresentação sobre 
suas propostas, em formato 
de pitch. Esta edição é voltada 
para startups que tragam 
soluções para desafios da 
gestão de políticas públicas em 
diferentes Pastas, trabalhando 
os conceitos voltados à Gov-
Techs e Cidades Inteligentes. 
Com isso, a Prefeitura poderá 
participar mais ativamente do 
apoio aos empreendedores. 

“Temos a oportunidade de 
trabalhar com as GovTechs 
e isso é importante porque 
nunca se fez tão necessária 
a inovação no setor público. 
E principalmente o espírito 
das startups de criar, testar, 
corrigir os erros e conseguir 
a implantação, resolvendo os 
problemas”, disse o prefeito.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) deve 
se reunir virtualmente hoje 
com a Prefeitura para soli-
citar a retomada consciente 
do comércio na cidade. O 
abaixo assinado com 1.434 
assinaturas até às 20 horas de 
ontem, que tinha uma meta 
de somar 1.500, também será 
apresentado ao Executivo 
durante o encontro.

O horário da reunião, bem 
como os demais participantes, 
não foram divulgados pelo 
Sincomércio até o fechamento 
desta edição. Junto aos lojistas, 
o sindicato tem suplicado 
por medo do desemprego 
em massa, colapso total da 
economia no município e 
pela fome dos comerciantes 
e seus familiares.

No abaixo-assinado, o 
Sindicato afirma que os comer-
ciantes entendem a gravidade 
da pandemia pela Covid-19 
e se solidarizam com todas 
as vítimas, mas não podem 
ser responsabilizados e im-
pedidos de trabalhar. Nesta 

Sincomércio propõe reabertura consciente
Fase Crítica

utilizamos nossos espaços 
para compartilhar. Esta ação é 
muito importante, pois além 
de divulgar as informações 
para os clientes, é uma possi-
bilidade para parcerias entre 
os associados”, acrescentou 
a presidente.

A entidade também reforçou 
a iniciativa “Empreendedor 
Solidário”. “Contamos com 
um grupo de WhatsApp para 
que os associados possam 
compartilhar seus produtos. 
Nesta época de Páscoa, por 
exemplo, criamos um elo 
entre aqueles que vendem 
os insumos, como chocolate 
e embalagens e as pessoas 
que compram os itens para 
produção de ovos. Estimu-
lamos com isso, a compra 
local”, reforça Fádua.

Zona Azul
A Prefeitura irá liberar o 

estacionamento de veículos 
nas vagas de estacionamento 
controlado, conhecidas como 
Zona Azul, a partir de hoje. 
A medida valerá até o dia 31 
de março, quando a situação 
será reavaliada pela Secretaria 
Municipal de Transportes.

regras da fase crítica durante 
a próxima semana. “Pedi-
mos para que pelo menos o 
atendimento de drive-thru 
seja liberado, pois a Páscoa 
é uma data importante para 
o comércio e coincide com 
a semana de pagamento”, 
destacou.

Ela lamentou ainda que o 
comércio está sofrendo e que, 
como apenas Mogi implantou 
estas regras mais restritivas 
por meio da Fase Crítica, 
muitos consumidores estão 
se deslocando para cidades 
vizinhas, como Suzano, para 
fazer suas compras.

Para auxiliar os comercian-
tes a ACMC está utilizando 
o espaço no Instagram e 
Facebook para divulgar os 
produtos e ações dos associa-
dos. Além disso, a campanha 

“Empreendedor Solidário”, 
que estimula a divulgação 
de serviços e itens entre os 
associados, foi reforçada.

A Associação Comercial 
desenvolveu um selo espe-
cial que acompanha todas 
as repostagens dos associa-
dos. “Nossa equipe identifica 
diariamente as postagens e 

Fase Emergencial, todos os 
comércios não-essenciais 
devem permanecer de portas 
fechadas até o próximo dia 30.

Além da reabertura dos 
comércios, o Sincomércio 
solicita a isenção do Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU) para os prédios co-
merciais; a reavaliação de 
prazos e isenção de juros 
nas contas fixas; o aumento 
da fiscalização em comércios 
que não seguem as normas 
sanitárias; organização dos 
horários dos coletivos e a 
vacinação urgente aos tra-
balhadores de mercados e 
farmácias e entre outros.

Outra entidade mogiana 
que também tem solicitado 
o auxílio da Prefeitura para 
a diminuição dos prejuízos 
aos comerciantes é a Asso-
ciação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC). A As-
sociação se reuniu anteontem 
com o presidente da Câmara 
Municipal, Otto Rezende e 
demais vereadores.

No encontro, a presidente 
da entidade, Fádua Sleiman, 
pediu o apoio da Câmara para 
que a Prefeitura flexibilize as 

Thamires Marcelino
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Obras no Dr. Arnaldo Pezzuti 
devem terminar até sábado

Unidade está recebendo tanques de oxigênio para que 30 leitos de UTI e mais 30 e Enfermaria sejam abertos

COVID-19

Anunciada no começo 
da semana pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), a obra de adap-
tação para mais 60 leitos,  
sendo 30 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 30 
de Enfermaria, no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
no distrito de Jundiapeba 
em Mogi das Cruzes, deve 
terminar nesta semana.

A intervenção para a insta-
lação das redes de distribuição 
de oxigênio, calculada em 
R$ 185 mil, foi necessária, 
segundo a Câmara Técnica 
de Saúde, para a viabiliza-
ção dos leitos. Segundo o 
Condemat, até a próxima 
semana também devem ser 
liberados mais 30 leitos no 
Hospital das Clínicas de 
Suzano, que contarão com 
dez vagas de UTI e 20 de 
enfermaria.

Ontem, as cidades da região 
do Alto Tietê marcaram mais 

um dia de alta ocupação em 
leitos de Enfermaria e de 
alta complexidade em seus 
hospitais públicos e privados 
para os casos de coronavírus 
(Covid-19).

Na cidade de Mogi das 
Cruzes, pela terceira vez 
consecutiva na semana, a 
administração municipal 
informou que a cidade conti-
nua com 100% de lotação em 
leitos de UTI e de Enfermaria 
em seus hospitais públicos 
e privados. A divulgação é 
atualizada duas vezes por 
dia, marcando o fluxo de 
pacientes.

Em Suzano, a Secretaria 
de Saúde do município in-
formou que a ocupação dos 
leitos de alta complexidade 
caiu para 90%, mas a taxa 
de leitos de Enfermaria se 
mantém em 145,61%, com 
uso total de leitos destinados 
à Covid-19

Já na cidade de Poá, houve 
uma redução na ocupação 
de leitos até o início da tarde 
de ontem, com 12 leitos 

ocupados em Enfermaria 
(54%) e um leito de emer-
gência livre (50%).

Em Itaquaquecetuba, os 
35 leitos de Enfermaria e 11 

leitos de emergência somados 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), do Centro 
de Saúde (CS) e da Central 
de Atendimento Covid-19, 

todos com funcionamento 
24 horas, estão ocupados 
por pacientes da doença ou 
com suspeita.

Por sua vez, Guararema 

revelo que a taxa de ocupa-
ção de leitos é de 56,25%, 
e o município informou 
que possui quatro pacientes 
aguardando transferência 
para leitos de UTI.

Desmentiu
A Secretaria de Saúde de 

Salesópolis desmentiu ontem 
a informação veiculada na 
imprensa de que um paciente 
de Covid-19 teria falecido 
no município sem conseguir 
a transferência para uma 
vaga de alta complexida-
de na região. “Houve uma 
inconsistência na informação 
repassada à imprensa, que já 
foi devidamente corrigida e 
encaminhada aos responsáveis. 
No mais, informamos que 
não temos pacientes à espera 
de leito UTI pela Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross)”, 
informou em nota.

