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Colapso na Saúde é cada vez mais 
evidente e Mogi propõe lockdown

MOGI-BERTIOGA

 Movimento tem queda de 35% no final de semana. Cidades, página 5

O prefeito Caio Cunha (Pode) 
propôs, durante reunião realizada 
ontem com as demais administra-
ções municipais signatárias do Con-
sórcio de Desenvolvimentos dos 
Municípios dos Alto Tietê (Con-
demat) a adoção de um lockdo-
wn regional, porém, a proposta foi 
rejeitada pelos demais municípios 
de maneira unânime. O Condemat 
defende que esta medida só seria 
válida se adotada em toda a Região 
Metropolitana, levando em consi-
deração os moradores da região 
que trabalham na capital e demais 
municípios da Grande São Paulo e 
precisam se deslocar diariamente.  
Cidades, página 3

Drive-thru

Vacinação para 
idosos com 69 
anos continua
Cidades, página 3

RESTRIÇÕES

Isolamento 
social chega a 
50%. p4

Município chegou ao 19º dia com ocupação completa de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Divulgação
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- Ocupação de 100% nos leitos 
municipais de UTI há 19 dias

- Leitos de back-up sendo 
utilizados

- 56 óbitos nos últimos 15 dias, 
pior quinzena da pandemia

- 1.277 novos casos na primeira 
semana de março, aumento 
de 20,35% em relação à pior 
semana de todo o ano de 2020

- Estoque baixo de 
medicamentos e insumos

Chuva

Cidade registra temporal com 
granizo na área central

No final de semana, pancadas de chuva atingiram os bairros 

de Mogi e causaram alagamentos. Cidades, página 5
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CARÊNCIA NA SAÚDE
Terminou ontem o período de ins-
crições do Processo Seletivo Sim-
plificado (PSS) para contratação 
temporária de 41 médicos para 
atender à urgente demanda nas uni-
dades de saúde da rede municipal 
de Mogi das Cruzes. O salário é de  
R$ 7.126,17, para 20 horas sema-
nais de trabalho. Foram 38 vagas 
abertas, sendo 19 para ginecolo-
gia, 16 para clínica-geral e 3 para 
psiquiatria, além de outras 3 desti-
nadas a deficientes (1 para gineco-
logia, 1 para clínica-geral e 1 para 
psiquiatria). O resultado será divul-
gado no site da Prefeitura. 

VEREADORES DE PLANTÃO
Enquanto os vereadores de Mogi não 
comparecem aos gabinetes, cum-
prindo a restrição da fase crítica 
implantada em Mogi das Cruzes, a 
população pode continuar levando 
as demandas aos parlamentares, 
contactando-os via telefone celular. 
Os contatos estão expostos no site 
da Câmara de Mogi, prontos para 
atender aos pedidos da população.

FALTA AOS PROFESSORES
A Diretoria de Ensino de Mogi das 

Cruzes rebateu a acusação do Sin-
dicato dos Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) de que teria desrespei-
tado decreto municipal que proibia 
atividades presenciais nas institui-
ções de ensino. O órgão estadual de-
fende que no começo de fevereiro 
apenas as atividades pedagógicas 
ou de recreação estavam proibidas. 
As atividades administrativas, por 
outro lado, foram mantidas e, por 
este motivo, faltas foram compu-
tadas aos docentes que não com-
pareceram presencialmente nas 
unidades.

DECRETO MUNICIPAL
Diante do argumento da Diretoria de 
Ensino, a Apeoesp reivindica que as 
atividades exercidas entre os dias 
2 e 7 de fevereiro foram de caráter 
pedagógico, pois se tratavam do 
planejamento de aulas. Sendo as-
sim, os professores que optaram 
por permanecer em casa e reali-
zar as atividades de forma remota 
não poderiam ter faltas marcadas 
e, consequentemente, descontos 
salariais, uma vez que os profissio-
nais da Educação estavam ampara-
dos pelo decreto municipal. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tem que pesar no bolso

U
ma nova semana se inicia, infeliz-
mente, em situação idêntica aos 
últimos dias. E com expectativa 
de piora, como divulgado em 

destaque nas edições de domingo dos jor-
nais Mogi News e Dat. O cenário da pande-
mia da Covid-19 é cada vez mais crítica e 
parece que não há como evoluir o diálogo 
com aquela parcela da população que não 
se preocupa em resguardar a própria vida e 
as das demais pessoas ao redor. 

A fase emergencial foi prorrogada em todo 
Estado de São Paulo até o dia 11 de abril, 
com o objetivo de tentar minimizar a grave 
situação nos hospitais municipais, estaduais 
e particulares. Da mesma maneira que falta 
leitos e medicamentos nas unidades de saú-
de, falta também respeito e conscientização. 
Parece que a solução, como sempre, será afe-
tar o bolso, sem piedade, caso contrário, as 
aglomerações nas ruas continuarão a ser le-
vadas para os hospitais - que se encontram 
na mesma situação.     

No final de semana passado, o prefeito de 
Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), 
visitou o Hospital Municipal de Braz Cubas, 

que funciona como Centro de Referência da 
Covid-19, e reforçou a preocupação com a 
atual circunstância e reforçou o pedido - até 
agora sem muito sucesso - para as pessoas 
ficaram em casa. O prefeito também expôs 
nas redes sociais o que é facilmente verifica-
do: pessoas transitando pelas ruas sem preo-
cupação e cuidados básicos com o vírus. Por 
isso, sugeriu o lockdown para todas as ci-
dades do Alto Tietê, o que foi vetado pelos 
demais prefeitos da região. 

Um dos motivos da movimentação nas re-
giões centrais é o funcionamento de alguns 
comércios que, mesmo proibidos, atendem 
de portas fechadas. A população sabe disso, 
assim como o setor de Fiscalização. Mas, cla-
ro, essa não é a principal causa de aglome-
ração. O pivô continua sendo a lotação nos 
transportes públicos, assim como as festas 
clandestinas.   

Para piorar, vem feriadão ai. Por mais que 
as autoridades alertem que não é momento 
para planejar viagem, muitas pessoas, mais 
uma vez, deverão descumprir a determinação. 
Não há mais como sensibilizar uma parte da 
população apenas com palavras.

Solidariedade é a qualida-
de, característica, condição 
ou estado de solidário. É a 
responsabilidade recípro-
ca entre membros de uma 
comunidade, de uma clas-
se ou de uma instituição. 
Vivemos em sociedade e, 
mesmo cada um tendo sua 
individualidade, ainda as-
sim formamos um grupo e 
nosso interesse individual 
não pode se sobrepor aos 
interesses do grupo. 

Quando nós seres huma-
nos aceitamos viver sob o 
chamado “Contrato Social”, 
na verdade trocamos a nossa 
liberdade natural (a de agir 
de acordo com nossos ins-
tintos) e passamos a viver a 
liberdade civil, caracterizada 
pelo respeito aos interesses 
coletivos. Só assim o agru-
pamento social faz sentido.

Solidariedade e negacionismo

ARTIGO
Afonso Pola

Pois bem. Não faz parte 
do enfrentamento da pan-
demia colocar nossos inte-
resses pessoais acima dos 
interesses coletivos. Solida-
riedade nesse caso é, além 
da organização de campa-
nhas para arrecadar aquilo 
que é extremamente neces-
sário para as pessoas mais 
carentes, é também seguir 
os procedimentos indicados 
pelas autoridades sanitárias 
do Brasil e do mundo. 

