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Número de vacinados 
supera em 21 mil o de 

infectados no Alto Tietê
Até ontem, quantidade de pessoas imunizadas na região contra a Covid-19 superava os 88 mil

CLANDESTINO

  GCM de Suzano foi acionada para acabar 
com evento no bairro do Raffo. Cidades, página 4

Um levantamento feito ontem, 
pelo Dat, com base em dados ofi-
ciais do governo do Estado de São 
Paulo e do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), apontou que a 
região já protegeu contra o novo 
coronavírus 88,9 mil pessoas com 
a primeira dose da vacina contra o 
coronavírus desde o final de janei-
ro. Este número supera em aproxi-
madamente 21,6 mil o número de 
casos registrados pela doença desde 
o início da pandemia, há um ano.  
Cidades, página 3

Imunização

Ferraz se 
prepara 
para vacinar 
professores
Cidades, página 4

Vacinação que ocorre no Alto Tietê está sendo feita tanto em UBSs como no modelo drive-thru 

EMANUEL AQUILERA
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Suzano

Prefeito vistoria instalação de 
oxigênio em dois hospitais

Ashiuchi esteve no Dr. Arnaldo Pezzuti, em Mogi, e no 
Pronto-Socorro de Suzano. Cidades, página 4
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Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos destoaram de Mogi 
e Suzano e apresentaram eleva-
ção na letalidade por coronavírus. 
Cidades, página 5

Coronavírus

LETALIDADE 
AUMENTA EM 
TRÊS CIDADES
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 �Hospital de campanha

Mesmo sem o apoio dos governo es-
tadual e federal, a prefeita de Ferraz 
de Vasconcelos, Priscila Gambale 
(PSD), acreditando no momento que 
o enfrentamento da pandemia do co-
ronavírus (Covid-19) passa por ações 
regionais integradas, a cidade não 
descarta a recriação do hospital de 
campanha no Ginásio Municipal Pro-
fessor Adão Dias dos Santos, no Jar-
dim Santa Rosa. A reabertura da uni-
dade provisória tinha sido solicitada 
pelo vereador, Eliel de Souza (PL), o 
Eliel Fox, no começo deste mês.

 � Vulnerabilidade social

O vereador José Oliveira Lima (PDT), 
o Zé Oliveira, usou a Tribuna Livre da 
Câmara de Suzano, durante a sessão 
de anteontem, para solicitar infor-
mações à Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social sobre ações 
voltadas às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social no município. 
Ele relatou que tem sido procurado 
por moradores que pedem ajuda por 
causa das consequências econômi-
cas que a pandemia do novo corona-
vírus tem trazido.

 �Medidas contra a Covid

O Hospital Santa Maria de Suzano 
firmou parceria com a Postal Saú-
de (Caixa de Assistência e Saúde 
dos Empregados dos Correios). Com 
isso, a partir de hoje, os colaborado-
res das cerca de 40 agências no Alto 
Tietê, superando 500 colaboradores 
e seus dependentes, poderão usu-
fruir da estrutura da instituição de 
saúde. A lista dos planos atendidos 
pode ser conferida no site www.hos-
pitalstamaria.com.br.

 � Energia da Santa Casa

A EDP, por meio do programa de Efi-
ciência Energética, proporcionará eco-
nomia no consumo de energia a hos-
pitais de forma sustentável. Serão oito 
unidades contempladas no Alto Tietê 
e Vale do Paraiba, entre eles a Santa 
Casa de Suzano. A ação irá moder-
nizar o sistema de iluminação  por 
meio da substituição de 689 lâmpa-
das de maior consumo por LED, nos 
ambientes internos e externos, além 
da instalação de placas fotovoltai-
cas para a geração solar de energia. 
O investimento para as alterações é 
de R$ 235 mil.

•••  editor@jornaldat.com.br
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A visão é o sentido que nos 
fornece informações sobre a 
posição do corpo e seus seg-
mentos em relação ao am-
biente. Considerada a via de 
informação sensorial de maior 
importância por informar a 
posição da cabeça e do corpo, 
oferecendo desta maneira uma 
referência da verticalidade.

O sistema visual, juntamen-
te com os sistemas vestibular 
e proprioceptivo, é responsá-
vel por manter o equilíbrio do 
corpo e, consequentemente, 
manter a nossa postura de 
maneira mais funcional. As-
sim, qualquer alteração da 
visão não tratada prejudica 
o equilíbrio do corpo e pode 
causar alterações de postura. É 
comum observar pessoas em 
salas de aula, ou mesmo em 
casa, quando não conseguem 
ler ou enxergar com nitidez 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

elas projetam o corpo para 
frente, ou somente o pescoço, 
enfim acontece uma alteração 
postural para que o indivíduo 
possa conseguir visualizar e, 
se isso ocorrer de maneira 
contínua, poderá gerar do-
res musculares, articulares e 
desajustes posturais crônicos. 
Nesses casos o mais correto 
a se fazer é buscar uma ava-
liação com um oftalmologista 
para uma possível prescrição 
de uso de lentes corretivas, 
posterior a tudo isso buscar 
um profissional fisioterapeu-
ta para corrigir sua postura.

A falta ou a deficiência de 
um dos sentidos traz conse-
quências para o desenvolvi-
mento motor, coordenação e 
aprendizagem, porém o cor-
po é adaptável às mudanças, 
mas essa adaptação não sig-
nifica ser a forma adequada e 

mais segura para o individuo 
adquirir, por isso a interven-
ção de um profissional es-
pecialista em biomecânica e 
perdas funcionais irá auxiliar 
e direcionar essa adaptação 
para forma mais adequada, 
respeitando as deficiências. 

A falta da visão, além de 
afetar a locomoção, afeta tam-
bém a sua capacidade de lei-
tura e escrita, porém uma das 
alternativas disponíveis para 
a alfabetização é o sistema co-
nhecido como Braile, afinal 
de conta toda pessoa é capaz 
de desenvolver-se e aprender 
algo independentemente de 
suas limitações, deficiências 
ou síndromes desde que se-
jam respeitadas suas limita-
ções físicas e mentais e prin-
cipalmente se estimulado de 
forma adequada. 

Doutor Luiz Felipe da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Todos querem prioridade

É 
prevista por lei a estratégia de adian-
tar a vacinação contra a Covid-19 
para agentes de segurança e profissio-
nais da Educação, mas gera apreen-

são para a grande quantidade de idosos que 
ainda não foram imunizados. A partir do 
dia 5 de abril, 180 mil doses começarão a 
ser disponibilizadas para policiais militares 
e civis, bombeiros, agentes penitenciários e 
guardas civis municipais. Já no próximo dia 
12, planeja-se iniciar a vacinação para 350 
mil profissionais da Educação - das redes 
estadual, municipal e privada. 

O governo paulista tem a prerrogativa de 
seguir ordem diferente do Plano Nacional de 
Imunização  (PNI), que previa vacinar ido-
sos antes de outros grupos, sendo assim, o 
Estado tem autonomia para fazer a própria 
priorização. É fato que esses dois públicos 
– professores e, principalmente, policiais, 
neste momento, – merecem atenção. A cir-
culação nas ruas dos homens das forças de 
segurança, por exemplo, é alta, o que aumen-
ta o alerta de contaminação. Mas, nada disso 
não muda o fato de que essa nova prioriza-
ção poderá atrasar a imunização de idosos 

e adultos com comorbidades. 
Não há vacinas sobrando, há, sim, atraso 

na distribuição. Ceder à pressão de catego-
rias que passam a ser prioritárias, significa, 
consentir que faltará imunizantes a idosos, 
público este, prioritário desde o início. 

Agora, ainda mais do que antes, será pre-
ciso acelerar a campanha de imunização, 
pois, se a demora para os grupos prioritários 
já era um fato, agora tem tudo para piorar. 
O mesmo ocorrerá a cada vez que o Estado 
ceder à pressão de outros grupos que pas-
sarão à frente na fila. A distribuição de do-
ses já começou atrasada no Brasil, assim, o 
planejamento para apressar a vacinação deve 
ser traçado antes da estratégia de inclusão de 
outros setores ao grupo de urgência. 