A cidade possui dois dos 
sete leitos de Enfermaria 
ocupados com pacientes de 
Covid-19.

André Diniz

Custo para a instalação dos tanques é da ordem de R$ 185 mil, disse o Condemat

Emanuel Aquilera 

Secretaria de Cultura e 
Turismo muda de endereço

A Secretaria de Cultura e 
Turismo de Mogi das Cruzes 
está mudando de endereço. 
Dentro dos próximos dias, a 
sede da Pasta deixa o prédio 
da rua Coronel Souza Franco 
e passa a operar no Casarão 
do Carmo, também na área 
central. A mudança foi pla-
nejada com o intuito de gerar 
economicidade, tendo em vista 
que o local até então utilizado 
era alugado e o casarão é de 
propriedade da Prefeitura.

 O prédio locado será en-
tregue até o dia 11 de abril, 
portanto esse é o prazo para 
que a Pasta esteja devidamente 
realocada.

A decisão faz parte de uma 
estratégia, que visa remanejar 
recursos para ações de apoio 
aos profissionais da arte e 
cultura, levando em conside-
ração a situação pandêmica 
e o natural impacto que isso 
gerou em toda a categoria. 
Além da mudança da sede, a 
Secretaria também está dei-
xando de locar o prédio do 
Museu Guiomar Pinheiro 

Estratégia

Franco. Tanto o prédio como 
o acervo são de propriedade 
da família Pinheiro Franco.

Só com essas duas medi-
das, serão mais de R$ 15 mil 
mensais (aproximadamente 
R$ 180 mil/ano) economizados 
e redirecionados a iniciativas 
de fomento e apoio à classe 
artística. As iniciativas estão 
em fase de tramitação inter-
na, porém envolvem auxílio 
emergencial, com contrata-
ção direta e também seleção 
de profissionais e projetos, 

mediante editais de premiação 
e de criação e circulação de 
arte e cultura.

A ideia é contemplar artistas 
de segmentos diversos, ter-
ritórios e espaços culturais e 
também o Congado mogiano. 
Todos os recursos a serem 
aplicados nessas ações pro-
verão do orçamento próprio 
da Secretaria.

Para mais informações o 
e-mail da Secretaria é o cul-
turamogi@pmmc.com.br e o 
Whatsapp 96567-0933. 

Mudança foi planejada para gerar economicidade

Divulgação/PMMC

Filas na vacinação geram 
críticas na Câmara

Vereadores fizeram críticas 
e  sugestões à Secretaria 
Municipal da Saúde pela 
condução da campanha de 
vacinação contra a Covid-19 
no município. A principal 
crítica tem sido a falta de 
organização e de suporte 
logístico aos moradores da 
cidade que aguardam em 
longas filas pela imunização.

As críticas tiveram início 
no período do Pequeno 
Expediente, onde a verea-
dora Inês Paz (PSOL), que 
pediu uma maior atenção 
às filas formadas nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
nos bairros, onde casos de 
aglomeração entre idosos 
têm sido registrados pelos 
parlamentares e pela comu-
nidade. “Nos prometeram 
uma logística de vacinação 
semelhante à campanha da 
gripe e não estamos vendo 
isso”, informou a vereadora.

O vereador Osvaldo Silva 
(Rep) encaminhou na mesma 
sessão um requerimento 
à Prefeitura de Mogi das 

Campanha

Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
para que estude a dispo-
nibilização de banheiros 
químicos e funcionários 
para a triagem dos pacientes 
que estão no drive-thru da 
vacinação contra a Covid-19 
realizada na região central 
da cidade. A matéria teve 
amplo apoio dos vereadores, 
que reforçaram que este foi 
um dos pedidos feitos pelo 

Conselho Municipal do Idoso 
à Administração Municipal.

Dentre as indicações que 
tiveram destaque na sessão 
de ontem, uma das indica-
ções do vereador Iduigues 
Martins (PT) pediu estudos 
pela Municipalidade para 
a criação de um sistema 
municipalizado de cadastro 
de moradores para o recebi-
mento da vacina para agilizar 
o processo. (A.D.)

Vereadores querem melhorias na vacinação

Emanuel Aquilera
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Banco de sangue da Santa 
Casa precisa de doações

Com os estoques em queda, 
o Banco de Sangue de Mogi 
das Cruzes está necessitando 
de mais doações da população. 
Apesar de, até o fechamento 
desta edição, a unidade não 
ter divulgado a quantidade 
de doações armazenadas 
nos estoques, já informou 
anteriormente que com a 
chegada da pandemia pela 
Covid-19 o número de con-
tribuições diminuiu.

A Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi, onde está instalado 
o Banco de Sangue, também 
não divulgou a porcentagem 
de redução das doações 
durante a pandemia, no 
entanto, afirmava desde o 
final do ano passado que o 
número foi bastante signi-
ficativo. As bolsas dos tipos 
O positivo e O negativo são 
as que necessitam de mais 
doações.

Com o agravamento da 
pandemia pelo novo co-
ronavírus (Covid-19) e a 

Estoque em baixa

diminuição recorrente das 
doações, a Santa Casa tem 
movimentado diversas cam-
panhas informativas por 
meio das redes sociais. As 
publicações são divulgadas 
com o intuito de conscien-
tizar a população  sobre a 
importância das doações de 
sangue e incentivá-las ao ato 
de caridade com o próximo.

Para ser um doador, é ne-
cessário cumprir requisitos, 
como ter idade entre 18 e 

69 anos, pesar a partir de 57 
quilos, não estar grávida ou 
em período de um ano após 
parto, não estar menstruada, 
não ter apresentado gripe ou 
febre nos últimos 15 dias e 
não ter tido hepatite, sífilis, 
malária ou doença de Chagas.

Antes de se dirigir ao local, 
é necessário ligar para o Banco 
de Sangue e agendar o dia 
da doação. Na data basta 
levar documento com foto.

 

Thamires Marcelino

Banco de sangue funciona dentro da Santa Casa

Emanuel Aquilera

Mogi tem 44º melhor 
serviço de saneamento

Mogi das Cruzes tem o 44º 
melhor serviço de saneamento 
entre as 100 maiores cidades 
brasileiras. É o que mostra o 
Ranking de Saneamento 2021, 
elaborado pelo Instituto Trata 
Brasil, em parceria com a GO 
Associados e divulgado esta 
semana. O município registrou 
indicadores melhores que 16 
capitais, como Vitória (48ª po-
sição), Aracajú (56ª) e Cuiabá 
(60ª), e de cidades maiores e 
mais ricas, como Osasco (46ª) 
e São Bernardo do Campo 
(55ª). Mogi também avançou 
nove posições (estava em 53º 
lugar no Ranking 2020).

O estudo tem como base 
os dados do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), com a 
situação dos serviços de água 
e esgoto no Brasil em 2019. O 
levantamento anual avalia os 
indicadores de acesso à água 
potável, coleta e tratamento 
dos esgotos nos cem maiores 
municípios do país.

Para melhorar de forma 
constante os índices, o Serviço 

100 maiores cidades

Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) vem investindo na 
melhoria e ampliação dos 
serviços de saneamento. Na 
área de abastecimento de água, 
o destaque é a Setorização 
da região leste, que é uma 
divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água, agilizar 
manutenções e diminuir perdas.

Os bairros são os atendidos 
pela Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Socorro, e 
vão de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita do 
rio Tietê. O investimento 
total previsto nas obras de 
setorização da região leste é 
de R$ 6,7 milhões.