Na contramão disso es-
tão aqueles que duvidam 
da gravidade da pandemia 
e daquilo que a ciência diz 
ser o melhor caminho para 
enfrentá-la. Aquele que sai 
pelas ruas sem máscaras 
e ainda se irrita quando é 
chamado a atenção, que 
se aglomera de forma ir-
responsável, que posta ou 

compartilha informações 
mentirosas ou duvidosas 
nas redes sociais são, como 
diria Rousseau, indivíduos 
que não ultrapassaram o 
estado natural e não conse-
guiram desenvolver a noção 
de responsabilidade social 
e a sua decorrente empatia.   

Não são boas e nem so-
lidárias, mesmo que se dis-
ponham a colaborar com as 
campanhas que visam arre-
cadar produtos essenciais 
para as pessoas mais carentes. 
Não se tornam boas quando 
vão aos templos orar. São 
pessoas movidas por um 
egoísmo e individualismo 
extremos, que não permi-
te a percepção de que elas 
não podem prescindir das 
relações sociais intragrupos. 

Afonso Pola é sociólogo e professor. 

 afonsopola@uol.com.br
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Projeto estabelece Renda 
Básica aos moradores

Nesta semana a Câmara 
de Mogi das Cruzes pode 
receber para avaliação o an-
teprojeto de Lei do vereador 
Iduigues Martins (PT) que 
estabelece o programa de 
Renda Básica para moradores 
referenciados na Assistência 
Social do município.

A iniciativa, segundo o 
parlamentar, visa atender às 
famílias que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social no município 
que foram afetadas pela 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), tanto pela 
perda do arrimo de família 
quanto pelas dificuldades 
econômicas geradas pelas 
medidas de distanciamento 
social.

Iduigues afirmou que um 
dos pontos do projeto que 
visa criar a Renda Básica no 
município é atender às mais 
de 156 mil pessoas que estão 
cadastradas junto à Assistência 
Social da cidade em 2020, 
um número que o verea-
dor acredita ter aumentado 

Assistência Social

desde o início deste ano. O 
projeto municipal viria para 
complementar outras inicia-
tivas como o Bolsa Família 
e o auxílio emergencial do 
governo federal.

Outro ponto almejado 
pelo vereador é estimular o 
comércio familiar e os micro 
e pequenos empresários, 
principalmente nos bairros 
mais afastados do centro da 
cidade. “Nossa proposta 
é que as famílias que irão 

participar deste programa 
receberão créditos que serão 
válidos em supermercados e 
padarias nos bairros. Desta 
forma não estaremos apenas 
garantindo a segurança ali-
mentar, mas estimulando a 
economia local”, afirmou.

O vereador também 
mostrou-se favorável a um 
esforço maior por parte da 
Secretaria Municipal da As-
sistência Social em atender 
à comunidade. (A.D)

Proposta é do vereador Iduígues Ferreira Martins

Mariana Acioli

Vacinação continua hoje 
para Idosos com 69 anos

Mogi das Cruzes dará 
continuidade hoje à vacina-
ção de idosos com 69 anos 
ou mais contra a Covid-19, 
no drive-thru do Pró-Hiper 
e nos postos de saúde. A 
Secretaria de Saúde dispo-
nibilizará 400 senhas para 
os mogianos que forem ao 
Pró-Hiper. Já os postos de 
saúde atenderão os cidadãos 
com doses remanescentes – as 
quantidades em cada posto 
serão informadas por meio 
de cartazes.

É importante lembrar 
que as doses de vacina são 
enviadas pelo Governo do 
Estado e a cidade depende 
de novos lotes para iniciar a 
imunização de novas faixas 
etárias. 

Mogi das Cruzes enfrenta 
uma fase difícil na pandemia 
da Covid-19, com a ocu-
pação de 100% nos leitos 
municipais de UTI há 19 
dias. Por conta disso, lei-
tos de reserva estão sendo 
usados. Além disso, Mogi 
adotou fases mais restritivas 

Covid-19

antes mesmo do governo do 
Estado, com o objetivo de 
combater as aglomerações, 
reduzir a transmissão e com 
isso buscar uma folga na 
disponibilidade de leitos 
para atendimento.

Nos últimos 15 dias, foram 
registrados 56 óbitos, na pior 
quinzena da pandemia. Na 
semana de 1º a 7 de março 
deste ano, foram registrados 
1.277 novos casos (aumento 
de 20,35% em relação à pior 

semana de todo o ano de 
2020). Por isso, a Secretaria 
de Saúde reforça o apelo à 
população, para que siga 
as medidas restritivas e que 
cumpra as regras sanitárias. 

Para tomar a primeira 
dose, o idoso deve com-
parecer munido de RG ou 
documento com foto, CPF 
e comprovante de endereço.  
O  pré-cadastro pode ser 
feito por meio do site  site 
https://vacinaja.sp.gov.br/.

Serão 400 senhas disponíveis no drive-thru do Pró-Hiper

Divulgação

Mogi propõe lockdown, mas 
ideia é rejeitada pela região

Condemat informou que não faz sentido decretar lockdown se a decisão não abarcar toda a Grande São Paulo

REUNIÃO

Diante do aumento de casos 
de coronavírus (Covid-19) e 
escassez de leitos para o trata-
mento da doença, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, durante 
reunião realizada ontem com 
as demais administrações 
municipais signatárias do 
Consórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios dos Alto Tietê 
(Condemat) propôs a adoção 
de um lockdown regional, 
porém, segundo informação 
do próprio Condemat, “a 
proposta foi rejeitada pelos 
demais municípios de maneira 
unânime, que assim como já 
foi abordado, defendem que 
esta medida só seria válida 
se adotada em toda a Região 
Metropolitana, levando em 
consideração os moradores 
da região que trabalham na 
capital e demais municípios da 
Grande São Paulo e precisam 
se deslocar diariamente utili-
zando o sistema de transporte 
público estadual”.

Por meio de nota, a Prefeitura 

informou que “a pauta foi co-
locada em debate na reunião 
do Condemat por se tratar de 
uma situação regional. Todos 
os leitos de UTI-Covid de Mogi 
das Cruzes estão ocupados há 
19 dias e aproximadamente 
50% dos pacientes são de outras 
cidades do Alto Tietê. Assim, 
o assunto foi debatido entre 
os integrantes do Condemat 
e a decisão do colegiado foi 
respeitada”.

Antes da reunião, no final 
e semana, a Prefeitura fez um 
apelo à população para que 
colabore com as medidas de 
distanciamento social de-
cretadas no município com 
a Fase Crítica de restrições à 
circulação de pessoas. O pe-
dido, transmitido pelas redes 
sociais em frente ao Hospital 
Municipal Waldemar Costa 
Filho, chega após a confirma-
ção da prorrogação da Fase 
Emergencial no Plano São 
Paulo por parte do governo 
estadual na última semana.

A administração municipal, 
por meio da Secretaria de Saúde, 

informou que ontem chegou 
ao seu 19º dia com ocupação 
completa de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em 
sua rede. Até o final da tarde 
de ontem, todos os 103 leitos 
de alta complexidade e os 162 
de Enfermaria de responsa-
bilidade do município estão 
ocupados, além dos leitos 
nos hospitais particulares, na 
Santa Casa de Misericórdia e 
no Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo.

Em levantamento da Pre-
feitura, nos últimos 15 dias, 
foram registrados 56 óbitos 
por Covid-19 no município, 
sendo a pior quinzena da 
pandemia, e na primeira se-
mana de março foram 1,2 mil 
novos casos, o equivalente a 
um aumento de 20,3% em 
relação ao pico da pandemia 
em 2020.