Por enquanto, além dos professores e forças 
das segurança, são seguidas as informações 
sobre a inserção de novos grupos prioritá-
rios, como os já anunciados profissionais da 
Assistência Social, moradores de rua, pro-
fissionais da Saúde, coveiros etc. Por outro 
lado, as informações em relação a um pla-
nejamento para acelerar a imunização dos 
idosos, seguem reticentes... 

CHARGE
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Há 21 mil vacinados a mais 
que infectados no Alto Tietê

Até o final da tarde de ontem, a região vacinou 89,9 mil pessoas e registrou 67.289 mil casos de coronavírus

VACINAÇÃO

Um levantamento feito pelo 
Grupo Mogi News, ontem, 
com base em dados oficiais 
do governo do Estado de 
São Paulo e do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), apontou que a 
região já protegeu contra o 
coronavírus (Covid-19) 88,9 
mil pessoas com a primeira 
dose desde o final de janei-
ro. Este número supera em 
aproximadamente 21,6 mil o 
número de casos registrados 
pela doença desde o início 
da pandemia, há um ano.

Os dados estaduais de va-
cinação são disponibilizados 
e atualizados regularmente 
pela plataforma VacinaJá, 
do governo do Estado de 
São Paulo, e disponíveis 
publicamente na internet. 
No total, o Vacinômetro do 
governo do Estado aponta 
que as dez cidades da região 
imunizaram, em primeira 
etapa, 88.979 pessoas e 

aplicaram a segunda dose 
em 29.782. Já o número 
de casos registrados somam 
67.289.

Até o início da tarde de 
ontem, a cidade de Mogi das 
Cruzes contabilizava junto ao 
governo do Estado 31.646 
pessoas que receberam a 
primeira dose. Paralelamente, 
foram confirmados 20.311 
casos positivos da doença 
pelo levantamento diário 
divulgado pelo Condemat, 
sendo a cidade com o maior 
número de vacinados até o 
momento.

Atualmente, a Secreta-
ria de Saúde de Mogi das 
Cruzes disponibiliza, além 

da vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do 
município, um drive-thru 
no Pró-Hiper, localizado na 
região central da cidade, para 
pacientes que apresentam 

mobilidade reduzida. O sis-
tema de vacinação aplicado 
no município recebeu críticas 
e sugestões por parte da 
vice-presidente do Conselho 
Municipal do Idoso (Comid).

A segunda cidade com o 
maior número de vacinas 
aplicadas é Suzano, que 
segundo o governo estadual 
aplicou 20.451 doses para 
profissionais da saúde e 

idosos de diversas faixas 
etárias, e contabilizou 12.764 
casos positivos da doença. 
Itaquaquecetuba aplicou a 
primeira dose para 10.697 
idosos e profissionais da 
saúde, e informou ter 8.929 
pessoas contaminadas.

Segundo os apontamentos 
das autoridades estaduais, 
apenas duas cidades não 
conseguiram ainda vacinar 
mais moradores que o número 
de casos registrados. Uma 
delas é Arujá, que aplicou 
a primeira dose em 4.824 
pessoas desde o final de 
janeiro. No entanto, desde 
o início da pandemia a ci-
dade registrou 4.876 casos 
positivos.

Porém, a disparidade entre 
vacinados e casos positivos 
é maior em Ferraz de Vas-
concelos. Segundo dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, 4.392 doses da vacina 
foram aplicadas pela primeira 
vez em sua população. No 
entanto, 7.542 pessoas testa-
ram positivo para Covid-19. 

André Diniz

Além das UBSs, vacinação também ocorre por meio do sistema de drive-thru

Emanuel Aquilera

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê inicia até a próxima 
segunda-feira  uma ação regional 
de estímulo à proteção contra 
a Covid-19 e a solidariedade. 
A campanha “Vacinação So-
lidária” visa arrecadar, junto 
ao público a ser vacinado nos 
drive-thrus e outros postos 
de imunização, alimentos 
não perecíveis destinados 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social e que 
tiveram a renda afetada pela 
pandemia.

Inspirada nas propostas 
de Guarulhos e Mogi das 
Cruzes, a campanha regional 
foi deliberada pelo Conselho 
de Prefeitos do Condemat 
na terça-feira passada e vai 
articular a atuação das equi-
pes dos Fundos Sociais de 
Solidariedade e das Secretarias 
de Saúde e Assistência Social.   
A meta é que cada pessoa a 
ser vacinada possa, de forma 
voluntária, contribuir com a 
doação de alimentos, o que 
possibilitará que mais pessoas 

Região terá campanha 
de Vacinação Solidária 

Ação regional

nesta semana no drive-thru e 
o prefeito Caio Cunha (Pode) 
disse que a adesão por parte 
dos vacinados é positiva. “A 
população quer ajudar e muitas 
vezes não sabe como. O apelo 
emocional da vacinação é um 
incentivo ainda maior para 
aqueles que podem contribuir 
de alguma maneira”, disse.

Cada município irá divulgar 
os pontos de vacinação que 
contarão com a arrecadação, 
respeitando os protocolos 
sanitários de segurança.

sejam assistidas neste momento 
de dificuldade e restrições.

“Infelizmente muitas famílias 
tiveram suas rendas prejudica-
das por conta da pandemia e 
essa é a hora em que devemos 
nos unir para combater à 
fome, assim como estamos 
todos unidos no combate à 
Covid-19”, destacou Guti Costa 
(PSD), prefeito de Guarulhos 
onde a campanha começa na 
segunda-feira.

Em Mogi a arrecadação 
começou a ser desenvolvida 

Iniciativa arrecadará alimentos nos drive-thrus 

Emanuel Aquilera

Idosos com 72 anos ou 
mais serão vacinados hoje

Mogi das Cruzes pros-
seguirá com a aplicação da 
primeira dose da vacina 
contra Covid-19 para idosos 
com 72 anos ou mais. O 
atendimento será realizado 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no Mogilar, das 9 às 15 
horas, e também nos 19 
postos de saúde previamente 
definidos, a partir das 7h30. 
No Pró-Hiper, os idosos 
contam com estrutura de 
banheiros à disposição. Se-
rão distribuídas senhas de 
acordo com o número de 
doses disponíveis em cada 
ponto de vacinação.

A Secretaria Municipal de 
Saúde também preparou um 
esquema de vacinação para 
as pessoas que receberam a 
primeira dose entre os dias 
1º e 5 de março, da vacina 
do Butantan. Elas devem se 
dirigir à mesma unidade de 
saúde onde foram imuniza-
dos, hoje, das 8 às 16h30, 
ou amanhã, das 8 às 15 
horas. As unidades são as 
UBSs Vila Suíssa, Vila Natal, 

Mogi

Jardim Camila, Alto Ipiranga, 
Mineração, Jardim Universo, 
Braz Cubas e Ponte Grande.

Outra orientação é para 
as pessoas que tomaram a 
primeira dose da vacina até 
o dia 26 de fevereiro e não 
puderam comparecer na 
data estipulada para receber 
a segunda dose. Elas de-
vem procurar hoje a mesma 
unidade onde receberam a 
primeira dose.

Para tomar a segunda 
dose, é preciso levar um 
documento com foto e o 
comprovante que tomou a 
primeira dose.

A secretaria tem dado 
orientações para tornar o 
processo de vacinação mais 
confortável para todos. Assim 
que as pessoas retirarem a 
senha, não há necessida-
de de permanecer na fila. 
Isso porque, nos últimos 
dias, houve registros de 
formação de filas durante 
a madrugada, o que pode 
causar aglomeração, além do 
desconforto para os idosos 

que vão se vacinar.
Outra orientação impor-

tante 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 planeja-
mento, mas o município deve 
cumprir as determinações 
do calendário estadual e 
atender os grupos prioritários 
determinados pelo Plano 
Nacional de Imunização, do 
Ministério da Saúde.

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação, a cidade não 
recebe as quantidades su-
ficientes 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 
imunização antes também 
podem tomar a vacina. Por 
isso, a vacinação sempre 
indica a faixa etária “ou mais”.