Na área de coleta e tratamento 
de esgoto, entre os principais 
investimentos estão as obras 
de esgotamento sanitário do 
Botujuru e parte de Cezar de 
Souza, com investimento de  

R$ 37,3 milhões, e de esgota-
mento sanitário em Jundiapeba 
(R$ 9,5 milhões).

Também em Jundiapeba, 
a autarquia investe R$ 4,3 
milhões na reforma e moder-
nização da Estação Elevatória 
de Esgoto Indonésia, que 
ampliará a capacidade de 
bombeamento/tratamento 
de esgoto no distrito. “São 
investimentos pesados, que 
muitas vezes não aparecem 
(visualmente), mas fazem 
toda a diferença para a saúde 
e conforto da população, com 
garantia de abastecimento 
de água e esgoto coletado e 
tratado”, afirmou o diretor-

-geral do Semae, Marcelo 
Vendramini.

Para o prefeito Caio Cunha 
(Podemos), além de atender a 
necessidades fundamentais, o 
saneamento ambiental expande 
um direito social. “O saneamento, 
pensado e desenvolvido de 
forma estratégica, proporciona 
um crescimento sustentável 
e não esgota recursos para o 
futuro de nossa cidade.”

Alto Tietê não irá antecipar 
feriados como fez a capital

Medida chegou a ser estudada na região, mas o custo com horas extras fez com que essa opção fosse excluída

RESTRIÇÕES

Em reunião realizada 
ontem, o Conselho de 
Prefeitos do Consórcio de 
Desenvolvimento do Alto 
Tietê (Condemat) definiu 
de forma consensual que os 
12 municípios consorciados, 
ente eles Guarulhos e Santa 
Branca, não vão aderir a 
antecipação dos feriados, 
como foi feito na capital 
e outras regiões do Estado.

O atraso no andamento 
de licitações importantes, 
o aumento nos custos de 
horas extras com equipes de 
vacinação e outros serviços 
públicos e os prejuízos nas 
agendas de procedimentos 
médicos da população foram 
alguns dos argumentos que 
levaram os prefeitos a opta-
rem pela não antecipação.

Durante a assembleia, os 
prefeitos pontuaram, ainda, 
que como os municípios já 
estão seguindo a Fase Emer-
gencial do Plano São Paulo, 
que restringe a abertura de 
comércios e serviços, bem 
como determina o trabalho 

remoto para diversas ati-
vidades profissionais, a 
decretação de feriados não 
reduziria a circulação de 
pessoas nas ruas levando 

em consideração que as 
indústrias vão manter o 
funcionamento, assim como 
as unidades bancárias e 
lotéricas.

“Os prefeitos conversaram 
com suas equipes técnicas 
e chegaram à um consenso 
levando em consideração 
vários fatores que apontam 

que a antecipação dos feriados 
não surtiria o efeito desejado 
e poderia implicar também 
em outros problemas como 
atraso em procedimentos 
administrativos importantes 
como aquisição de insumos 
para o enfrentamento à 
pandemia; a desaceleração 
das campanhas de vacinação, 
com a redução de profis-
sionais; além de problemas 
com o transporte público, 
que em dias de feriado tem 
a frota reduzida”, destacou 
o secretário executivo do 
consórcio, Adriano Leite.

O impacto de visitantes 

nas cidades com caracte-
rísticas turísticas, como é 
o caso de Biritiba Mirim, 
Guararema, Salesópolis, 
Santa Branca e Santa Isabel 
também foram levados em 
consideração.

“Com o mega feriado já 
anunciado na capital e de-
mais regiões, os municípios 
devem reforçar ainda mais 
a fiscalização e barreiras 
sanitárias para controlar 
entrada de visitantes, bem 
como encontros e eventos 
em unidades particulares 
que gerem aglomeração”, 
reforçou o secretário.

Com a decisão, as cida-
des seguem funcionando 
normalmente, com exceção 
do dia 2 de abril, feriado 
nacional da Paixão de Cristo.

Fazem parte do Condemat 
os municípios de Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Branca, 
Santa Isabel e Suzano.

Outra alegação dos prefeitos é que as cidades já seguem a Fase Emergencial

Emanuel Aquilera

Cidades seguem 
funcionando 
normalmente, com 
exceção do dia 2 
de abril, feriado 
nacional da Paixão 
de Cristo
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Policiais e professores são os 
próximos a serem vacinados

A partir do próximo dia 4 de abril serão imunizados os policiais e na semana seguinte, do dia 12 os professores

BOA NOTÍCIA

As cidades do Alto Tietê 
começaram os preparativos 
para a nova etapa de vacinação 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) dedicada exclu-
sivamente para profissionais 
das áreas de Educação e de 
Segurança Pública. As novas 
etapas acontecerão no início 
do mês de abril.

O anúncio foi feito pelo 
governador do Estado, João 
Dória (PSDB), durante coletiva 
de imprensa na tarde de ontem 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo do Estado. 
A partir do dia 04 de abril 
serão vacinados policiais civis, 
policiais militares, agentes 
penitenciários, membros 
do Corpo de Bombeiros e 
integrantes da Guarda Mu-
nicipal em todo o estado. Na 
semana seguinte, no dia 12 
de abril, serão vacinados os 
profissionais da Educação de 
escolas públicas e privadas 
com idade a partir de 47 
anos de idade.

A demanda pela imunização 
de professores e agentes de 
segurança pública foi uma 
das demandas da direção do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), onde no início 
do ano enviou um pedido 
de autorização ao governo 
estadual para a obtenção de 
300 mil doses de vacinas, 
que seriam destinadas a estes 
profissionais nas cidades da 
região. O Conselho de Pre-
feitos do Condemat, desde 
então, assinou dois termos 
de intenção de compra: com 
o Instituto Butantan para a 
compra da vacina Corona-
Vac, e com o Grupo União 
Química para a Sputnik V, 
de origem russa.

Segundo o prefeito de Suzano 
e presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), a 
sub-região metropolitana 
continuará buscando que 
os trabalhadores do Sistema 
Único da Assistência Social 
(Suas) tenham a mesma aten-
ção. “Consideramos muito 

importante este avanço da 
campanha com imunização 
dos novos grupos, mas sabe-
mos o quanto o trabalho dos 
profissionais que atuam nas 
Unidades de Proteção Básica 
e Especial estão suscetíveis 

ao risco de contaminação em 
suas funções, sobretudo neste 
momento em que prestam 
assistência às famílias de 
maior vulnerabilidade social”, 
afirmou.

Segundo o consórcio 

intermunicipal, as dez ci-
dades da região aguardam 
informações do governo do 
Estado sobre a quantidade 
de doses que serão enviadas 
para iniciar o planejamento 
de imunização dos grupos.

Questionadas, algumas das 
cidades da região informa-
ram que estão começando 
levantamentos internos para 
averiguar os públicos que 
receberão as doses a partir 
da próxima quinzena.

Segundo a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, será 
necessário conferir quais 
profissionais destes setores 
já foram vacinados e quais 
estarão aptos a receber a 
primeira dose da vacina, 
conforme os critérios do 
Estado. Posições semelhan-
tes foram divulgadas pelas 
cidades de Poá e Ferraz de 
Vasconcelos.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba, por sua vez, in-
formou que está levantando 
o número de profissionais 
com mais de 47 anos, e que 
a estimativa de profissionais 
da Segurança no município 
é de aproximadamente 520 
pessoas. Como o anúncio do 
Estado foi realizado ontem, as 
cidades estão se organizando 
para vacinar este público.