Em uma transmissão nas 
redes sociais, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) fez um apelo 

à população para seguir as 
medidas, uma vez que o sis-
tema de saúde do município 
já entrou em colapso. “Estou 
aqui no Hospital Municipal 
de Braz Cubas, e a situação 
está crítica. Faltam leitos, me-
dicamentos, muita coisa - não 
tem mais lugar para colocar 
ninguém. Passei pelas ruas e 
vi muita gente despreocupada, 
caminhando mesmo com o 
comércio fechado. Peço a 
todos vocês encarecidamente: 
não saiam de casa se não for 
necessário”, concluiu.

A Câmara Técnica de Saúde 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), procurada 
pela reportagem, informou 
que não conta com novas 
informações sobre o processo 
de instalação de 60 leitos no 
Hospital Estadual Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, sendo 30 
de enfermaria e 30 de UTI.

Demais cidades
A situação da ocupação 

de leitos nas cidades mais 

populosas da região segue com 
a alta ocupação de leitos para 
pacientes de Covid-19. Em 
Suzano, a Secretaria de Saúde 
local informou que a taxa de 
ocupação de leitos de UTI está 
em 87%, mas a ocupação de 
leitos de Enfermaria segue 
acima da cota destinada para 
a doença, com 126%.

Em Itaquaquecetuba, a 
Prefeitura informou que os 35 
leitos de Enfermaria e os 11 
leitos de emergência seguem 
ocupados. A Pasta municipal 
da Saúde de Poá declarou que 
15 dos 22 leitos de Enfermaria 
Covid-19 estão ocupados 
(taxa de 68%), mas que os 
dois leitos de emergência 
dedicados à doença seguem 
atendendo pacientes (taxa 
de 100%).

Mortes
A região registrou 69 mortes 

por Covid-19 nas últimas 72 
horas, a maioria dos óbitos 
ocorreu na cidade de Mogi 
das Cruzes, que informou 
32 falecimentos.

André Diniz

Hospital Municipal é referência para Covid em Mogi

Emanuel Aquilera



cidades Terça-feira, 30 de março de 20214 portalnews.com.br

Educação inicia entrega de 
47 mil kits de agricultura

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes inicia na 
próxima quarta-feira a entrega 
de 47 mil kits de alimentos 
perecíveis (kit agricultura) para 
os alunos matriculados na rede 
municipal – desde o ensino 
infantil até o fundamental. 
Em pronunciamento online 
feito na manhã de ontem o 
secretário interino de Educação, 
Caio Callegari explicou como a 
Pasta planejou a reorganização 
desta atividade.

Segundo Callegari, não houve 
a suspensão da entrega dos 
kits, apenas uma readequação 
do projeto, de modo que cada 
aluno receba o kit uma única 
vez. “Assim, evitamos que a 
família tenha que se deslocar 
em mais de uma ocasião até a 
escola, onde é feita a retirada. A 
proposta, portanto, é preservar 
ao máximo a saúde de todos. 
O sistema de distribuição 
foi reorganizado devido ao 
agravamento da pandemia 
da Covid-19”, ressaltou.

A distribuição idealizada 
pela SME será realizada em 

Alimentos

110 escolas municipais e 99 
escolas subvencionadas, aten-
dendo, assim, o universo de 
47 mil alunos matriculados 
na rede municipal. 

Cada estudante receberá o 
kit, composto por legumes, 
frutas e hortaliças, produzidos 
majoritariamente pelos agri-
cultores de Mogi das Cruzes 
e adquiridos por meio do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE). 
Para ordenar e sistematizar a 
retirada dos kits – e também 
para evitar momentos de 

pequenas aglomerações nas 
escolas – a Secretaria Municipal 
elaborou uma programação 
de retirada, de acordo com a 
letra inicial do nome do aluno 
e/ou respeitando a logística 
da unidade escolar. 

Caso os pais ainda possuam 
dúvidas sobre a ação, podem 
consultar diretamente a dire-
ção da unidade escolar onde 
a criança está matriculada, 
ou entrar em contato com 
a Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes, por meio 
do telefone 4798-5085.

Estudante receberá kit com legumes, frutas e hortaliças

Divulgação/PMMC

Prefeitura notifica três 
estabelecimentos e paralisa um 

No primeiro final de sema-
na na Fase Crítica em Mogi 
das Cruzes, 15 notificações 
a estabelecimentos por des-
cumprimento às determi-
nações legais para conter a 
Covid-19 e uma paralisação 
de funcionamento foram 
registradas. Além disso, no 
último final de semana houve 
quatro autuações também por 
desrespeito à pandemia nos 
bairros Itapeti, Braz Cubas, 
Cezar de Souza e Jardim 
Santos Dumont.

As equipes de Segurança 
somaram também outras três 
autuações por desrespeito à 
Lei do Silêncio no Alto do 
Ipiranga, Parque das Varinhas 
e Botujuru, e uma autuação 
por embaraço à fiscalização, 
no distrito de Jundiapeba. 
O trabalho de fiscalização 
é realizado com a partici-
pação do Departamento de 
Fiscalização de Posturas e 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), com apoio da Polícia 

Desrespeito

Militar.
Ainda no período da noite 

da sexta-feira passada até o 
domingo anterior, a Guarda 
Municipal também atendeu 
17 ocorrências de aglomera-
ções, em diversas regiões da 
cidade. Ao todo, a Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) recebeu 
763 chamados com denún-
cias e, deste total, 48 eram 
improcedentes.

“A população pode auxiliar 

com denúncias, pelo tele-
fone 153, que funciona 24 
horas por dia”, relembrou 
a Secretaria Municipal de 
Segurança na tarde de ontem. 
Há dois dias, o prefeito de 
Mogi, Caio Cunha (Pode), 
publicou um vídeo em suas 
redes sociais afirmando que 
a saúde pública colapsou.

“Peço, encarecidamente, 
que não saiam de casa sem 
que haja necessidade”, disse 
no vídeo. 

Thamires Marcelino

Fiscalização e GCM mantém o monitoramento 

Divulgação

Isolamento social em Mogi 
alcança metade da população

De acordo com o sistema de monitoramento do governo, percentual de 50% foi verificado no domingo passado

DISTANCIAMENTO

Metade da população mo-
giana manteve o isolamento 
social anteontem. O índice 
de 50% registrado foi um 
dos mais elevados no ano, 
ainda assim, a taxa ficou 
um ponto percentual atrás 
do informado no domingo 
anterior e bem abaixo do 
recomendado pelo governo 
do Estado para ajudar a conter 
a pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Os dados foram 
disponibilizados pelo Sistema 
de Monitoramento Inteligente 
de São Paulo (Simi).

Os finais de semana em Mogi 
são os dias de maior respeito 
às medidas de restrição. O 
domingo, em especial, dia 
de folga para maioria, marca 
os índices mais elevados de 
isolamento social desde que 
as taxas começaram a ser 
medidas, em fevereiro do 
ano passado, por meio de 
uma parceria do governo do 
Estado com as operadoras de 
telefonia celular.

O primeiro domingo da 
cidade na fase crítica da 
Prefeitura, no entanto, não 
superou as expectativas e 
ficou abaixo do que havia 
sido registrado no domingo 
anterior, quando o município 
ainda se encontrava na fase 
emergencial do Plano São 
Paulo, bem mais branda 
que a atual. Na ocasião, a 
cidade chegou a registrar 
um isolamento de 51% e 
repetiu o recorde do primeiro 
domingo do mês, quando a 
maior taxa do ano foi regis-
trada. O índice alcançado, 
no entanto, está abaixo dos 
60% recomendados pelo 
governo paulista.