Os dados estaduais 
de vacinação são 
disponibilizados 
e atualizados 
regularmente pela 
plataforma VacinaJá



cidades Sexta-feira, 26 de março de 20214 portalnews.com.br

Ashiuchi vistoria instalação 
de oxigênio em hospitais

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), acom-
panhou ontem a instalação 
de tanques de oxigênio em 
duas unidades hospitalares, 
sendo a primeira no Hospital 
Dr. Arnaldo Pezzuti Caval-
canti, em Mogi das Cruzes, 
e o outro no Pronto-Socorro 
(PS) Municipal. Em seguida, 
foi prestar apoio à campanha 
de vacinação contra o novo 
coronavírus (Covid-19), no 
Parque Municipal Max Feffer.

Logo pela manhã, o chefe 
do Executivo foi até o Hos-
pital Dr. Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti acompanhar a 
instalação do tanque de 
oxigênio. O novo equi-
pamento vai possibilitar a 
ampliação de leitos no local, 
com a disponibilização de 
mais 60 vagas, sendo 30 de 
Enfermaria e a outra metade 
de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). Desta forma, 
o espaço vai contar com 90 
leitos – 40 de UTI e 50 de 
Enfermaria –, destinados 
ao Alto Tietê.

Suzano e Mogi

“O Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê) 
fez um investimento de 
R$185 mil para custear a 
instalação de tanques de 
oxigênio no hospital de 
gestão estadual. O resultado 
é fruto do empenho e da 
união dos prefeitos que, 
desde o início do ano, estão 
trabalhando na implantação 
dos novos leitos”, destacou.

O prefeito também vistoriou, 

ao lado do secretário muni-
cipal de Saúde, Pedro Ishi, e 
do interventor da Santa Casa 
de Misericórdia de Suzano, 
Cid Cury, a colocação do 
tanque no PS Municipal, a 
medida visa triplicar a capa-
cidade de fornecimento de 
oxigênio no local, passando 
de 1,7 mil metros cúbicos 
para pouco mais de 5 mil. 
A nova estrutura conta com 
um tanque maior, um vapo-
rizador e a tubulação.

Prefeito visitou o Dr. Pezzuti e o PS da cidade

Paulo Pavione/Secop Suzano

Espaço que abrigava evento 
clandestino é interditado

Propriedade , que fica no bairro do Raffo, foi alugado por um grupo de jovens para a realização de uma festa

SUZANO

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano e o Depar-
tamento de Fiscalização de 
Posturas interditaram uma 
chácara no bairro do Raffo 
na tarde de anteontem. O 
espaço havia sido alugado 
por um grupo de jovens 
para promoção de uma festa 
clandestina. A proprietária, 
que também estava presente 
no local, foi multada.

Os agentes municipais 
realizavam fiscalização de 
rotina na região quando 
receberam a denúncia de 
que havia aglomeração e som 
alto em uma propriedade 
próxima. Eles se direcio-
naram imediatamente ao 
local e flagraram 11 pessoas 
festejando. Com base nas 
determinações municipais 
de combate à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), os 
fiscais lacraram a chácara, 
dispersaram os indivíduos 
e notificaram a dona do 
espaço.

De acordo com a comandante 
da Guarda Civil Municipal, 

Rosemary Caxito, o trabalho 
conjunto com o setor muni-
cipal de fiscalização tem se 
intensificado para garantir 
que as medidas restritivas 
contra a propagação da 

Covid-19 sejam respeitadas. 
Ela reforçou que além de 

monitorar constantemente o 
funcionamento de comércios 
e possíveis aglomerações, os 
agentes também realizam 

operações pela cidade em 
todo fim de semana visando 
coibir irregularidades e prezar 
pela saúde e bem-estar dos 
suzanenses. “Estamos em um 
momento difícil da pandemia 

e é preciso respeitar as me-
didas solicitadas, como não 
promover nem participar de 
aglomerações; usar máscaras 
constantemente e praticar 
o distanciamento social; e, 
quem puder, ficar em casa. 
São ações necessárias e que 
estaremos sempre fiscalizando 
e pedindo o apoio de todos 
para que possamos sair 
dessa pandemia”, destacou 
Rosemary.

Além dessa ação, o órgão 
também colaborou com 
a Polícia Militar (PM) e a 
Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana na realização de 
diversos bloqueios pelas 
vias da cidade entre a tarde 

e a noite desta quarta-feira.  
Os trabalhos resultaram na 
apreensão de cinco veículos.

A ação estava sendo rea-
lizada desde segunda-feira, 
com o objetivo de combater 
irregularidades e orientar 
os motoristas sobre as de-
terminações municipais de 
combate à pandemia da 
Covid-19. Os agentes de 
segurança pública fizeram 
bloqueios por diversos bairros 
da cidade, como Tabama-
rajoara, Jardim Colorado, 
Jardim Imperador, centro e 
outras vias de fluxo intenso 
de veículos.

Das 15h30 às 22h30 os 
guardas abordaram moto-
ristas que circulavam pelos 
locais, inspecionando suas 
documentações em busca 
de irregularidades. Nos três 
dias de operação, foram 
apreendidos um total de 
quatro motos e um carro. 
Todos os veículos recolhidos 
foram encaminhados por 
guinchos da secretaria até 
o pátio municipal.

Fiscais flagraram 11 pessoas e notificaram a proprietária do estabelecimento

Irineu Junior/Secop Suzano

A Secretaria de Educação 
de Ferraz de Vasconcelos 
anunciou ontem que já está 
planejando a vacinação contra  
o coronavírus  (Covid-19) 
dos profissionais da Educa-
ção do município, após o 
governo estadual comunicar 
na última quarta-feira a in-
clusão de profissionais da 
área e da segurança pública 
nos grupos prioritários do 
Programa Nacional de Imu-
nização (PNI). A previsão é 
que os trabalhadores sejam 
imunizados na primeira 
quinzena de abril.

A primeira fase da imu-
nização incluirá professo-
res, inspetores, diretores e 
funcionários acima dos 47 
anos, todos da rede estadual, 
municipal e particular. De 
acordo com a pasta, o mu-
nicípio de Ferraz tem pelo 
menos 750 profissionais na 
rede estadual e 400 da rede 
municipal que poderão ser 
vacinados neste início. São 
mais de 400 professores 
municipais, 70 merendeiras, 
70 auxiliares de creche e 50 

Ferraz se prepara para 
vacinar os professores

Contra Covid

auxiliares de serviços gerais.
É preciso lembrar que haverá 

um cadastro específico para 
os servidores da Educação, 
e a data para o início desses 
cadastros será divulgada 
pelo governo estadual nos 
próximos dias. Os formulários 
ficarão disponíveis no site 
oficial do Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br).

Para a secretária municipal 
de Educação, Cecília Cruz, o 
reconhecimento aos profis-
sionais da educação é uma 
vitória. “Trabalhadores que 
foram e são grandes heróis 
nesta pandemia, e têm se 
desdobrado para se adequar à 
realidade das famílias e fazer 
as aulas remotas acontecerem. 
O que nos salva é máscara, o 
isolamento social e a vacina”, 
afirmou Cecília.

De forma organizada, a 
vacinação será igualitária 
para idosos e profissionais 
da educação. A Secretaria de 
Educação também estuda a 
possibilidade de utilizar o 
espaço escolar para aplicação 
da vacina.

Em parceria com a Vigilân-
cia Sanitária, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de Ferraz de Vasconcelos 
supervisionou o atendimento 
do restaurante Bom Prato na 
última terça-feira. A fiscali-
zação verificou a qualidade 
da comida e a organização 
das filas para que não haja 
aglomeração. A unidade ofe-
rece café da manhã, almoço 
e jantar em embalagens e 
talheres descartáveis para 
retirada, inclusive aos fins 
de semana.

Segundo o secretário e 
vice-prefeito, Daniel Balke, a 
prioridade é garantir a segu-
rança alimentar da população 
mais vulnerável. A equipe 
acompanhará diariamente as 
medidas de proteção social. 
Cabe destacar que as medidas 
e orientações de prevenção 
seguem disponibilizadas no 
restaurante, com a instrução 
do distanciamento na fila 
e fornecimento de álcool 
em gel.

Prefeitura 
fiscaliza 
atendimento  
no Bom Prato

Ferraz

Os agentes 
municipais 
realizavam 
fiscalização de 
rotina na região 
quando receberam 
a denúncia
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Três cidades apresentam alta 
na letalidade por coronavírus

Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá tiveram alta nas mortes em comparação com as infecções

PANDEMIA

Três das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5) 
registraram aumento na taxa 
de letalidade por coronavírus 
(Covid-19) para cada cem 
infectados. Com base em 
números divulgados pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), ontem, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá tiveram 
elevações mesmo dentro 
das fases mais restritivas do 
Plano São Paulo. Todas as 
cinco cidades registram taxas 
superiores ao registrado no 
Estado de São Paulo e no Brasil.