André Diniz

Coletiva do governador João Dória anunciou os próximos a receberem vacinas

Sergio Andrade

Semae instala hidrantes e 
amplia disponibilidade de água

Para ampliar a disponibilidade 
de água em eventuais emer-
gências públicas, como ações 
do Corpo de Bombeiros, por 
exemplo, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
instalou novos hidrantes, e 
reparou ou substituiu anti-
gos, em locais estratégicos 
da cidade. O objetivo é que 
uma ampla área seja aten-
dida com a disponibilidade 
dos equipamentos, que em 
caso de incêndio poderão 
ser utilizados, facilitando a 
logística da operação.

“A instalação dos hidrantes 
está relacionada ao atendi-
mento de normas técnicas, 
critérios de disponibilidade 
do sistema de abastecimento 
de água e facilidade de acesso 
de veículos pesados. Durante 
o processo de instalação do 
hidrante, é necessário in-
terligar o equipamento aos 
pontos mais robustos da rede 
de distribuição”, explicou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição 
de Água da autarquia. 

Eventuais emergências

Desta forma, as ações do 
Semae vão além do abaste-
cimento público e a coleta 
de esgoto. “Também inclui 
medidas integradas com outros 
órgãos, que visam a proteger 
as pessoas e o patrimônio”, 
afirmou Wagner.

A programação de instala-
ção, reparo ou substituição 
de hidrantes continua ao 
longo do ano e vai beneficiar 
outras regiões, como Cesar 
de Souza e Vila Oroxó.

“Uma forma de contribuir 
com esse trabalho é evitar 
estacionar veículos em frente 
aos hidrantes, pois além de 
ser uma infração de trânsito, 
pode prejudicar o andamento 
de alguma operação emer-
gencial”, observou o técnico.

Os hidrantes instalados ou 
consertados estão nos bairros, 
Fazenda Rodeio, Cezar de 
Souza, Vila Pauliceia, Botu-
juru, Parque Itapety, Oropó 
e  Sabaúna.

Objetivo é que uma ampla área seja atendida na região

Divulgação/ PMMC

Vacinação continua para 
idosos com 72 anos ou mais

Mogi das Cruzes prosseguirá 
com a aplicação da primeira 
dose da vacina contra Co-
vid-19 para idosos com 72 
anos ou mais hoje e amanhã. 
O atendimento será realizado 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no Mogilar, e também nos 19 
postos de saúde previamente 
definidos. No Pró-Hiper, os 
idosos contam com estrutura 
de banheiros à disposição. 
Serão distribuídas senhas 
de acordo com o número de 
doses disponíveis em cada 
ponto de vacinação. 

A madrugada de ontem foi 
marcada por filas de idosos 
e seus acompanhantes em 
frente ao posto de saúde 
do Jardim Camila. A Se-
cretaria de Saúde tem dado 
orientações para tornar o 
processo de vacinação mais 
confortável para todos. Assim 
que as pessoas retirarem a 
senha, não há necessidade 
de permanecer na fila. Isso 
porque, nos últimos dias, 
houve registros de formação 
de longas filas, o que pode 

Hoje e amanhã

causar aglomeração, além do 
desconforto para os idosos 
que vão se vacinar.

Outra orientação importante 
é que o governo do Estado 
não informa com antecedência 
adequada a quantidade de 
vacinas que será entregue 
à cidade. Os lotes chegam 
com pouco tempo hábil 
para o planejamento, mas o 
município deve cumprir as 
determinações do calendário 
estadual e atender os grupos 
prioritários determinados pelo 
Plano Nacional de Imuniza-
ção, do Ministério da Saúde.

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação, a cidade não recebe 
as quantidades suficientes para 
cada faixa etária. Quando uma 
nova faixa etária começa a 
ser vacinada – por exemplo, 
os idosos de 72 anos – todos 
os cidadãos mais velhos que 
ainda não receberam a imu-
nização antes também podem 
tomar a vacina. Por isso, a 
vacinação sempre indica a 
faixa etária “ou mais”.

Além disso, é fundamental 
que as pessoas acompanhem 
a programação de vacinação 
da cidade. O governador 
João Doria anunciou ontem 
a imunização de policiais e 
professores, além de idosos 
com 69 a 71 anos a partir de 
amanhã. A Secretaria Municipal 
de Saúde reforça que essas 
datas referem-se ao início da 
distribuição das doses pelo 
Estado. A aplicação efetiva das 
vacinas segue o cronograma 
dos municípios – por isso, 
antes de sair para se vacinar, 
é necessário verificar as datas 
e as faixas etárias que serão 
atendidas.  

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/. No 
local da imunização, a equipe 
fará a conferência dos dados, 
procedimento obrigatório 
para aplicação da dose. 
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Itaquá consegue doação de 
1,6 tonelada de tomates

A Secretaria de Abasteci-
mento e Segurança Alimentar 
de Itaquaquecetuba conse-
guiu formalizar o cadastro 
no Banco de Alimentos de 
São Paulo, depois de mais 
de cinco anos parado. Os 
alimentos vão beneficiar 
muitas famílias por meio das 
entidades, sobretudo neste 
período crítico de pandemia 
de coronavírus (Covid-19).

A equipe da Secretaria de 
Abastecimento esteve ontem 
na Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp), para 
a retirada de dezenas de 
caixas de tomates que serão 
distribuídos para as famílias 
que, neste momento, passam 
por dificuldades.

Itaquá estava desde 2016 
com as doações bloqueadas 
por falta de prestação de 
contas. Nesta entrega, de 
aproximadamente 1,6 tone-
lada de tomate, cerca de 26 
entidades serão contempladas, 
mas nas próximas distribuições, 
outras associações também 

Banco de alimentos

podem receber os produtos. 
Da mesma maneira, os 

agricultores que tiverem 
interesse em doar parte da 
colheita que não será vendida 
por motivos diversos, podem 
entrar em contato com o 
secretário de Abastecimento 
e Segurança Alimentar, Apa-
recido Ribeiro de Almeida, 
no Parque Ecológico Mario 
do Canto, na rua Cabrália 
Paulista, s/n, no bairro Estação.

Para o prefeito de 

Itaquaquecetuba, Eduardo 
Boigues (PP), a efetivação 
do cadastro da cidade no 
Banco de Alimentos chegou 
em boa hora, momento em 
que muitas famílias perderam 
o emprego e passam por 
necessidades. “É uma grande 
felicidade poder ajudar as 
famílias. A população de 
Itaquá merece muito mais 
e vamos trabalhar cada dia 
mais para isso”, destacou o 
progressista..

Alimento será encaminhado para famílias de Itaquá

Verônica Ribeiro/AIPMI

Fiscalização apreende veículos 
irregulares nas ruas de Suzano

Iniciativa ocorreu entre segunda e ontem, de forma conjunta, entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal

COMBATE À COVID

A Secretaria Municipal 
de Transporte e Mobilidade 
Urbana realizou operação 
conjunta com a Polícia 
Militar (PM) e a Guarda 
Civil Municipal (GCM) de 
Suzano. A ação começou na 
segunda-feira e terminou 
ontem com o objetivo de 
combater irregularidades e 
orientar os motoristas sobre 
as determinações municipais 
de combate à pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

Os agentes realizaram 
diversos pontos de bloqueio 
pela cidade, onde abordaram 
motoristas para alertar sobre o 
decreto municipal 9.569/2021, 
que regulamenta as restri-
ções aplicadas na cidade. A 
fiscalização também realizou 
vistoria de documentações 
e apreendeu veículos em 
situação de irregularidade. 
Anteontem, três motos foram 
recolhidas pelos guinchos da 
secretaria e encaminhadas 
ao pátio municipal.