Apesar da elevação, a 
população já teve um com-
portamento mais rigoroso 
em relação às medidas de 
restrição no passado, quando 
a cidade se encontrava em 
fases bem menos severas e 
o número de internações e 
óbitos era bem menor. Em 
agosto do ano passado, dentro 
da fase amarela do Plano SP, 

a cidade chegou a marcar 
índices similares ao do úl-
timo domingo. Antes disso, 
no começo da pandemia, 
superou por diversas vezes 
a marca de 60% entre o 
meses de março e maio do 

ano passado.
Cidades vizinhas que com-

põem o conjunto dos cinco 
municípios mais populosos 
do Alto Tietê (G5), como 
Suzano, também relataram 
taxas similares a de Mogi. O 

domingo passado alcançou 
49% e ficou um único ponto 
percentual acima do regis-
trado do domingo anterior. 
Mesmo em uma fase mais 
branda, Suzano se aproxi-
ma dos índices mogianos, 

mas também fica abaixo do 
recomendado e bem longe 
do que já chegou a registrar 
em situações menos graves.

Itaquaquecetuba também 
superou em um ponto percen-
tual o que havia comunicado 
na semana passada. Com 49% 
da população respeitando 
o isolamento social neste 
domingo, a cidade supera 
também o que costuma mar-
car nos dias úteis da semana, 
quando, entre segunda e 
terça-feira, chega a registrar 
índices entre 30 e 35%.

Mais da metade da popula-
ção de Ferraz de Vasconcelos 
se preservou neste final de 
semana. Com uma taxa de 
51% neste domingo, o iso-
lamento só ficou atrás do 
domingo anterior quando 
53% havia sido informado. 

No G5, Poá marcou o pior 
índice. Com apenas 44% da 
população em casa, a cidade 
superou o que o Simi indicou 
na semana passada em um 
ponto percentual. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Número registrado anteontem ainda foi menor do que o domingo retrasado

Emanuel Aquilera
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Movimento de carros na 
Mogi-Bertioga cai 35% 

Movimento na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-098) tem 
queda de 35% neste final 
de semana em comparati-
vo com a semana anterior. 
Conforme levantamento de 
dados disponibilizado pelo 
Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER), a queda 
reflete impactos das medidas 
de restrição para mitigar a 
disseminação do coronavírus 
(Covid-19), impostas com 
regras mais severas ao longo 
do mês de março.

Dentro da fase crítica da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
há uma semana e na fase 
emergencial do Plano São 
Paulo desde 15 de março, a 
via de ligação entre Mogi e o 
litoral já registra o impacto 
das medidas de restrições 
para combate da pandemia. 
Entre os dias 26 e 28, 58.872 
veículos passara pela rodovia. 
No final de semana anterior, 
entre 19 e 21 de março, o 
total registrado foi de 90.230.

Medidas restritivas

Com a antecipação de vários 
feriados na capital paulista, 
a preocupação da região e 
dos municípios litorâneos 
era com a possível alta no 
tráfego na rodovia, como 
já havia sido registrado em 
outros feriados durante a 
pandemia. Mas dessa vez, o 
alerta de colapso do sistema 
de Saúde surtiu efeito, e boa 
parte dos motoristas preferiu 
não arriscar o deslocamento.

Vários hospitais do Alto 

Tietê, registram ocupação 
máxima dos leitos  há semanas. 
Em Mogi, nenhum dos sete 
hospitais que atendem os 
pacientes infectados possui 
vagas. Agora, com a aproxi-
mação de mais feriados. O 
temor é de que a redução no 
último final de semana não 
se repita. Sem estimativas de 
fluxo, o DER não arriscou 
prever a demanda.

* Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

Chuva causa alagamentos 
e queda de árvores

As pancadas de chuva 
que atingiram os bairros de 
Mogi das Cruzes no último 
domingo causaram pontos 
de alagamentos e queda de 
árvores. Ainda que na Ponte 
Grande tenha chovido apenas 
9,8 milímetros no ponto de 
medição do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(Daee), em outros pontos da 
cidade, o volume de chuva 
foi maior e também houve 
o registro de fortes rajadas 
de vento.

Foram registradas quedas 
de árvores na Vila Oliveira, 
em Braz Cubas, no Con-
junto Nova Bertioga e em 
locais mais afastados da 
região central. “Equipes das 
Secretarias Municipais de 
Serviços Urbanos e do Verde 
e Meio Ambiente iniciaram 
o trabalho de desobstrução 
de vias e limpeza dos locais 
ainda durante a tarde do 
domingo anterior e as ações 
continuam na manhã desta 

Alagamentos

segunda-feira”, explicou a 
Prefeitura.

Também foi registrado 
acúmulo momentâneo de 
água na região da Praça da 
Bandeira e uma residência 
precisou ser interditada no 
Mogi Moderno, por conta 
de destelhamento. Os mo-
radores foram para a casa 
de familiares e não houve 
nenhuma vítima. Um dia 
após as pancadas de chuva, 
na tarde de ontem, as chuvas 

continuaram intensas em 
Mogi.

Embora estivesse calor, por 
volta das 16h30 de ontem, 
leitores enviaram fotos, vídeos 
e relataram sobre as chuvas 
intensas principalmente pela 
região de Braz Cubas. Além 
disso, eles também notaram 
a presença de rajadas de 
vento e trovoadas na tarde 
do último domingo no mu-
nicípio. Também ocorreram 
estragos em Ferraz e Poá.

Thamires Marcelino

Pancadas de chuva causaram estragosMovimento na Mogi-Bertioga reduziu 35% 

DivulgaçãoMonalisa Ventura

Associação Comercial quer 
mais ações aos empresários

Entidade que representa o comércio da cidade pede mais atenção para atravessar crise com a pandemia

AJUDA

A partir desta quarta-feira 
(31), os comerciantes pode-
rão solicitar a nova linha de 
crédito emergencial do Banco 
do Povo. A iniciativa é uma 
parceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. Para a Associa-
ção Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) a medida 
é importante para apoiar, 
especialmente, os negócios 
de pequeno porte. Porém, a 
entidade reforça o pleito para 
que a administração municipal 
apresente novas propostas 
que atendam mais empresas 
que estão sendo impactadas 
pelas fases mais abrangentes 
da restrição social.

Uma das iniciativas apre-
sentadas pela diretoria da 
ACMC para a Prefeitura de 
Mogi foi a flexibilização da 
Fase Crítica para que o serviço 
de drive-thru do comércio 
possa atender nesta semana, 
que antecede o feriado de 
Páscoa e coincide com a data 
de pagamento de uma grande 
parcela dos trabalhadores.  

“Enviamos um ofício à 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento e ao Gabinete 
do Prefeito pedindo esta al-
teração. A Páscoa é uma data 
importante de vendas para 
diversos segmentos, não só 
para o setor de alimentação. 
Acreditamos que o drive-thru 
é uma alternativa viável 
para apoiar o comércio, sem 
comprometer os esforços 
para conter o aumento de 
casos de Covid-19”, afirma a 
presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.  

O novo crédito do Banco 
do Povo abrange os empreen-
dedores formais sem restrição 
de crédito, e que tenham 
feito o curso Empreenda 
Rápido, do Sebrae. A linha 
especial de empréstimo é 
voltada para os donos de 
estabelecimentos vulneráveis 
às restrições sociais.