Mesmo com decreto da 
fase vermelha do Plano São 
Paulo, aplicado em 6 de mar-
ço, seguido pela inédita fase 
emergencial que entrou em 
vigor no dia 15, a maioria das 
cidades do G5 apresentaram 
aumento percentual em suas 
taxas de letalidade no compa-
rativo com os dados de 25 de 
fevereiro. Somadas, as cinco 

cidades apresentaram índice 
médio de letalidade de 4% e 
não registraram variação no 
comparativo ao mês anterior. 
Mais de 54 mil pessoas já 
testaram positivo e 2.251 
faleceram em decorrência 
da pandemia no G5.

Na prática, o índice mede, 
proporcionalmente, o número 
de pessoas que morreram 
em relação ao número total 
entre cem pessoas doentes 
e dá uma ideia de quantas 
vidas estão sendo salvas por 
meio do tratamento e recu-
peração em determinada 
região. As únicas cidades que 
não apresentaram alta foram 
Mogi das Cruzes e Suzano, a 
primeira chegou a ter redução 
de 0,2 pontos percentuais e a 
segunda manteve estabilidade 
nos casos.

A letalidade média de 4% 
da Covid-19 no G5 é crítica 
e chama atenção quando 
comparada ao índice regis-
trado no Estado de São Paulo, 
atualmente de 2,9% calculada 
com base em 68.904 mortes 

e 2.352.438 casos divulgados 
pelo consórcio de veículos 
de imprensa. No Brasil, a 
taxa é ainda menor, cerca 
de 2,4%. Ao todo, mais de 
301 mil pessoas perderam 
a vida e 12,2 milhões já se 
contaminaram desde o começo 
da pandemia.

Cidades
Itaquaquecetuba ficou com 

o pior índice de letalidade 
neste mês de março. No 
comparativo com fevereiro, a 

cidade teve alta de 0,4 pontos 
percentuais, saltando dos já 
altos 5,2% para 5,6% ontem. 
O índice que destoa dos 
municípios vizinhos também 
pode ser reflexo da subnotifi-
cação e baixa testagem. Com 
mais de 375 mil habitantes, 
Itaquá registra bem menos 
casos que Suzano, que possui 
população menor. Ao todo, 
8.929 itaquaquecetubenses 
foram contaminados e 502 
morreram.

Apesar de ter sido a única 

a registrar redução, Mogi 
detém o segundo pior índice 
da região. Há uma semana 
dentro da fase crítica da Pre-
feitura, houve queda na taxa 
de 4,3% para 4,1% ontem. 
O percentual se traduz em 
20.311 contaminados e 834 
mortos. Atrás de Mogi, Poá 
registrou alta na letalidade 
e subiu 0,3 pontos percen-
tuais. Até ontem, a cidade 
obteve um índice de 3,7%, 
no mesmo período do mês 
anterior era 3,4%. A taxa foi 
calculada sobre 5.372 casos 
confirmados da Covid-19 e 
202 óbitos registrados nesta 
quinta-feira.

Em seguida, Suzano apa-
rece na lista com uma taxa 
de letalidade de 3,5% e não 
apresenta variação na com-
paração com o registrado no 
mês passado. Em números 
gerais, 12.764 pessoas foram 
infectadas e 454 morreram. 
Por fim, mas não distante 
das vizinhas, Ferraz de Vas-
concelos marcou uma taxa 
de 3,4% e superou em 0,4 

pontos percentuais o que havia 
sido registrado em fevereiro. 
Já são 7.542 contaminados 
e 259 mortos. 

Atualização
Na tarde de ontem o Con-

demat confirmou a morte 
de 37 pessoas no Alto Tietê.  
Mogi registrou 13 falecimentos, 
enquanto Suzano confirmou 
12 óbitos. Por sua vez, Fer-
raz revelou a morte de mais 
cinco moradores, enquanto 
Itaquá informou  três, Santa 
Isabel, também três,e Arujá 
um falecimento.

Em Suzano, o presidente 
da Câmara, Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, 
publicou, ontem, um ato para 
declarar luto oficial no âmbito 
do Legislativo, em razão do 
número de mortes pelo novo 
coronavírus. Até terça-feira, 
o município contabilizava 
437 mortes. A bandeira do 
município localizada em frente 
à Casa de Leis, está hasteada 
a meio mastro.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Mogi das Cruzes tem 20.311 casos para 834 óbitos

Mogi News/Arquivo

Volume nas represas da 
região cai 30% neste ano

Os dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) 
apontam uma queda de 30 
pontos percentuais entre 
o encerramento do verão 
deste ano e do ano anterior 
no volume das represas da 
região. As cinco barragens 
do Alto Tietê somaram um 
volume de 60% no último 
dia de verão deste ano, no 
sábado anterior.

Já no encerramento do 
verão de 2020, o volu-
me total nas represas do 
Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat) foi de 90%, 
30,4 pontos percentuais a 
mais. Em nota, a Sabesp 
garantiu que não há risco 
de desabastecimento neste 
momento na Região Metro-
politana de São Paulo, mas 
reforçou a necessidade do 
uso consciente da água em 
qualquer época do ano.

Uma das explicações para 
a queda no volume das 
represas está relacionada à 
diminuição das chuvas desde 

Menos água

o ano anterior. Isso fez com 
que as famosas chuvas de 
verão não ocorressem com 
intensidade desde o início 
do verão deste ano, no dia 
21 de dezembro.

Composto por sete ma-
nanciais (Cantareira, Alto 
Tietê, Guarapiranga, Cotia, 
Rio Grande, Rio Claro e 
São Lourenço), o sistema 
é integrado, permitindo 
transferências para dife-
rentes regiões e dando mais 

segurança ao abastecimento. 
Isso é possível porque as 
obras vêm sendo realizadas 
desde a crise hídrica, com 
destaque para a Interliga-
ção Jaguari-Atibainha e a 
entrada em operação do 
Sistema São Lourenço. As 
duas obras agregaram 445 
bilhões de litros.

No dia 1º de março, foi 
inaugurada adutora em 
Cotia para melhorar a dis-
tribuição. (T.M.)

Represa de Taiaçupeba está com volume menor

Emanuel Aquilera 

Construção do novo ginásio 
tem 71% das obras prontas

A construção do novo 
Centro de Formação Espor-
tiva de Mogi das Cruzes está 
próxima de ser finalizada, 
já que as obras estão hoje 
com 71% do cronograma 
de execução devidamente 
cumpridos. Com o investi-
mento de R$ 7.986.077,89, 
a unidade está localizada ao 
lado do Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos, no 
Mogilar, e tem previsão de 
entrega para o mês de julho 
deste ano.

Por enquanto, estão em 
andamento os serviços de 
implantação da cobertura e 
do piso do Centro de For-
mação Esportiva. No caso 
da cobertura, a pandemia 
da Covid-19 vem atrapa-
lhando a entrega das telhas 
utilizadas no local e que são 
específicas para este tipo 
de construção. Após este 
trabalho, serão construídos 
sanitários no espaço embaixo 
das arquibancadas e serão 

Esportes

finalizados serviços elétricos, 
hidráulicos e de iluminação, 
pintura e acabamento, além 
do paisagismo e intervenções 
na área externa.

A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer informou 
que a estrutura será utilizada 
para atividades desenvolvidas 
pela Pasta, com prioridade 
para aulas de formação es-
portiva em diversas moda-
lidades. “Essas atividades 
poderão ser realizadas pela 

própria Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer ou em 
parceria com outros órgãos, 
como a Secretaria Municipal 
de Educação”, pontuou a 
Prefeitura.

Além disso, o espaço poderá 
receber partidas e competi-
ções de modalidades, como 
o futsal, uma vez que conta 
com quadra de medidas 
oficiais para a modalidade. 
O prazo para a entrega era 
o primeiro semestre.