De acordo com o chefe 
da Pasta de Transporte e 

Mobilidade Urbana, Clau-
dinei Valdemar Galo, as 
medidas foram ampliadas 
para coibir a criminalidade 
na cidade e levar informa-
ção aos motoristas acerca 
da gravidade da situação 
que passamos, reforçando a 
importância de respeitar as 
restrições estabelecidas no 
Estado. “A nossa expectativa 
é identificar e retirar das ruas 
o maior número possível 
de veículos em situação de 
irregularidade que, muitas 
vezes, são frutos de roubos 
e furtos”, afirmou.

O assessor estratégico 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Cidadã, Jefferson 
Ferreira dos Santos, ressaltou 
que o trabalho conjunto entre 
os órgãos de segurança tem 
sido essencial para combater 
os delitos em Suzano e garantir 
o respeito às determinações 
que visam conter a dissemi-
nação da Covid-19. “Temos 
ampliado nossa atuação pela 
cidade e seguimos realizando 
patrulhamentos constantes 

pelos bairros, acolhendo 
denúncias e fiscalizando o 
funcionamento de comércios 
na cidade, com o apoio de 
diversos setores do muni-
cípio”, relatou.  

Atualmente, Suzano se 

encontra na Fase Emergen-
cial do Plano São Paulo. A 
medida, estabelecida pelo 
governo do Estado, busca 
frear o avanço da pandemia 
da Covid-19 nas próximas 
semanas, visando diminuir 

os casos de internação na 
rede pública de saúde.

Vacinação
A imunização contra o 

novo coronavírus alcançará 
os idosos de 70 anos ou mais 

hoje. A expectativa é de que 
cerca de 3 mil idosos nesta 
faixa etária, com 70 e 71 
anos, sejam contemplados.

Para receber a aplica-
ção, será preciso apresentar 
documento original com 
foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano e 
uma filipeta oficial devi-
damente preenchida com 
letra legível. A ficha pode 
ser acessada e impressa por 
meio do link http://bit.ly/
FichaCovidSuzano. Além 
disso, também será preciso 
efetuar o pré-cadastro no 
site “Vacina Já” (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/), 
do governo do Estado.

Prioridade
O prefeito de Suzano, 

Rodrigo Ashiuchi (PL), come-
morou ontem o anúncio do 
governo do Estado quanto à 
colocação dos profissionais 
da Educação e da Segurança 
como público-alvo, com 
expectativa de início da 
vacinação já em abril.

Medida também pretende diminuir a circulação de pessoas em razão da Covid-19

Irineu Junior/Secop Suzano

Na escalada de notícias 
pouco positivas sobre o 
avanço da pandemia de 
coronavírus (Covid-19) 
no país, há momentos que 
proporcionando uma dose 
de entusiasmo aos profissio-
nais da saúde que estão na 
linha de frente na batalha 
contra o vírus.

Um desses fatos aconteceu 
durante esta semana, no 
Hospital Santa Maria de 
Suzano, onde o casal Zaqueu 
Nascimento de Souza, de 
72 anos, e Maria Conceição 
Souza, 68, recebeu alta 
médica, ao mesmo tempo, 
após internação de seis 
dias em decorrência dos 
sintomas provocados pelo 
novo coronavírus.

Apreensivo com o cresci-
mento dos números no Brasil, 
o casal – ele aposentado e 
ela dedicada às atividades 
do lar – tentava manter a 
rotina de cuidados, até que 
febre, cansaço e indisposição 
acenderam a preocupação 
com o estado de saúde. O 
diagnóstico obrigou reforço 

Casal recebe alta no 
mesmo dia em Suzano

Coronavírus

nos cuidados médicos.
O pensamento constante 

nos três filhos e seis netos, 
além das lembranças de um 
casamento de décadas, foi 
companheiro de todas as 
horas e essencial para que 
os ânimos se mantivessem 
em direção a um desfecho 
vitorioso.

Acostumado a atividades 
físicas constantes – incluindo 
puxadas caminhadas de 20 
quilômetros – Souza não 
escondia a preocupação 
com a esposa, que vinha 
se submetendo a rígidos 
tratamentos contra diabetes 
e hipertensão.

‘Nossa palavra é de gratidão 
a todos deste hospital. A 
dedicação de todos merece 
ser destacada”, afirmaram 
ambos.

A notícia da alta médica 
foi comemorada em dobro 
por todos. Afinal, o casal 
suzanense que compartilhou, 
lado a lado, a maior parte 
da vida deixou rigorosa-
mente unido a instituição 
de saúde.

Por intermédio do vereador 
Luiz Eduardo Oliveira Alves 
(Pode), o Edinho, uma reunião 
realizada na tarde de ontem 
entre o Projeto Recomeçar e 
a prefeita Márcia Teixeira Bin 
de Sousa (PSDB), articulou 
implantar ações da institui-
ção voltadas aos serviços de 
zeladoria da cidade, com 
a inserção de egressos no 
mercado de trabalho.

O encontro contou com a 
participação de Leonardo Pre-
cioso, fundador e coordenador 
do Recomeçar. “A iniciativa 
visa à reeducação de egressos, 
presidiários que vão ter uma 
nova chance para seguir em 
frente”, explicou Precioso.

“Com o engajamento no projeto, 
eles recebem a oportunidade 
de se reinserir no mercado de 
trabalho, levando o sustento 
para casa, sobretudo neste 
tempo de pandemia, além de 
ajudar a comunidade, propor-
cionando mais qualidade de 
vida, o cuidado e a zeladoria”, 
finalizou Edinho.

Projeto pode 
garantir limpeza 
para Poá e renda 
a moradores

“Recomeçar”
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Fux explica entendimento da corte

 O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, relatou, diante das repetidas críticas do presidente 
Jair Bolsonaro à Suprema Corte, ter reforçado durante reunião entre Executivo, Legislativo e Judiciário na 
manhã desta quarta-feira, 24, o entendimento fixado em decisão judicial do colegiado de que o combate ao 
novo coronavírus compete de forma concorrente a municípios, Estados e União. Bolsonaro tem se utilizado da 
medida para justificar inação do Ministério da Saúde e alegar que o governo federal esteve de mãos atadas.

O Ministério da Saúde 
passou a exigir dados adicio-
nais para o preenchimento 
de óbitos pelo coronavírus 
no Sistema de Informação 
da Vigilância Epidemiológica 
da Gripe (SIVEP-Gripe). A 
informação foi anunciada na 
tarde desta quarta-feira, 24, 
pelo governo de São Paulo, 
segundo o qual a alteração 
foi feita sem aviso prévio e 
pode causar nos próximos 
dias um “represamento de 
dados” sobre a pandemia.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Saúde Jean 
Gorinchteyn, o SIVEP-Gripe 
passou a exigir dados como 

Ministério da Saúde 
exige mais dados 

Alteração sem aviso prévio

número de CPF, cartão de 
vacinação do SUS, declaração 
de estrangeiro e a confirma-
ção ou não se o paciente já 
havia se imunizado contra 
o coronavírus. “Burocratizar 
sem avisar fez com que não 
tivéssemos aportado por 
grande parte dos municípios 
do País o número de óbitos”, 
afirmou

O reflexo já pode ser sentido 
nos dados de São Paulo, que 
registrou apenas 281 óbitos 
nas últimas 24 horas, uma 
queda de 24,3% em relação 
ao dia anterior. Na véspera, 
o Estado já havia batido o 
seu recorde. (E.C)

Criar comitê é ação 
tardia, alega CNM

Ação definiu comitê nacional para coordenar o enfrentamento à pandemia 
do coronavírus e foi motivo de críticas pelas principais entidades

EM BUSCA DE SOLUÇÕES

 A ausência de represen-
tantes dos municípios na 
reunião desta quarta-feira, 
24, que definiu a criação 
de um comitê nacional para 
coordenar o enfrentamento 
à pandemia do coronavírus, 
foi motivo de críticas das 
duas principais entidades 
que representam prefeitos 
no País. O anúncio ocorreu 
após um encontro do presi-
dente Jair Bolsonaro com os 
presidentes da Câmara dos 
Deputados, do Senado, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), alguns governadores 
e ministros.