Pelas regras do programa, 
os comerciantes poderão 
solicitar até 10 mil de crédito 
com carência de 180 dias. Os 
empréstimos contarão com 

um prazo de até 36 meses 
para serem quitados com 
juros de até 0,35%, 1% de 
Tarifa de Sustentabilidade 
do Fundo (TSF) no ato e 
Fundo de Aval (FDA). Os 
pedidos podem ser feitos 

até o dia 30 de junho.
Os valores disponibilizados 

pelo Banco do Povo poderão 
ser utilizados para pagamento 
de contas, impostos, além de 
boletos vigentes ou atrasados. 

“Esta conquista vem em um 

momento importante, mas 
pedimos mais ações do poder 
público para atravessar este 
período em que estabeleci-
mentos tiveram que diminuir 
seu ritmo ou até mesmo 
manter as portas fechadas”, 

acrescenta Fádua.
Os setores qe podem soli-

citar a nova linha de crédito 
do Banco do Povo são: bares 
e restaurantes; academias e 
setor de beleza; ensino de 
esportes; ensino de arte e 
cultura; atividades espor-
tivas; cabelereiros e outras 
atividades de tratamento de 
beleza; ; comércio e ativida-
des imobiliárias; comércio e 
reparação de véiculos auto-
motores e bicicletas. Além 
destes há também o comércio 
por atacado, exceto veículos 
automotores e bicicletas; 
comércios varejistas no ge-
ral; atividades imobiliárias; 
atividades artísticas, criativas 
e de espetáculos; atividades 
ligadas ao patrimônio cultu-
ral e ambiental; atividades 
de exploração de jogos de 
azar e apostas; atividades 
esportivas e de recreação 
e lazer; hotéis; alojamento 
e turismo; agências de via-
gens, operadores turísticos; 
recreação e lazer, além de 
outros setores.

Comerciantes sentem os efeitos da pandemia que só permite serviços essenciais

Emanuel Aquilera
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Setor de Homicídios esclarece 
assassinatos em Itaquá e Mogi

O Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP) 
de Mogi das Cruzes escla-
receu, recentemente, dois 
crimes: um latrocínio e um 
homicídio. Na sexta-feira 
anterior, o responsável por 
matar um senhor de 63 anos 
em seu próprio apartamento, 
no bairro Cezar de Souza, 
em Mogi, no dia 13 deste 
mês, foi encontrado e preso 
pela equipe policial.

O autor do crime confes-
sou a autoria em Bertioga, 
cidade onde foi encontrado, 
detalhando que estava usando 
drogas com a vítima, quando 
passou a ser importunado 
sexualmente e efetuou três 
golpes de martelo na cabeça 
do homem de 63 anos. Em 
seguida, o criminoso fugiu 
do local após roubar alguns 
bens, que foram apreendi-
dos junto a arma do crime 
pelos policiais.

Já na quarta-feira anterior, 
as equipes do SHPP de Mogi 

Prisão temporária

identificaram e prenderam 
os responsáveis por roubar 
e matar o morador de um 
sítio localizado em Itaqua-
quecetuba. Os criminosos 
entraram no sítio para sub-
trair os pertences da casa no 
domingo retrasado, quando 
encontraram o morador 
dentro do local e o mataram 
com golpes de faca.

Houve a identificação 
dos autores do crime, a 
decretação de suas prisões 
temporárias autorizadas 
pela Justiça e a realização 
de suas prisões. No entanto, 
a quantidade de crimino-
sos, bem como a idade do 
morador que foi morto a 
facadas não foi divulgada 
pelos policiais.

Thamires Marcelino

Um dos crimes ocorreu em um sítio de Itaquá

Divulgação

Entrega de alimentos 
deve ser finalizada hoje

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social deu 
continuidade nesta segunda-

-feira (29/03) à entrega de 
alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e que foram diretamente 
impactadas pela pandemia. 
Ao todo, a Prefeitura adquiriu 
5,2 toneladas de alimentos 
ricos em proteínas e a previsão 
é que a distribuição desse 
total seja finalizada nesta 
terça-feira (30/03).  

Os alimentos foram adquiri-
dos com recursos do Governo 
Federal, atendendo ao disposto 
na Portaria 369/2020 e estão 
sendo entregues a 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. A operação 
de entrega tem ocorrido no 
Clube Vila Santista, que 
emprestou suas dependên-
cias para a realização desse 
trabalho.

Vulnerabilidade social

Também nestas quarta e 
quinta-feira (31/03 e 01/04), 
serão retomadas as entregas 
do programa Quitanda Social. 
Neste caso, trata-se de ali-
mentos frescos, adquiridos de 
pequenos agricultores locais 
e entregues para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, cadastradas nas uni-
dades do CRAS da cidade.

Na quarta-feira (31/03) 
as entregas serão no CEU 
das Artes (Vila Nova União) 

e no Mercado do Produtor 
(Mogilar). Já na quinta-feira 
(01/04), acontecerão nas 
futuras instalações do Res-
taurante Popular, em Jundia-
peba e também no Jardim 
Layr. No caso das entregas 
de Jundiapeba, importante 
destacar que são atendidas 
famílias cadastradas nas duas 
unidades do CRAS existentes 
no distrito, o que contempla 
também moradores da Vila 
Nova Jundiapeba.

Alimentos são distribuídos para famílias carentes

Divulgação

Mogi fecha fevereiro com alta 
de 67% no roubo de veículos

Nem mesmo a pandemia de coronavírus foi suficiente para baixar alguns índices criminais no mês passado

INDICADORES CRIMINAIS

O roubo de veículos em 
Mogi das Cruzes teve aumento 
de 67% no mês passado em 
comparação com fevereiro 
de 2020. O roubo geral tam-
bém apresentou elevação no 
comparativo com o mesmo 
período do ano passado. 
Por outro lado, a cidade 
registrou estabilidade nos 
índices de furtos gerais e 
redução de homicídios e 
furtos de veículos. Os dados 
foram disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP).

Nem mesmo a pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
serviu para diminuir a ação 
dos criminosos, vários ín-
dices subiram em fevereiro, 
apontando que a redução de 
circulação de pessoas, em 
razão do vírus, não foi um 
empecilho. O índice mais 
elevado foi o de roubo de 
veículos que saltou de 15 
ocorrências para 25 neste 
ano. O roubo geral também 

marcou disparada de 33%, no 
total foram 106 ocorrências 
contra 80 no mesmo período 
do ano passado.

Fevereiro fechou com es-
tabilidade nos casos de furto 
geral. Este tipo de crime, no 
entanto, é o de maior volume 
em Mogi: só em fevereiro foram 
registradas 253 ocorrências, 
uma a menos do que no mes-
mo mês em 2020. Os dados 
da SSP foram mais positivos 
em relação a outros índices, 
como o furto de veículo que 
caiu 36% registrando uma 
redução de 55 casos no ano 
passado para 35 neste. Os 
assassinatos também tiveram 
decréscimo em Mogi: no mês 
passado foram relatados às 
delegacias da cidade dois 
casos de homicídio, um ano 
antes foram quatro.

G5
No conjunto das cinco 

cidades mais populosas do 
Alto Tietê, os índices tam-
bém apresentaram oscilações 
similares as de Mogi, com 

variações na ocorrência dos 
tipos de crime, a maioria das 
cidades registrou aumento 
de casos.

Poá também fechou o 
mês passado com alta no 
roubo de veículos. Os casos 
subiram de nove para 15, 
compondo um crescimen-
to percentual de 67%. Em 
seguida, o furto geral saltou 
de 71 para 96, 35% maior 
do que no ano passado. Até 
mesmo o roubo comum subiu, 

dessa vez cerca de 24%, indo 
de 78 para 98. O furto de 
veículos, no entanto, teve 
queda considerável de 48% 
e desceu de 29 para 15. Um 
único caso de homicídio foi 
registrado em Poá, no ano 
passado nenhum havia sido 
relatado.