Thamires Marcelino

Centro de Formação Esportiva está ao lado do Hugão

Emanuel Aquilera
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Circulação de passageiros nas 
linhas municipais tem queda

Coletivos circulavam com uma quantidade superior de passageiros já que havia muitas pessoas nas ruas

ÔNIBUS

Antes de ingressar na Fase 
Vermelha do Plano São Paulo 
desta última vez, os ônibus 
municipais das cidades da 
região transportavam uma 
quantidade superior de 
passageiros, já que havia 
mais pessoas nas ruas. A 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana de Su-
zano, por exemplo, afirmou 
que o movimento semanal 
de pessoas nos coletivos 
caiu cerca de um terço após 
entrar na etapa restritiva da 
pandemia pela Covid-19, no 
dia 6 deste mês.

A quantidade de passa-
geiros passou de 43 mil 
usuários diariamente para 
29 mil de um período para 
o outro. A Prefeitura Suza-
nense acrescentou ainda que 
um número mais preciso 
deve ser solicitado à Radial 
Transportes.

No entanto, até o final 
desta reportagem a empresa 
não divulgou informações 

sobre a cidade, bem como 
sobre Poá e Ferraz de Vascon-
celos. Em Itaquaquecetuba, 
o número passou de 35 mil 
passageiros por dia para 27 
mil, diariamente, de acordo 
com os dados repassados 
pela Prefeitura.

Já no município de Mogi 
das Cruzes, no dia 1º deste 
mês, por exemplo, 80.198 
mogianos utilizaram os ôni-
bus municipais. Nesta data, 
a cidade ainda não havia 
entrado na Fase Vermelha. 
Passados oito dias, no dia 
8 deste mês, o total foi de 
67.651 pessoas transportadas.

Ou seja, menos 15,6% dos 
mogianos se locomoveram 
com os coletivos municipais. 
E o número não para de di-
minuir, uma semana depois 
a quantia total de adesão 
aos ônibus de Mogi foi de 
60.631 munícipes.

Na última segunda-feira, 
55.672 pessoas utilizaram os 
coletivos no município, nú-
mero ainda menor. Diferente 
das demais cidades do Alto 

Tietê, Mogi entrou na Fase 
Vermelha a partir da meia 
noite do dia 2 deste mês e 
não no dia 6. A necessidade 
em seguir regras mais rígidas 
para combater a dissemina-
ção do coronavírus ocorreu 

após a ocupação de 100% 
dos leitos municipais.

Tanto os leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
quanto os de Enfermaria 
passaram a estar em super-
lotação no início deste mês, 

deixando a cidade à beira de 
um colapso na saúde pública. 
Já na última segunda-feira, 
quando a cidade ainda estava 
com todos os leitos ocupados, 
o prefeito Caio Cunha (Pode) 
decretou que Mogi entrasse 

na Fase Crítica.
Recentemente, a Prefeitura 

de Mogi das Cruzes anunciou 
a instalação de câmeras nos 
ônibus para evitar a lotação 
e aglomeração nos principais 
corredores e avenidas onde 
passam as linhas municipais. 
A primeira fase de testes 
deverá ocorrer até o final 
desta semana para começar 
a ser colocado em prática. 
De forma praticamente on-
line, a Secretaria Municipal 
de Transportes vai verificar 
a quantidade de usuários 
dentro dos coletivos e assim 
programar a necessidade de 
solicitar às concessionários 
o aumento ou a redução dos 
veículos conforme a neces-
sidade constatada naquele 
momento. 

Não há dados específicos 
em relação às outras cidades 
da região como Ferraz de 
Vasconcelos e Poá para saber 
se a mesma tendência de 
queda também foi constatada 
nestas cidades. 

 

Movimento de passageiros nos ônibus de Mogi caiu durante a quarentena

Emanuel Aquilera

Cinco bairros da cidade 
serão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Serão atendidos 
o Jardim Aracy, Residencial 
Itapeti, Ponte Grande, Vila 
Industrial e Vila Tietê. Os 
moradores desses locais de-
vem deixar móveis, objetos 
e também pneus que não 
tenham mais serventia na 
frente de suas casas na noite 
de hoje ou antes das 7 horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional 
ofertado pela Prefeitura para o 

Cata-Tranqueira e Cata-

Pneus atendem cinco bairros

Amanhã

descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção 
da proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
dos vírus da dengue, zika e 
chikungunya. O descarte de 
lixo e materiais recicláveis 
impacta diretamente nesse 
controle e os pneus guarda-
dos nas residências podem 
ser alvo de criadouro do 
mosquito. Por este motivo, 
a orientação é descartá-los 
sempre que não tiverem mais 
utilidade.

São cerca de 10 funcioná-
rios atuando a cada sábado. 
O material é removido das 
calçadas e colocado nos ca-
minhões da operação. Para 
os móveis mais pesados, uma 
miniretroescavadeira, do 
modelo Bobcat, auxilia na 
coleta. Após os serviços, o 
material é enviado para a 
destinação final, em aterro 
legalizado de atuação de as-
sociação parceira, sem custo 
adicional à Prefeitura.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do  te-
lefone 4798-5706.

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
garantiu recursos do Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) para 
construção de um coletor-

-tronco de esgotos, que 
atenderá mais de 4.400 
moradores da região da 
praça Deputado Paulo Ko-
bayashi (conhecida como 
Praça do Oito), no Parque 
Santana. O contrato com 
o Fehidro, recém-assina-
do, garante um repasse de  
R$ 882.281,26, via Banco 
do Brasil. 

O investimento total 
previsto será superior a 
R$ 1 milhão – incluindo a 
contrapartida da autarquia, 
de R$ 126.244,11.

O projeto prevê a implan-
tação de 1.060 metros de 
coletor, da Praça do Oito 
até um ponto da rua Lara, 
onde se conectará ao sistema 
existente e que encaminha 
o esgoto coletado para 
tratamento na estação da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), em Suzano.

Com a assinatura do 

Semae terá recursos para coletor de esgoto
Parque Santana

Automação
Outro projeto do Semae 

para execução com recursos 
do Fehidro, que já está com 
a licitação concluída, é a 
ampliação da automação, 
telemetria e telesupervisão 
do sistema de abastecimento 
de água da cidade, com 
foco em coleta de dados 
para controle e redução 
de perdas.

O investimento será de 
pouco mais de R$ 3 milhões, 
sendo R$ 2,6 milhões do 
fundo estadual e R$ 455 
mil de contrapartida. Atual-
mente, a autarquia aguarda 
a liberação da primeira 
parcela para emissão da 
ordem de serviço.

ocorrer depois do processo 
licitação, assinatura de 
contrato com a empresa 
vencedora e aprovação de 
todo processo licitatório 
pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb) e Banco do Brasil.

O projeto do novo coletor 
foi aprovado pelas câma-
ras técnicas do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê, pela Cetesb e Banco 
do Brasil, culminando na 
assinatura do contrato.

contrato entre o Semae e o 
Fehidro, o próximo passo 
é o envio de um projeto 
de lei à Câmara Municipal 
que autorize o recebimento 
dos recursos, e posterior 
abertura do processo de 
licitação que definirá a 
empresa responsável pela 
execução da obra.

O prazo de construção 
do coletor será de 12 meses, 
contados após a liberação 
da primeira parcela do 
financiamento, que deve 

Investimento total previsto será mais de R$ 1 milhão

Divulgação/PMMC

Projeto atenderá 
mais de 4.400 
moradores da 
região da
Praça do Oito

Thamires Marcelino
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Quitanda Social distribui 
alimentos às famílias

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, realizou nesta quinta-

-feira (25/03) a entrega de 
alimentos a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade. 
As entregas foram feitas por 
meio do programa Quitanda 
Social e também conforme a 
aquisição recente por parte 
da Prefeitura, de alimentos 
ricos em proteínas.

A entrega dos alimentos 
adquiridos pela Prefeitura 
aconteceu no Clube Vila San-
tista, que emprestou suas 
dependências para a ação. Os 
alimentos foram adquiridos 
com recursos do Governo 
Federal, atendendo ao disposto 
na Portaria 369/2020. Estão 
sendo beneficiados públicos 
atendidos por organizações 
sociais que ofertam Serviços 
de Proteção Social de Média 
e Alta Complexidade, o que 
compreende idosos, pessoas 
com deficiência e pessoas em 
situação de rua. 