O motivo do desconforto, 
segundo a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM) e a Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP), é que as 
prefeituras são responsáveis 
pela aplicação das vacinas 
contra a covid-19 e por boa 
parte do atendimento bási-
co de saúde aos infectados 
pelo novo coronavírus. Na 
véspera da reunião, na noite 
de terça, 23, a CNM havia 
publicado uma carta aberta 

na qual conclamou Bolsonaro 
a assumir a coordenação 
nacional do enfrentamento 
à pandemia “de uma vez por 
todas” e se empenhar em uma 
campanha de comunicação 
a favor da vacinação, do dis-
tanciamento social e do uso 
de máscaras e álcool em gel.

Segundo o consultor da 
CNM para estudos técnicos, 

Eduardo Stranz, o anúncio 
do comitê foi recebido com 
cautela, pois ainda não se 
sabe se será de fato eficaz. A 
CNM reclamava da falta de 
um interlocutor federal para 
coordenar as demandas dos 
municípios em meio à crise 
sanitária - responsabilidade 
que, segundo a entidade, não 
foi assumida pelo Ministério 

da Saúde.
“Houve demora e, ao mesmo 

tempo, se perdeu a oportu-
nidade de contar com mais 
um ente federado, que é o 
principal desse trio, entre 
União. Estado e município” 
disse Stranz, que é porta-voz 
da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) e se 
pronunciou a este respeito.

Vacinação é nos municípios que deveriam opinar sobre as ações realizadas

Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 Em carta aos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), governadores 
de 16 Estados pedem que 
o Congresso disponibilize 
recursos necessários para que 
os valores da nova rodada 
do auxílio emergencial sejam 
superiores aos estabelecidos 
pelo governo federal em 
medida provisória, de R$ 
175, R$ 250 e R$ 375 Eles 
defendem que a reedição 
do socorro a vulneráveis na 
pandemia repita a quantia 
mensal de R$ 600 e os cri-
térios de acesso adotados 
nos oito desembolsos feitos 
em 2020.

Os gestores que assinaram a 
carta reforçam a dramaticidade 
do cenário no País com novos 
recordes de mortes diárias 
pela covid-19, lotação de 
leitos hospitalares, ameaça 

Governadores pedem 
auxílio emergencial

Carta Aberta

de falta de medicamentos 
para intubações de pacien-
tes graves e esgotamento 
dos profissionais da saúde. 
Lembram, também, que o 
calendário de vacinação e a 
obtenção de novas doses dos 
imunizantes contra o Sars-

-CoV-2 estão mais lentos do 
que as respostas necessárias 
para reverter o quadro atual.

“Agir contra esse cenário 
requer medidas sanitárias e 
garantia de uma renda emer-
gencial. Somente com essas 
medidas seremos capazes de 
evitar o avanço da morte”, 
escrevem os governadores. 

“Por isso, entendemos que a 
redução dos valores do auxílio 
emergencial é inadequada 
para a eficácia da proteção 
da população. Enquanto a 
vacinação não acontecer em 
massa, precisamos garantir 
renda para a população. (E.C)

Carta aberta pede auxílio aos deputados e senadores

Mais dados de pacientes são exigidos pelo governo

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Leopoldo Silva/Agência Senado
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Índia detecta nova variante  
mutante do coronavírus

Mutações do vírus não correspondem às previamente catalogadas, segundo o ministério indiano

PREOCUPAÇÃO

O Ministério da Saúde da 
Índia detectou uma “nova 
variante dupla mutante” do 
coronavírus que ainda não 
foi catalogada. O sequencia-
mento do genoma e a análise 
de amostras do Estado de 
Maharashtra, um dos mais 
afetados pela pandemia, 
encontraram mutações no 
vírus que não correspondem 
às previamente catalogadas 
(VOC), segundo o ministério 
indiano.

“Embora variantes preocu-
pantes e uma nova variante 
dupla mutante tenham sido 
encontradas na Índia, elas 
não foram detectadas em 
número suficiente para es-
tabelecer uma relação direta 
ou explicar o rápido aumento 
de casos em alguns Estados”, 
afirmou o órgão.

Nesta quarta-feira, 24, a 
Índia suspendeu tempora-
riamente todas as princi-
pais exportações da vacina 
da AstraZeneca contra a 
covid-19 produzida pelo 
Instituto Serum para atender 

à demanda doméstica ante 
o aumento das infecções. A 
mudança também afetará os 
suprimentos do consórcio 
Covax. Não houve exportação 
de vacina da Índia desde 
quinta-feira, 18, mostra o site 
do Ministério das Relações 
Exteriores.

Na Europa, o governo da 
França anunciou a adoção 
de bloqueios em mais três 
regiões do país como forma 
de conter a disseminação da 
covid-19. Segundo o porta-

-voz do governo, Gabriel Attal, 
a maioria das empresas em 
Rhône, Auge e Nièvre devem 
fechar e os cidadãos devem 
permanecer em casa.

Dezesseis cidades, incluindo 
a região de Paris, já estão 
sob um terceiro bloqueio 
e o resto do país está sob 
um toque de recolher às 
19h. No entanto, as escolas 
permanecem abertas e as 
pessoas não são obrigadas a 
preencher formulários para 
justificar viagens locais.

Na avaliação do presidente 

francês, Emmanuel Macron, 
as medidas não deveriam 
nem mesmo ser descritas 
como um bloqueio, com o 
governo as chamando de 

“terceira forma” de frear o 
vírus sem fechar o país. As 

novas restrições devem durar 
pelo menos quatro semanas.

Sobre a vacinação, o go-
verno da França afirmou que 
acredita que a fabricante de 
medicamentos AstraZene-
ca não está honrando seu 

compromisso de fornecer 
ao bloco europeu, avaliou 
Attal. O porta-voz descreveu 
a situação como “completa-
mente inaceitável”. A fala 
veio logo após a Comissão 
Europeia anunciar planos 

para um novo mecanismo de 
autorização de exportação que 
priorizará “reciprocidade e 
proporcionalidade” na decisão 
do bloco de exportar doses.

Na onda de novas medi-
das de restrição, a Bélgica 
decretou o fechamento de 
escolas, cabeleireiros e ser-
viços não essenciais até 25 
de abril, afirmou o jornal Le 
Soir. Enquanto isso, a chan-
celer da Alemanha, Angela 
Merkel, deve se reunir com 
líderes estaduais alemães 
hoje para discutir as me-
didas de bloqueio, após ter 
concordado em estender as 
restrições até 18 de abril. 
Na última atualização desta 
quarta-feira, o país reportou 
15.813 novos casos e 248 
mortes por covid-19.

Demais variantes do vírus 
estão sendo estudadas. Es-
pecialistas afirmam que as 
variações dos vírus que estão 
surgindo e e sendo alvo de 
pesquisas são ainda mais 
agressivas e mais difíceis de 
serem combatidas.

Embora variante tenha sido encontrada não há relação com casos nos Estados

REUTERS/Phil Noble

A secretária do Tesouro dos 
Estados Unidos, Janet Yellen, 
afirmou que a vacinação é 
crítica para a recuperação do 
nível de atividade no país. 
Ela ressaltou que as institui-
ções financeiras nos Estados 
Unidos estão “mais saudáveis 
hoje” devido sobretudo às 
ações emergenciais adotadas 
pelo governo americano e 
pelo Federal Reserve (Fed, o 
banco central dos EUA) para 
ajudar a mitigar a recessão 
provocada pela pandemia 
do coronavírus.