Itaquaquecetuba foi a 
única cidade da região que 
apresentou elevação em todas 
taxas de criminalidade. Uma 
das mais altas foi furto, que 

cresceu 31% em fevereiro, em 
números gerais, o aumento 
consiste em 215 casos con-
tra 164 no ano passado. O 
furto de veículo apresentou 
elevação de 18%, subindo 
de 56 casos em 2020 para 
66 no mês passado.

Com aumento mais leve, 
o roubo de veículos cresceu 
4% no último mês, foram 48 
ocorrências, duas a mais que 
o mesmo período do ano 
passado. O roubo subiu de 
245 para 248, crescimento de 
1%. Foram seis homicídios 
no mês passado, em fevereiro 
de 2020 quatro casos foram 
informados.

Já em Ferraz de Vascon-
celos, a maior alta do mês 
passado foi registrada com 
furtos gerais que cresceram 
27%, aumento de 86 para 
109 ocorrências. O roubo de 
veículos teve um aumento 
menos acentuado na cidade 
e subiu 3%, no total foram 
37 automóveis, um a mais 
do que o registro de fevereiro 
de 2020.

Os demais índices de cri-
minalidade tiveram queda, 
o destaque foi com furtos 
gerais que teve queda de 
14%, a redução foi de 140 
ocorrências para 121. O furto 
de veículos diminui 8%, neste 
ano foram 34 casos contra 
37 no passado. Nenhum 
homicídio foi registrado.

O mês passado foi posi-
tivo para os proprietários 
de veículos de Suzano, que 
presenciaram queda de 29% 
no roubo de automóveis, 
no total, a redução foi de 
42 ocorrências para 30. A 
cidade teve 150 ocorrências 
de roubo, uma a menos do 
que no ano passado. Por 
outro lado, o furto geral 
cresce 12% e alcançou 220 
casos, em fevereiro de 2020 
foram 197. Com crescimento 
de 6%, 56 veículos foram 
furtados no mês passado, 
três a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Um 
assassinato foi registrado 
contra três em 2020. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel

Crime cresceu 67% entre os períodos analisados
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Índice nacional de confiança tem pior registro desde início da pandemia, diz ACSP

 O Índice Nacional de Confiança (INC) caiu cinco pontos em março, se comparado com fevereiro, atingindo 76 
pontos, e corresponde ao pior registrado desde o início da pandemia, aponta pesquisa da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) junto à Behup. Segundo o levantamento, a região brasileira que registrou queda mais 
brusca na confiança foi o Centro-Oeste, com baixa de 13 pontos, saindo do campo otimista, acima de 100, para 
o pessimista, abaixo dessa marca, com 97 pontos. 

- O vice-presidente Hamilton 
Mourão foi vacinado nesta 
segunda-feira, 29, com a 
primeira dose da Corona-
vac, vacina produzida pelo 
laboratório chinês Sinovac 
em parceria com o Instituto 
Butantan. De manhã, Mourão, 
de 67 anos, já havia anun-
ciado que iria ser vacinado 
hoje contra a covid-19

“É importante que todos 
sejam vacinados. Cada um 
dentro da sua vez, chegando 
a sua hora dentro da fila 
bonitinho, direitinho”, disse 
a jornalistas após ser vacina-
do. “A vacina é tranquilinha, 
não dói. O pessoal pode 

Mourão é vacinado e 
diz que fez sua parte

Contra a covid

vir tranquilo, rapidinho”, 
acrescentou.

A vacina Coronavac rece-
bida pelo vice-presidente é 
uma das duas em aplicação 
no País. O imunizante foi 
chamado de “vacina chinesa 
de Doria”, pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que por diversas 
vezes colocou em dúvida a 
segurança do imunizante.

Do alto escalão do gover-
no, já foram vacinados os 
ministros Augusto Heleno, 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, de 73 anos, e 
Paulo Guedes, da Economia, 
de 71 anos. Mourão destacou 
ter feito “sua parte”. (E.C)

Cidades transferem 
pacientes da UTI

Faltam medicamentos para intubar pacierntes da covid-19 e dois 
municípios já iniciaram a transferência de pacientes nestas condições

FALTA DE INSUMOS

 A escassez de medicamen-
tos para intubar pacientes da 
covid-19 começa a causar o 
fechamento de leitos de terapia 
intensiva, destaca o Estadão. 
Em São Paulo, ao menos duas 
cidades estão transferindo 
pacientes que precisam de 
intubação, embora tenham à 
disposição equipe, camas e 
equipamentos disponíveis na 
UTI. Mas faltam os remédios.

Com a alta de internações, 
a maioria dos Estados têm 
registrado fila por leitos de 
terapia intensiva. Na rede 
pública paulista, por exem-
plo, a espera pode passar 
de uma semana e parte dos 
pacientes morre à espera de 
transferência.

Em São Sebastião, litoral 
norte, a UTI Respiratória 
está com oito intubados, 
mas tem capacidade para 
20. Há cerca de 10 dias, 
todo novo paciente que 
precisa do procedimento é 
imediatamente inserido na 
central de regulação estadual 
de leitos para ser transferido 
para São José dos Campos 

(a 100 quilômetros) ou Ca-
raguatatuba (hospital de 
referência da região).

“Estamos já há um mês 
alertando para a falta e a 
baixa dos estoques”, diz 
o prefeito Felipe Augusto 
(PSDB). “Faltam sedativos 
no mercado. Os estoques 
foram baixando e chegamos 
ao nível de colapso, quando 

não tem.” Ele comenta ter 
recebido uma “carguinha” de 
medicamento suficiente para 
manter só os pacientes já 
intubados por cerca de cinco 
dias e fazer o procedimento 
nos que chegarem enquanto 
aguardam a transferência. 
Se houvesse kit intubação, 
a cidade poderia até mesmo 
receber pessoas de outros 

municípios, já que há fila de 
espera. “Estão sendo trans-
feridos neste momento em 
estado crítico ou grave, já 
intubados. Estamos com 
capacidade de 80% na UTI, 
mas não vai chegar a 100%, 
porque não tem insumo. 
Não colapsamos por falta 
de vaga mas por falta  de 
insumo”, destaca ele.

Baixa dos estoques foi responsável pela situação em São Sebastião

Divulgação
Estadão Conteúdo

Um vídeo produzido pela 
Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e divulgado nesta 
segunda-feira, 29, faz um 
apelo para que haja ajuda 
internacional ao Brasil no 
combate à pandemia de co-
ronavírus. Com três minutos 
e 22 segundos de duração, a 
peça conta com declarações 
de oito mandatários, além 
do presidente da FNP, Jonas 
Donizette.

Seis dos prefeitos que apa-
recem no vídeo comandam 
capitais. São eles: Eduardo 
Paes (DEM), do Rio; Bruno 
Reis (DEM), de Salvador; 
Edmilson Rodrigues (PSOL), 
de Belém; José Sarto (PDT), 
de Fortaleza; Edvaldo No-
gueira (PDT), de Aracaju; e 
Gean Loureiro (DEM), de 
Florianópolis. Há ainda a 
pernambucana Raquel Lyra 
(PSDB), prefeita de Caruaru, 

Prefeitos apelam para 
ajuda internacional

Frente dos Prefeitos

e a gaúcha Paula Mascarenhas 
(PSDB), de Pelotas.