Ao todo, a Prefeitura adquiriu 

Programa Social

5,2 toneladas de alimentos 
ricos em proteína e, só nesta 
quinta-feira, foi entregue cerca 
de 1 tonelada. As entregas 
continuarão nas próximas 
segunda e terça-feira (29 e 
30 de março). 

Também foram feitas pela 
Prefeitura nesta quinta-feira as 
entregas do programa Quitanda 
Social, nas futuras instalações 
do Restaurante Popular, em 
Jundiapeba. Neste caso, trata-se 
de  alimentos frescos, adquiridos 

de pequenos agricultores locais 
e entregues para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, cadastradas nas duas 
unidades do CRAS do distrito.  

O Quitanda Social é uma 
iniciativa da Secretaria de 
Assistência Social, por meio do 
Programa Acessuas Trabalho/
Conduz e tem parceria com a 
Secretaria de Agricultura, com 
a Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
e com cooperativas.

Famílias foram até o Clube Vila Santista para a ação

Divulgação

Novos integrantes do 
Comphap são empossados

Os novos membros do 
Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico 
e Paisagístico de Mogi das 
Cruzes (Comphap), para 
a gestão de 2021 a 2023 
foram empossados em uma 
reunião virtual realizada ontem. 
São 28 membros (titulares 
e suplentes) de entidades 
representativas da sociedade, 
como universidades, associa-
ções e sindicatos, além de 16 
representantes (titulares e 
suplentes) do poder público, 
totalizando 44 pessoas.

A secretária municipal de 
Cultura, Kelen Chacon, par-
ticipou da reunião e destacou 
a importância do Comphap 
para a cidade. “Sabemos que 
o patrimônio em Mogi das 
Cruzes tem um grande papel 
para ser resgatado e precisa 
ser defendido. Esta gestão 
terá muita participação, muita 
pertinência e importância”, 
afirmou.

Representante da Associação 
de Engenheiros, Arquitetos 

Cultura

e Agrônomos de Mogi das 
Cruzes (AEAMC), Selmo 
Roberto Santos, foi esco-
lhido presidente da nova 
gestão do Comphap. Marco 
Antonio Pereira da Silva será 
o vice-presidente, Ubirajara 
Nunes Pereira de Souza foi 
definido o secretário geral, 
Nayara de Moura da Cruz 
será a secretária-adjunta e Luci 
Mendes de Melo Bonini foi 
escolhida a relações públicas 
do conselho.

O Comphap tem como 
atribuições definir a política 
municipal de proteção do 
patrimônio cultural e natural, 
deliberar sobre o tombamento 
de móveis e imóveis, opinar 
sobre projetos referentes à 
preservação de bens cultu-
rais e naturais, opinar sobre 
a restauração e preservação 
de bens móveis e imóveis, 
promover a identificação, o 
inventário, a conservação, 
a restauração e a revitali-
zação do patrimônio, bem 
como promover campanhas 
de conscientização sobre a 

preservação dos bens.

CMAPD
A vice-prefeita de Mogi 

das Cruzes, Priscila Yama-
gami assinou, anteontem, o 
termo de posse dos mem-
bros do Conselho Municipal 
para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência (CMAPD) 
para a gestão 2021/2023. A 
solenidade foi realizada de 
forma online, em respeito 
às medidas de isolamento 
social, para o enfrentamento 
da pandemia da Covid-19.

Durante a posse, Priscila 
deixou uma mensagem de boa 
sorte e união de esforços, em 
prol de ações que beneficiem 
as pessoas com deficiência. “É 
preciso haver uma articulação 
entre poder público, socie-
dade civil, iniciativa privada 
e terceiro setor e que todos 
façam sua parte. Espero de 
verdade que seja um conselho 
de ação, de atuação e, o que 
for de nossa parte, contem 
conosco. Estamos juntos 
nessa luta”, destacou.

ACMC oficializa solicitação do 
sistema drive thru na Páscoa

A entidade propôs o funcionamento para minimizar as perdas econômicas, possibilitando que o mogiano compre na cidade

COMÉRCIO

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
enviou à Prefeitura uma 
solicitação para a liberação 
das compras em Drive Thru 
no próximo sábado, quando 
é comemorada a Páscoa. O 
pedido realizado ontem é 
também o desejo de diver-
sos comerciantes varejistas 
da cidade, já que a data 
comemorativa aumenta o 
faturamento e movimenta 
diversos setores, não só os 
alimentícios. Além disso, 
coincide com o período em 
que grande parcela da popu-
lação recebe o pagamento e 
possui condições de compra, 
de acordo com a ACMC.

 “Entendo que o Drive 
Thru é uma alternativa viá-
vel para apoiar o comércio 
sem comprometer os muitos 
esforços que têm sido feitos 
para conter a propagação do 
coronavírus”, disse a presi-
dente da Associação, Fádua 
Sleiman.

A entidade propôs que, de 
forma organizada, o Drive 
Thru possa funcionar sem 
riscos e isso vai minimizar as 
perdas econômicas, princi-
palmente, possibilitando que 
o consumidor compre no 

comércio da cidade. “Desde 
que a Fase Crítica está em 
vigor em Mogi, muitos con-
sumidores se deslocam para 
as cidades vizinhas para fazer 
suas compras, desfavorecendo 
o setor local’’, lamentou a 

presidente.
Esta também é uma demanda 

do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) que 
esteve ontem em uma reunião 
virtual com a vice-prefeita, 

Priscila Yamagami e o Gabriel 
Bastianelli, Secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico.

De acordo com o presidente 
do Sindicato, Valterli Marti-
nez, ambos foram receptivos 

e se propuseram a ouvir as 
solicitações sobre a retomada 
comercial consciente. Um 
abaixo assinado com mais 
de 1.400 assinaturas favo-
ráveis à retomada também 
foi entregue à Prefeitura. O 
Executivo deve responder 
em breve.

Antes de receber o docu-
mento da ACMC, na tarde 
de anteontem, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento afirmou que o sistema 
Drive Thru deve continuar 
sendo permitido apenas para 
os serviços essenciais. Para 
outros ramos do comércio, 
é possível a comercialização 
de produtos pelo modelo 
delivery.

Para isso, a Prefeitura 
disponibiliza a plataforma 
Vetrina, que pode ser uti-
lizada gratuitamente pelos 
empreendedores para que 
eles possam fazer suas vendas 
online à população. Após 
a entrega da solicitação, a 
ACMC aguarda um novo 
posicionamento.

Thamires Marcelino

O pedido é o desejo de diversos comerciantes, já que a data aumenta o faturamento e movimenta diversos setores

Emanuel Aquilera
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ES vai fechar serviços essenciais e o transporte

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta quinta-feira, 25, o fechamento de 
serviços não essenciais e a interrupção do transporte público, em uma tentativa de frear o avanço da pandemia 
no Estado. As medidas passam a valer a partir do próximo domingo, 28, e devem durar até 4 de abril. As 
medidas, segundo ele, são para proteger a população e evitar a proliferação da doença no Estado prejudicando 
ainda mais o combate.

Sob protesto de estudan-
tes e gritos de ‘Bolsonaro 
genocida’, o novo ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
visitou nesta quinta-feira, 25, 
a Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FMUSP), onde se reuniu 
com diretores e professores 
da instituição.

Em seu discurso para a 
comunidade acadêmica, o 
cardiologista adotou tom 
conciliador e pediu um voto 
de confiança aos colegas. 
Disse que está tentando 
montar uma equipe técni-
ca e que a autonomia do 
médico está condicionada 

Estudantes protestam 
em visita de ministro

Protesto

a “práticas cientificamente 
aceitas”, mas não respondeu 
objetivamente se, sob sua 
gestão, o Ministério da Saúde 
seguirá apoiando o uso de 
remédios como a cloroquina e 
a azitromicina contra a covid, 
defendidos pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
como suposto “tratamento 
precoce” para a covid-19, 
mas que já se mostraram 
ineficazes contra a doença.