Yellen também destacou 
em audiência no Senado 
que a crise atual demanda 
mais reservas globais por 
instituições multilaterais, 
como o Fundo Monetário 
Internacional.

“O aumento do montante 
de SDRs sigla em inglês para 
Direitos Especiais de Saques, 
uma reserva suplementar 
internacional criada pelo 
FMI pelo FMI ajudará a 
alocar mais recursos para 
países com baixa renda”, 
comentou a secretária do 

Vacinação é essencial na 
recuperação econômica

Nível de atividade no país

Tesouro.
Janet Yellen ainda afirmou 

que “é importante regula-
dores terem atenção sobre 
riscos administrados pela 
BlackRock e outras firmas.” 
O comentário foi feito como 
resposta a pergunta da se-
nadora democrata Elizabeth 
Warren, na qual questionou 

“de forma hipotética, o que 
aconteceria à economia do 
país se a BlackRock, que 
administra perto de US$ 
9 trilhões em ativos”, en-
frentasse sérios problemas 
e eventualmente quebrasse.

“Riscos enfrentados por 
assets são diferentes dos 
enfrentados por bancos”, 
acrescentou Yellen.

O objetivo de todas as 
ações são mitigar a recessão 
provocada pena pandemia do 
coronavírus. Todo o mundo 
sente os efeitos econômico 
com a paralisação de diversas 
atividades e setores para 
evitar formas de contágio do 
coronavírus e para evitar a 
ocorrência de leitos cheios 
e sem vagas. (E.C)

A China convocou embai-
xadores estrangeiros nesta 
terça-feira, 23, em protesto 
às sanções contra autori-
dades do país anunciadas 
pelos Estados Unidos, União 
Europeia, Canadá e Reino 
Unido devido a supostas 
violações de direitos humanos 
na região de Xinjiang, no 
oeste da China.

A porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores da 
China, Hua Chunying, disse 
na terça-feira, 23, que as novas 
sanções são “uma calúnia e 
uma afronta à reputação e à 
dignidade do povo chinês.”

“Eu os aviso que não devem 
subestimar a firme determi-
nação do povo chinês em 
defender seus interesses e 
dignidade nacionais, e eles 
vão pagar o preço por sua 
insensatez e arrogância”, 
disse Hua a repórteres em 
uma coletiva diária.

A afirmação ocorreu horas 
após os ministros das Rela-
ções Exteriores da China 

China repudia sanções anunciadas 
por países contra autoridades

Relações diplomáticas

se fortaleceram quando as 
relações entre Moscou e a 
União Europeia foram aba-
ladas, enquanto acusou os 
outros países ocidentais de 

“impor suas próprias regras 
a todos os outros, que eles 
acham que devem sustentar 
a ordem mundial.”

“Se a Europa quebrou essas 
relações, simplesmente des-
truindo todos os mecanismos 
que foram criados por tantos 
anos... então, provavelmente, 
objetivamente, isso leva ao 
fato de que nossas relações 
com a China estão se desen-
volvendo mais rapidamente 
do que o que sobrou das 
nossas relações com países 
europeus”, disse Lavrov.

Em um comunicado con-
junto depois da reunião, 
os dois ministros disseram 
que nenhum país deveria 
tentar impor a sua forma de 
democracia sobre os outros 
criticando diretamente a 
postura  feita pelos EUA, 
além de outros países que se 
juntaram às sanções. (E.C)

à pandemia do coronavírus.
“Países devem ficar juntos 

para se opor a todas as formas 
de sanções unilaterais”, disse 
Wang. “Essas medidas não 
serão aceitas pela comunidade 
internacional.”

A Rússia também está sob 
sanções ocidentais, devido a 
violações de direitos humanos 
e à agressão militar contra a 
Ucrânia. O chanceler russo, 
Sergei Lavrov, disse que os 
laços entre o país e a China 

e da Rússia denunciarem 
uma nova onda de críticas e 
sanções em relação a direitos 
humanos contra ambos os 
países.

Em uma coletiva de im-
prensa na cidade de Nannig, 
os chanceleres rejeitaram 
críticas externas aos seus 
sistemas políticos autori-
tários e disseram que estão 
trabalhando para avançar o 
progresso global em questões 
que vão da mudança climática 

Divulgação

China: sanções são “calúnia e afronta ao povo chinês”
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SBT, 21H00

Chiquititas
Gabi liga para Carmen. Simão escuta a conversa das duas ao telefone. Gabi 

pede para voltar ao Brasil, mas Carmen inventa que está com problemas 

fi nanceiros. Carmen percebe a presença de Simão e pede para que ele 

saia da sala. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Fatinha convida Nando para ser padrinho dos gêmeos que espera de Bruno. 

Dalva garante a Duca que Alan está morto. Heideguer comenta com Lobão 

que acredita que Dalva esconda algo. Cobra diz para Jade que não gosta 

de ouvir “não” e ela o enfrenta. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva humilha Manuela, que pede apoio à Iná. Rodrigo passa sua primeira 

noite com Júlia no hospital. Lúcio diz à Eva que Ana já pode ir para o quarto, 

mas avisa que ela deve permanecer no hospital para dar continuidade ao 

tratamento. 

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
Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica alerta Verena sobre os crimes de 
Álvaro envolvendo seu nome. Marina e Ryan namoram. Álvaro afi rma que 
deseja a presidência da PWA em troca de não registrar queixa contra Sandro. 
Danilo garante a Thelma que encontrará sua mãe biológica.

RECORD, 21H

Gênesis
Harã fi ca sentido com a novidade contada por Reduana. Naor se declara 

para Adália. Decepcionado com Abrão, Terá toma uma atitude inesperada. 

Harã é atacado pelos miseráveis. Ibbi-Sim manda preparar seu exército. Terá 

sofre com o destino de Harã.

 A vida é sempre 
mais breve que 
aquilo que pensamos. 
Depressa nos 
despedimos de 
pessoas que amamos 
e que certamente 
marcaram nosso 
coração. Por isso, 
valorize aqueles que 
estão perto e todos os 
que iluminam seus 
dias com alegria e 
muito carinho.

O pior que nos pode 
acontecer é sentirmos 
arrependimento 

MOMENTO
especial

Valorize quem merece

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: PAULO YOSHIO FOSOKAWA

Desejo muita paz, alegria, sorte e sucesso para você sem-

pre! Feliz aniversário! 

 Aprenda com as abelhas, elas 
conseguem tirar mel até das flores 
que têm espinhos.”

 cultura@jornaldat.com.br

por não termos 
aproveitado as 
oportunidades que 
tivemos de manifestar 
amor a quem também 
sempre nos amou. 
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O ex-atacante Luis Fabia-
no, ídolo do São Paulo, está 
internado em observação 
em um hospital após testar 
positivo para coronavírus 
(Covid-19). O ex-jogador 
teve sintomas relacionados 
à doença e foi orientado por 
um médico para realizar 
um monitoramento mais 
apurado. O quadro dele é 
estável.

Sem atuar profissional-
mente desde 2017, Luis 
Fabiano sentiu um mal estar 
na última semana. Ele pro-
curou assistência médica e 
por precaução, seguirá no 
hospital pelos próximos 
dias para ter o quadro mo-
nitorado mais atentamente. 
O ex-jogador tem 40 anos é 
um dos maiores artilheiros 
da história do São Paulo.