“O que estamos vivendo no 
Brasil hoje impede assistência 
adequada aos pacientes. As 
melhores práticas internacionais 
e as medidas sanitárias de 
prevenção enfrentam fortes 
barreiras para proteger de 
forma efetiva os brasileiros. 
Novas variantes surgem, cada 
vez mais transmissíveis e já 
prevalentes em todo o País”, 
diz trecho do vídeo, que 
conta com leitura do mesmo 
texto de forma intercalada 
pelos participantes.

Os mandatários explicam 
que a ajuda internacional 
poderia proporcionar mate-
riais de controle da doença e, 
principalmente, a aquisição 
de mais vacinas. “Acreditamos 
que, com a ajuda de outras 
nações, podemos disponibilizar 
leitos e medicamentos”. (E.C)

Prefeito Eduardo Paes participou do vídeo

Ele diz que cumpriu seu papel como cidadão

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Palestina recebe 100 mil 
doses de vacina chinesa

A Palestina recebeu ontem 
100 mil doses da vacina 
chinesa Sinopharm. É o 
maior lote de imunizantes 
contra o coronavírus que 
a região recebeu desde o 
início da pandemia.

“Contribuirá muito para 
acelerar a campanha de 
vacinação”, disse a mi-
nistra palestina da Saúde, 
Mai al-Kaila, que havia 
alertado que o número de 
infecções havia aumentado 
na Cisjordânia.

As autoridades de saúde 
palestinas organizam uma 
campanha de vacinação 
limitada entre as 5,2 mi-
lhões de pessoas que vivem 
na Cisjordânia e em Gaza 
usando vacinas fornecidas 
por Israel, Rússia, Emira-
dos Árabes Unidos e pela 
iniciativa global de com-
partilhamento de vacinas 
Covax.

As doses doadas “repre-
sentam a promessa feita pela 
China de colocar as vacinas 
a serviço do mundo e apoiar 

Covid-19

plenamente os esforços da 
Autoridade Palestina em sua 
luta contra o coronavírus”, 
disse o embaixador chinês 
junto à Autoridade Palesti-
na, Guo Wei, em coletiva 
de imprensa em Ramallah.

No dia 21 de março, a 
Autoridade Palestina lançou 
a vacinação de pessoas com 
mais de 75 anos e alguns 
doentes, poucos dias após 
ter recebido um primei-
ro lote de 60 mil vacinas 

anticovid da iniciativa global 
de compartilhamento de 
vacinas Covax. Mais de 
20 mil dessas 60 mil doses 
foram transferidas para a 
Faixa de Gaza, um encla-
ve palestino sob bloqueio 
israelense.

As autoridades locais de 
saúde relataram 227.808 
casos de coronavírus e 2.511 
mortes desde o início da 
pandemia da Covid-19. (E.C.)

Maior lote recebido na região desde o início da pandemia

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Meganavio encalhado no 
Canal de Suez volta a flutuar

Foram 6 dias de intensos trabalhos com equipamentos de dragagem, rebocadores e com ajuda da maré alta

PREJUÍZO DE BILHÕES DE DÓLARES

Os trabalhos para desenca-
lhar o meganavio Ever Given, 
que está no Canal de Suez 
desde terça-feira, passada, 
foram bem-sucedidos. A 
Leth Agencies informou 
ontem que o navio foi re-
tirado do banco de areia 
e desobstruiu a passagem 
do canal, após intensos 
trabalhos com equipamentos 
de dragagem, rebocadores 
e com ajuda da maré alta. 

“O almirante Osama Rabie, 
presidente da Autoridade do 
Canal de Suez, proclamou a 
retomada do tráfego de na-
vegação no canal”, anunciou 
a instituição responsável 
pela via marítima em um 
comunicado.

Agora, os rebocadores 
vão puxar a embarcação 
em direção a um grande 
lago, no meio da hidrovia, 
onde a mesma passará por 
inspeções. Os engenheiros 
afirmaram que consegui-
ram fazer o navio flutuar 

parcialmente ontem, sem 
fornecer mais detalhes sobre 
quando a embarcação seria 
liberada.

Os trabalhadores con-
seguiram tirar a proa do 
tamanho de um arranha-

-céu da parte arenosa do 
canal, onde a embarcação 
estava presa, causando um 
prejuízo diário de US$ 9,6 
bilhões e deixando centenas 
de navios na fila.

Embora o avanço tenha 
marcado o movimento mais 
significativo da embarcação 
desde que ficou presa, a 

tripulação de resgate pediu 
cautela, pois ainda há obs-
táculos. “Não comemore tão 
cedo”, disse Peter Berdowski, 
CEO da Boskalis, a empresa 
de resgate contratada para 
extrair o Ever Given, a uma 

rádio da Holanda.
Dados de satélite do Ma-

rineTraffic.com mostraram 
que a proa do navio, antes 
alojada nas profundezas da 
margem do canal, foi par-
cialmente tirada da costa. A 

popa do navio girou e agora 
está no meio da hidrovia, 
mostraram os dados de 
rastreamento.

Espera e perdas
Os navios carregados 

à espera do desbloqueio 
transportam desde carros, 
petróleo iraniano para a Síria, 
130 mil ovelhas e laptops. 
Eles abastecem grande parte 
do globo enquanto percorrem 
o caminho mais rápido da 
Ásia e Oriente Médio para 
a Europa e a Costa Leste 
dos Estados Unidos.

Alguns navios decidiram 
não esperar, dando meia-

-volta para fazer o caminho 
mais longo ao redor do 
extremo sul da África, uma 
viagem que pode adicionar 
pelo menos duas semanas 
ao trajeto e custar mais 
de US$ 26 mil por dia em 
combustível.

“Cerca de 90% do comér-
cio varejista global se move 
em contêineres”, disse Alan 
Murphy, fundador da Sea-

-Intelligence, empresa de 
dados e análises marítimas. 

“Então tudo é impactado. 
Diga o nome de qualquer 
marca e ela ficará presa em 
uma dessas embarcações”, 
completou.

Estadão Conteúdo

Navio chegou a flutuar parcialmente ontem, mas não há previsão para ser liberado

Divulgação

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, informou 
ontem em discurso, que 90% 
da população adulta do país 
estará apta a receber a vaci-
na contra o coronavírus até 
19 de abril. Segundo ele, o 
restante poderá começar a 
ser imunizada a partir de 1º 
de maio, conforme já havia 
sido anunciada anteriormente.

O democrata revelou tam-
bém que o plano do governo 
é garantir que haja um local 
de vacinação a pelo menos 
cinco milhas (cerca de oito 
quilômetros) de pelo menos 
90% dos americanos. De 
acordo com o presidente, nos 
últimos sábado e domingo, 
10 milhões de pessoas foram 
vacinadas nos EUA e, até o 
fim desta semana, 75% dos 
adultos acima de 60 terão 
recebido pelo menos uma dose.

Biden, no entanto, alertou 
para o risco de retrocessos 
na campanha de vacinação, 
caso os cidadãos não sigam as 
diretrizes de distanciamento 
social. Ele ressaltou que, só 
esta semana, serão enviados 33 

90% da população adulta 

estará apta a tomar vacina

Estados Unidos

milhões de doses aos Estados, 
que também vão receber assis-
tência financeira para melhorar 
o acesso. “A guerra contra a 
Covid-19 ainda não acabou”, 
advertiu, acrescentando que 
reiterou pedidos para que 
governadores mantenham a 
obrigação do uso de máscaras.