Em sua fala, o ministro 
afirmou que sua missão é 

“conquistar a confiança do 
presidente” Jair Bolsonaro 
para subsidiá-lo com as me-
lhores informações. (E.C)

SP terá usina de 
oxigênio e  leitos

Anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Serão 19 
miniusinas de produção de oxigênio em abril para aumentar oferta

COMBATE À PANDEMIA

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), anun-
ciou nesta quinta-feira, 25, a 
instalação de 19 miniusinas 
de produção de oxigênio 
em abril, que permanecerá 
em funcionamento mesmo 
após a pandemia. “Teremos, 
depois de três anos, redução 
de custeio. A obra vai ficar 
permanente para a cidade 
de São Paulo, garantindo 
abastecimento de oxigênio”, 
disse o prefeito durante co-
letiva para falar sobre novas 
medidas contra o avanço 
da pandemia de covid-19 
na capital

Também foi anunciada 
a ampliação de vagas de 
internação, com 60 leitos 
de UTI e 180 de enfermaria, 
exclusivos para pacientes da 
covid-19, além de 55 para 
hospitalizações de outra 
natureza.

O boletim diário muni-
cipal aponta 694.686 casos 
e 20.636 óbitos pelo novo 
coronavírus confirmados na 
cidade. Na rede municipal, a 
taxa de ocupação é de 90% 

em UTI e de 80% em leitos 
de enfermaria, totalizando 
2.215 internados, dos quais 
1.217 em terapia intensiva.

Nesta sexta-feira, 26, a 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19 no município 
passará a abranger idosos de 
69 a 71 anos, público estima-
do em 245,3 mil pessoas. O 
imunizante estará disponível 

nas 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), em 19 postos 
de drive-thrus espalhados 
pela cidade, nos 17 Serviços 
de Assistência Especializada 
(SAEs) e nos três centros-

-escolas. No sábado, 27, os 
idosos poderão ser vacinados 
em 80 UBSs/AMAs, entre as 
7h e as 19h, e nos drive-thrus, 
das 8h às 17h.

Na semana passada, Bruno 
Covas anunciou a antecipação 
de feriados em São Paulo 
e algumas horas depois o 
governador do Estado João 
Dória afirmou que a medida 
teria sido precipitada por 
não ouvir o Estado e demais 
cidades da Região Metro-
politana. As cidades não 
acompanharam os feriados. 

 O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia 19 miniusinas e 60 leitos de UTI

Rovena Rosa/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 O orçamento para o Censo 
Demográfico, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), foi reduzido 
de R$ 2 bilhões para apenas 
R$ 71,7 milhões após a apro-
vação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO). 
Com isso, a realização do 
levantamento censitário em 
2021 ficará inviabilizada.

O censo deveria ter ido 
a campo em 2020, mas foi 
adiado por causa da pande-
mia de covid-19. O órgão 
trabalhava para dar início à 
coleta, que visitaria todos os 
cerca de 71 milhões de lares 
brasileiros, a partir de agosto 
deste ano. Tecnicamente, a 
verba ainda pode ser alterada 
na votação do plenário do 
Congresso. Não há, porém, 
nenhum movimento para 
essa mudança.

Censo Demográfico 
terá menos recursos

IBGE

De R$ 2 bilhões progra-
mados inicialmente pelo 
Executivo, o orçamento do 
Censo Demográfico ficou 
em R$ 240,7 milhões no 
relatório do senador Márcio 
Bittar (MDB-AC).

Nesta quinta-feira, 25, ele 
apresentou uma complementa-
ção do parecer retirando mais 
R$ 169,7 milhões, restando 
apenas R$ 71,7 milhões para 
essa despesa.

“O Censo ficou inviabi-
lizado, é uma decisão de 
governo. Só aprovou o que 
o governo queria”, afirmou 
o deputado Felipe Carreras 
(PSB-CE), relator setorial do 
Ministério da Economia no 
Orçamento de 2021.

De acordo com o parlamen-
tar, a falta do levantamento 
vai comprometer até a dis-
tribuição de vacinas contra 
a covid-19. (E.C)

recenseadores e agentes censitários do IBGE

Queiroga visitou a USP sob protestos de estudantes

Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Marcello Casal JrAgência Brasil
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Depois de o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) 
anunciar que vai comprar 
vacinas contra a covid-19 
da China para imunizar as 
delegações que participarão 
dos Jogos de Tóquio, agora é 
a vez de a Conmebol também 
buscar doses para ajudar a 
viabilizar um evento esportivo. 
A entidade que controla o 
futebol na América do Sul 
está trabalhando com os 
governos da Argentina e da 
Colômbia para obter vacinas 
que permitiriam o acesso do 
público aos estádios durante 
a Copa América, que terá 
início no dia 13 de junho.

A Copa América estava 
programada para ocorrer em 
2020, mas foi adiada por um 
ano devido à pandemia do 
novo coronavírus. O torneio 
passa a ter um novo formato, 
agora com dois países-sede. 
Serão ao todo 28 partidas, 
sendo 13 na Argentina e 
15 na Colômbia, incluindo 
a final em Barranquilla, no 
dia 10 de julho

O objetivo da Conmebol 
é ocupar os estádios com 
pelo menos 30% das suas 
capacidades na próxima 
Copa América. “Estamos 
trabalhando em conjunto 

Conmebol quer 
vacinas a torcedores

Na Copa América

com os dois governos para 
conseguir o máximo de vaci-
nas possível para que nossos 
estádios também tenham a 
oportunidade de receber o 
público que torce por suas 
estrelas”, disse o presidente 
da Conmebol, o paraguaio 
Alejandro Domínguez.

Com as restrições impostas 
pela pandemia e o ritmo lento 
de vacinação no continente, 
ainda não está certo se as 
seleções poderão contar com 
atletas que atuam na Euro-
pa. A Fifa já suspendeu no 
início deste mês as rodadas 
5 e 6 das Eliminatórias Sul-
-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2022, no Catar, 
que seriam disputadas nos 
dias 24, 25 e 30 de março, 
devido ao fato de vários clu-
bes europeus se recusarem 
a ceder seus jogadores por 
causa do agravamento da 
pandemia. As novas datas 
ainda não foram decididas.

Domínguez elogiou o pro-
tocolo escolhido para retomar 
os torneios sul-americanos. 

“Nosso protocolo foi e é mais 
eficaz do que qualquer uma 
das melhores vacinas que 
estão sendo aplicadas hoje 
para combater a pandemia”, 
disse. (E.C.)

Timão enfrente o 
Retrô em Saquarema

Jogo, que seria disputado em São Paulo, foi alterado para o Rio de Janeiro 
em razão da proibição de partidas no Estado paulista em razão da Covid

COPA DO BRASIL

Em meio aos recordes 
de mortes e de internações 
por causa da pandemia, o 
Corinthians continua sua 
peregrinação para jogar 
longe de São Paulo. Nesta 
sexta-feira, às 21h30, o 
time “recebe” o Retrô em 
Saquarema, no Rio, em jogo 
único pela segunda fase da 
Copa do Brasil.

As partidas estão proibidas 
no Estado paulista como 
parte da fase emergencial 
do Plano São Paulo, que 
tenta diminuir a ocupação 
de leitos nos hospitais e 
baixar a taxa de transmissão 
do vírus. O Corinthians, no 
entanto, seguiu com seus 
jogos. Na terça-feira, der-
rotou o Mirassol por 1 a 0 
em Volta Redonda, também 
no Rio, pela quinta rodada 
do Paulistão.

Depois da partida, a 

delegação seguiu para a 
capital fluminense e treinou 
no CT do Flamengo antes 
de voltar a campo. Da Barra 
da Tijuca, onde ficou hos-
pedado, os jogadores farão 
o deslocamento de cerca 
de 120 quilômetros para 

o local do jogo, na manhã 
desta sexta-feira.

Saquarema também tem 
uma série de restrições, como 
o fechamento das praias, 
barreiras de acesso e limite 
de ocupação nos hotéis. O 
Corinthians estreou na Copa 

do Brasil com vitória sobre 
o Salgueiro, por 3 a 0.

O Retrô é um time per-
nambucano e entrará em 
campo desfalcado do meia 
Stephano Leal. O jogador 
é filho do tetracampeão 
Branco, que está internado 
desde o último dia 16 por 
causa da covid-19.