Ao saber da internação de 
Luis Fabiano, o presidente 
do São Paulo, Julio Casares, 
escreveu uma mensagem de 
apoio. “Amigo Luis Fabiano. 
você vai se recuperar em 
breve. Logo, quando esse 
trágico momento passar, 
faremos a sua despedida com 
o Morumbi lotado! Estamos 
juntos!”. (E.C.)

Luis Fabiano é 
diagnosticado 
com o novo 
coronavírus

Ex-jogador

FPF e CBF pressionam para 
a liberação das partidas

Enquanto durar a fase emergencial, jogos dos estadual paulista não têm dada para voltar

PAULISTÃO

No que depender do 
governo de São Paulo, os 
torneios de futebol não 
devem voltar a ser dispu-
tados facilmente no Estado 
durante esta etapa mais aguda 
da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19). Ontem, o 
coordenador do Centro de 
Contingência da Covid-19 
em São Paulo, Paulo Mene-
zes, afirmou que a gestão 
do governador João Doria 
(PSDB) mantém a posição 
de não liberar a realiza-
ção de partidas, apesar do 
posicionamento contrário 
vindo da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
e da Federação Paulista de 
Futebol (FPF).

“Temos acompanhado 
a pressão enorme que as 
federações têm feito para 
que não se interrompam 
os jogos. O posicionamento 
do Centro de Contingência 
é claro. Nesse momento é 

preciso suspender todo o 
tipo de atividade coletiva”, 
disse Menezes durante en-
trevista coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes. Por de-
cisão do governo, os jogos 
do Campeonato Paulista 

estão proibidos em São 
Paulo desde o último dia 
15. O veto vale até o dia 
30 deste mês.

Diante dessa restrição, 
a FPF tentou negociar um 
afrouxamento da regra e, 

como medida mais recen-
te, levou duas partidas do 
Estadual para a cidade de 
Volta Redonda (RJ). Para 
convencer a prefeitura da 
cidade, a entidade até mes-
mo doou respiradores. A 

FPF chegou a marcar uma 
partida entre Ponte Preta e 
Santos no Rio de Janeiro. O 
jogo foi cancelado por uma 
proibição da prefeitura local.

A CBF também tem se 
manifestado favorável à 
continuação do calendário. 
As partidas da Copa do Brasil 
estão marcadas, inclusive 
com mandos transferidos 
para outros Estados. Um 
exemplo disso é a cidade de 
Mesquita (RJ). O município 
receberá nos próximos dias 
dois jogos pelo torneio: 
Ypiranga-AP x Santa Cruz-
-PE e também a partida 
Goianésia-GO x CRB-AL.

Menezes afirmou que a 
decisão do governo é de 
não relaxar as restrições ao 
futebol. “Mantemos a posição 
do Centro de Contingência 
de não haver nenhum tipo 
de atividade coletiva, como 
os jogos do Campeonato 
Paulista”, disse. Apesar disso, 
os times estão liberados 
para continuarem a treinar.

Decisão do governo é de não relaxar nas medidas de restrições ao futebol

RCORSI

Estadão Conteúdo

Jogo entre Santos e Ponte 
Preta é cancelado no Rio

Depois de anunciar a reali-
zação da partida entre Ponte 
Preta e Santos, pela quinta 
rodada do Campeonato 
Paulista, hoje, no estádio 
de São Januário, no Rio 
de Janeiro, e em seguida 
receber o veto da Prefei-
tura da capital fluminense, 
a Federação Paulista de 
Futebol confirmou ontem 
que o duelo não será mais 
realizado na data prevista.

De acordo com uma nota 
oficial da entidade que coman-
da o futebol paulista, o jogo 
foi suspenso por conta das 
novas medidas de restrição 
no combate ao coronavíirus 
(Covid-19) anunciadas pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 
que vetou a realização de 
qualquer partida envolvendo 
clubes de outros Estados a 
partir de quarta-feira. “Em 
razão das novas medidas de 
restrição anunciadas pela 
Prefeitura do Rio, a Fede-
ração Paulista de Futebol 
informa que está suspensa 
a partida entre Ponte Preta 

São Januário

e Santos, que ocorreria na 
quinta-feira (hoje), no estádio 
São Januário, pelo Paulistão 
Sicredi 2021”, informou a 
curta nota oficial da FPF 
em seu site.

O veto da Prefeitura do Rio 
de Janeiro durará até o dia 
4 de abril, quando deixará 
de ter validade o decreto 
nº 48.644, que estabeleceu 
novas medidas emergenciais 
para o enfrentamento da 
pandemia do novo coro-
navírus. Ele passa a valer 
nesta sexta-feira. “Os jogos 
do Campeonato Estadual do 
Rio de Janeiro agendados 
para esta quarta-feira não 

serão afetados pela medida”, 
explicou a Prefeitura.

“No momento em que o 
número de mortes provocadas 
pela Covid-19 dispara em 
todo o país, a Prefeitura do 
Rio emprega todos os meios 
necessários para conter o 
coronavírus e proteger vi-
das. Por isso, será proibida 
a realização de qualquer 
partida de futebol entre 
clubes de outros Estados ou 
competições interestaduais 
no município, a partir desta 
quarta-feira (24/03)”, anunciou 
a administração municipal, 
em comunicado oficial.

A partida do Paulistão 
não foi a única afetada pela 
decisão do Rio de Janeiro. O 
jogo entre Porto Velho-RO 
e Ferroviário-CE, pela pri-
meira fase da Copa do Brasil, 
também estava marcado para 
esta quinta-feira, no estádio 
de São Januário. Agora a 
CBF marcou o duelo para a 
cidade de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, no 
estádio Los Larios. (E.C.)

Elenco do São Paulo volta 
a treinar na Barra Funda

Sem jogos previstos para 
disputar até o dia 30, por 
causa do decreto do governo 
do Estado que apertou as 
medidas de restrição contra 
o coronavírus (Covid-19), o 
elenco do São Paulo treinou, 
ontem, no CT da Barra Fun-
da. O destaque foi o meia 
William, recém-contratado.

O jogador, de 34 anos, 
assinou compromisso até o 
fim da temporada, mas sua 
contratação não foi anunciada 
oficialmente. A previsão é 
de que o atleta seja apresen-
tado nos próximos dias. O 
meia argentino Benítez, que 
estava no Vasco, também 
participou das atividades 
e aguarda documentos do 
Independiente, da Argentina, 
para assinar contrato.

Já o atacante Tréllez deve 
deixar o clube tricolor para 
ir atuar no Sport. Com con-
trato até o fim do ano, o 
colombiano fez exames 
médicos nesta quarta-feira 
e aguarda a documentação 
para assinar contrato.

Sem jogos

O São Paulo tem treinos 
previstos para as manhãs de 
quinta e sexta-feira. O time 
teve adiados os confrontos 
com Palmeiras e Santo André, 
ambos pelo Campeonato 
Paulista.

Cria da base, em Cotia, 
o volante Luan acertou a 
renovação do seu contrato 
até 31 de dezembro de 2023, 
nesta quarta. O vínculo 
anterior se encerraria em 
dezembro de 2022. Ele 

estreou entre os profissionais 
no Brasileirão de 2018 e 
já soma 87 partidas com a 
camisa do São Paulo.

“Estou muito feliz com 
essa renovação, para mim 
é muito gratificante. Venho 
desde os 11 anos de idade 
honrando essa camisa. Com 
certeza vou me empenhar 
e trabalhar ainda mais para 
dar alegrias para a torcida 
tricolor”, comemorou o jovem 
jogador, de 21 anos. (E.C.)

Luan acertou renovação com o tricolor até 2023

Fellipe Lucena/saopaulofc.net

Jogo foi suspenso 
por conta das 
novas medidas 
de restrição 
no combate ao 
coronavíirus