Timão treinou no Rio de Janeiro durante a semana

Rodrigo Coca/Agência Corinthians 
Estadão Conteúdo

CORINTHIANS - 
Cássio; 
Fagner, 
Jemerson, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel e 
Cantillo (Ramiro); 
Otero (Cazares), 
Varanda e 
Mosquito; 
Jô. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

RETRÔ -
Jean; 
Neilson, 
Del’Amore, 
Baumer e 
Guilherme; 
Lucas Gonçalves, 
Gelson e 
Kauê; 
Janderson, 
Thiaguinho e 
Mayco Félix. 
Técnico: 
Nilson Corrêa.

CORINTHIANS 
RETRÔ

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Elcyr Resende (RJ)

Fórmula 1 começa hoje 
em busca de normalidade

Depois de uma temporada 
tumultuada pela pandemia 
de coronavírus (Covid-19), a 
Fórmula 1 tenta restabelecer 
este ano a normalidade com 
a proposta de um calendário 
cheio. O campeonato que 
começa oficialmente hoje, 
com os primeiros treinos 
para o GP do Bahrein, com 
23 etapas previstas. Será o 
mais longo da história. Nele, 
o grande favorito, o inglês 
Lewis Hamilton, poderá se 
tornar absoluto como o maior 
campeão da categoria.

A Covid-19 ainda é um 
temor para a F-1. A temporada 
começa com alguns pilotos 
vacinados, mas com uma série 
de exigências para testes e 
cuidados com o distanciamento.

A temporada pode colocar 
Hamilton no posto de melhor 
piloto de todos os tempos, caso 
ele ganhe o oitavo título da 
carreira. Atualmente, está ao 
lado de Michael Schumacher, 
com sete conquistas, embora 
leve a melhor em critérios 
comparativos como vitórias 
(95 a 91) e pole positions 

Automobilismo

(98 a 68).
O companheiro na Mer-

cedes, Valtteri Bottas, carece 
de regularidade. Já os de-
mais concorrentes no grid 
não contam com o mesmo 
equipamento nem têm o seu 
talento. “Os pilotos fazem o 
que podem, dão o máximo 
que têm. Eles têm preparação 
física e técnica, mas acho que 
não tem ninguém no nível 
do Hamilton. Acima de tudo, 
tem o carro. A Mercedes é a 
melhor porque em 2013 foi 
a primeira que se preparou 

para a chegada do motor 
híbrido, que veio em 2014. 
Desde então, não perdeu 
mais”, analisou Reginaldo 
Leme, comentarista de F-1 
da Band.

A rotineira cena de Hamilton 
no alto do pódio reforça tam-
bém a postura do piloto como 
voz ativa contra o racismo. O 
inglês se empenhou bastante 
no assunto ao longo do ano 
passado e promete continuar 
na luta. Para ele, não basta 
ser campeão só dentro das 
pistas. (E.C.)

Se vencer este ano, Hamilton será o maior da história

Divulgação

Revezamento da tocha 
começa em Fukushima

Com um ano de atraso, 
ainda em meio à pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
sem a presença de público e 
marcado por diversas restrições 
das autoridades sanitárias, o 
revezamento da tocha olímpica 
para os Jogos de Tóquio-2020 
começou ontem na cidade 
de Fukushima, no Japão. O 
ponto de partida do evento 
foi o National Training Center 
J-Village.

O governo japonês quis 
usar a cerimônia como um 
marco de reconstrução da 
região, que fica ao norte do 
país e foi devastada há dez 
anos após uma catástrofe 
nuclear que provocou 18.500 
mortes. Em 11 de março de 
2011 um terremoto, seguido 
por um tsunami, causou o 
derretimento do núcleo dos 
três reatores.

O Comitê Organizador 
dos Jogos de Tóquio-2020 
ressaltou o “comprometido 
em garantir a segurança do 
revezamento da tocha olímpica 
Tóquio-2020, tomando medidas 
para evitar a propagação de 

Jogos olímpicos

qualquer infecção entre os 
espectadores, portadores da 
tocha, funcionários e outros 
participantes do revezamento, 
bem como os residentes locais”.

“A chama tem continuado a 
arder serenamente enquanto 
o mundo enfrentou alguns 
momentos difíceis durante 
o ano passado”, disse Seiko 
Hashimoto, presidente do 
Comitê Organizador, em 
discurso no ato de início do 
revezamento, que durante 
121 dias terá a participação 
de cerca de 10.000 pessoas.

A japonesa Azusa Iwashi-
mizu, que acendeu a tocha 
com a chama olímpica que 
havia sido preservada em uma 
vela no Japão desde o ano 
passado - foi acesa na Grécia 
em 12 de março de 2020 -, 

foi a primeira a carregá-la, 
passando pelos gramados da 
J-Village acompanhada por 
outros membros da seleção 
campeã do mundo de futebol 
feminino em 2011.

As cinco primeiras das 47 
cidades pelas quais a chama 
olímpica passará são Fuku-
shima (desta quinta-feira 
até sábado), Tochigi (dias 
28 e 29), Gunma (30 e 31), 
Nagano (1.º e 2 de abril) e 
Gifu (3 e 4). A tocha fará o 
seu caminho por cerca de 
98% do território do Japão, 
antes de chegar ao seu destino 
final no estádio Olímpico, 
em Tóquio, em 23 de julho, 
dia da cerimônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos. 

O Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) e os organizadores 
dos Jogos de Tóquio-2020 
informaram recentemente 
que a Olimpíada não terá 
a presença de torcedores 
vindos de outros países e 
também não contará com 
voluntários estrangeiros, a 
não ser aqueles com funções 
mais específicas. (E.C.)

O governo japonês 
quis usar a 
cerimônia como 
um marco de 
reconstrução da 
região
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SBT, 21H00

Chiquititas
Junior encontra Carol na rua e lhe oferece uma carona. Ela aceita e revela estar 

nervosa ao ver o namorado conversando com outra mulher de maneira íntima. 

Carol e Junior veem o orfanato pichado e decidem falar com a mãe de Janjão, 

líder dos vizinhos encrenqueiros, que, segundo Mosca, foi o responsável. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael tenta acalmar Dandara e a acompanha até seu apartamento. Sol promete 

a Wallace que assistirá ao seu exame de grau da academia. João e Dandara 

se hospedam na casa de Gael. Bianca se culpa por Duca trabalhar em dois 

lugares para conseguir dinheiro. 

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Cassiano fi nge para Samuca que Alberto e ele são amigos. Isabel e Amadeu 

enganam Ciro e Rodrigo. Isabel e Amadeu implicam um com o outro. Cassiano 

apoia Ester. Ester afi rma a Dionísio que não quer nada de sua família.

GLOBO, 19H15

A vida da gente
Rodrigo leva Júlia para a casa de Lourenço e Celina. Eva conversa com o 

diretor da empresa para manter o patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo 

a cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair com Jonas. Lourenço tenta disfarçar 

o incômodo com a presença de Júlia em casa. 

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Os fi lhos de Lurdes estranham a ausência da mãe. Álvaro usa Benjamin para 
ameaçar Davi e interromper seu protesto contra a construção do Condomínio 
da Floresta. Penha reclama de Belizário com Leila. Carol cobra que Durval 
divida com Natália os custos de sua escola. 

RECORD, 21H

Gênesis
Dnin-Sim fi ca chocado com a atitude do rei. Ibbi-Sim e seus homens são 

surpreendidos pelos invasores. O rei não se entrega e tem seu destino 

selado no campo de batalha. Marhashi e seus homens executam os nobres 

e assumem o trono da cidade. 

 Sorrir nem sempre 
é possível, pois a vida 
é cheia de altos e 
baixos. Tão depressa 
somos vencedores, 
como de repente 
ela nos passa uma 
rasteira e caímos.

Mas o segredo 
é nunca perder a 
esperança e a fé. Dias 
ou momentos maus 
vêm, mas também 
vão. Lute e procure 
sua força dentro e 
fora de você, e jamais 
esqueça:
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ANIVERSARIANTES: ALEXANDRE JIMENES

 E EDSON CHOTIRO KUBO

Feliz aniversário! Que a vida de vocês seja cheia de bons e 

felizes momentos. Parabéns!  

 O tempo é um costureiro especialista 
em reparos!”

 cultura@jornaldat.com.br

Deus está ao seu 
lado, amparando na 
queda, ajudando a 
levantar, empurrando 
para que siga 
caminhando. Confie 
n’Ele, mantenha a 
fé viva e encha seu 
coração de esperança, 
ânimo, amor e paz!
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