Pacote
Porta-voz da Casa Bran-

ca, Jen Psaki informou que 
Biden, vai divulgar o pacote 
de investimentos em infraes-
trutura, além do plano para 
financiar o projeto, na próxima 
quarta-feira.

Sem confirmar como o 
governo pretende pagar pelo 
novo pacote de apoio fiscal, 
Psaki disse que a proposta traz 
a “oportunidade de rebalancear” 
o sistema tributário do país, 
que está defasado.

O governo vai revelar apenas 
a primeira parte do pacote 
nesta semana, e investimentos 
voltados a serviços essenciais 
como o sistema de saúde e 
cuidados infantis serão lan-
çados em abril. (E.C.)

O presidente do Chile, 
Sebastián Piñera, defendeu 
n domingo, passado, que o 
Congresso adie a eleição da 
assembleia que vai escrever 
a nova constituição do país, 
devido à pandemia do coro-
navírus. O mandatário pediu 
que os parlamentares alterem 
a data das eleições de 10 e 11 
de abril para 15 e 16 de maio.

“Esta foi uma decisão muito 
difícil, mas uma que precisamos 
tomar”, disse Piñera, citando 
a necessidade de proteger a 
saúde e a vida de todos. Espe-
cialistas em saúde já haviam 
recomendado a suspensão.

Pela proposta do presiden-
te, as eleições para prefeitos, 
câmaras de vereadores e go-
vernadores também seriam 
adiadas para maio.

Cerca de 80% votaram, em 
um plebiscito organizado em 
outubro, pela mudança da 
constituição. A constituição 
atualmente em vigor no país 
foi redigida durante a ditadura 
de Augusto Pinochet.(E.C.)

Presidente 

defende 

adiamento de 

nova constituinte

Chile

Rebocadores vão 
puxar a embarcação 
em direção a um 
grande lago no meio 
da hidrovia
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Tricolor precisa de recursos 
para manter Daniel Alves

Dos R$ 580 milhões de 
dívida que o novo presi-
dente do São Paulo, Julio 
Casares, assumiu quando 
tomou posse no comando do 
clube em janeiro, o maior e 
mais urgente problema está 
no pagamento de R$ 10 
milhões para Daniel Alves. 
A situação do jogador é o 
grande desafio que a dire-
toria precisa superar neste 
momento para arrumar a 
casa e continuar com o 
jogador no elenco. Com 
contrato até o fim de 2022, 
a diretoria estuda fórmulas 
para sanar o problema. Re-
novar e estender o contrato 
do atleta e ainda usar uma 
parte da venda do atacante 
Brenner (negociado com o 
FC Cincinnati, dos EUA) 
estão na mesa da cúpula da 
diretoria para uma análise 
mais detalhada.

Desde o início do ano, 
Casares e sua diretoria 
têm montado planos de 
redução de despesas para 
conseguir pagar as dívidas. 

São Paulo

O presidente, inclusive, 
organizou um comitê fi-
nanceiro de trabalho para 
atuar na renegociação com 
credores e estuda alter-
nativas para incrementar 
receitas de patrocínio e do 
sócio-torcedor.

A situação de Daniel Alves, 
no entanto, é delicada. Em 
entrevista ao GE.com, o 
diretor de futebol Carlos 
Belmonte admitiu a dificul-
dade com o jogador, mas 

garantiu ser possível achar 
uma solução. “Tivemos uma 
conversa com o Daniel. Ele 
tem o desejo de contin 
uar no São Paulo e a gente 
deseja que ele continue 
também. É tentar ajustar 
da melhor forma possível 
esses pagamentos. Se não for 
possível, a gente conversa 
em um outro formato”, 
comentou o dirigente, que 
fez questão de exaltar a 
postura do atleta. (E.C.)

São Paulo deve R$ 10 milhões ao jogador veterano

Érico Leonan/saopaulofc.net

Dívidas do Corinthians 
se aproximam de R$ 1 bi

Valor foi conhecido no último final de semana, após uma balanço financeiro feito pelo clube

TIMÃO

Assim como todos os clu-
bes do Brasil e do mundo, 
o Corinthians também sofre 
com suas dívidas financeiras. 
No último final de semana, 
o time do Parque São Jorge 
divulgou o balanço finan-
ceiro de 2020 e os números 
impressionam: a dívida está 
na casa dos R$ 957 milhões, 
ainda sem colocar no cálculo 
os gastos com a construção 
de seu estádio em Itaquera. 
Os números foram analisados 
pela empresa de consultoria 
RSM em um documento com 
50 páginas.

Comparando com os qua-
dros demonstrativos publi-
cados em 30 de setembro de 
2020, os números eram de: 
ativo circulante de cerca de 
R$ 296 milhões, com um 
total de endividamento em 
aproximadamente R$ 824 
milhões. Comparando com 
os dados de 2019, houve um 
aumento de R$ 40 milhões. 
Este números mais detalhados 

estão publicados no site 
oficial do Corinthians, na 
área de “transparência”.

Dentre os gastos mais expres-
sivos estão: parcelamento de 

débitos atrasados, responsável 
por R$ 300 milhões desta fatia, 
além de despesas a serem 
cumpridas, pagamento de 
fornecedores e direitos de 

imagens de atletas. Estes 
três montantes somados 
totalizam, aproximadamente, 
R$ 600 milhões. Em 2020, 
o Corinthians conseguiu 

arrecadar cerca de R$ 350 
milhões, somando venda 
de jogadores e direitos de 
transmissão de jogos. Os dois 
fatores foram severamente 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus.

2020
Ao todo, em 2020, o time 

alvinegro teve receita bru-
ta de cerca de R$ 474 mi-
lhões, sendo R$ 440 milhões 
provenientes do futebol e  
R$ 34 milhões com origem 
no clube social. Porém, com-
parado com 2019, a venda 
de jogadores no ano passado 
foi mais lucrativa. Somente 
Pedrinho, vendido ao Benfica, 
de Portugal, rendeu aos cofres 
aproximadamente R$ 117 
milhões. Para a negociação, o 
Corinthians chegou a aceitar 
a diminuição do valor, que 
inicialmente era de R$ 131 
milhões. Na época, uma 
variação de 2 milhões de 
euros. A primeira parcela, 
porém, só chega em agosto 
deste ano.

Estadão Conteúdo

Construção do estádio do time, em Itaquera, não foram colocados nos cálculos

Divulgação

Após duas semanas de 
férias em Portugal, o técnico 
Abel Ferreira, do Palmeiras, 
chegará ao Brasil nesta 
quinta-feira. O treinador 
pegará uma “carona” no 
retorno com o avião da 
patrocinadora do clube, 
Leila Pereira. A aeronave 
particular da presidente da 
Crefisa deixará o aeropor-
to da cidade do Porto na 
quarta à noite para trazer 
de volta Abel para o reinício 
dos trabalhos no comando 
da equipe.

Para ir a Portugal, Abel 
também precisou do avião 
particular da patrocinadora. 
O treinador não conseguiu 
passagens em voos comerciais 
por causa da oferta escassa 
durante a pandemia. Então, 
Leila ofereceu o próprio 
avião particular para que 
o técnico pudesse visitar a 
mulher e as duas filhas. O 
técnico passou os últimos 
dias em Portugal, onde 
participou de programas 
de televisão e recebeu uma 
condecoração do presidente 
do país.

No retorno ao Brasil, o 
treinador terá compromissos 
importantes a partir de abril. 

Após duas 
semanas, Abel 
Ferreira retorna 
de Portugal

Palmeiras

Zagueiro do Peixe deve 
acertar com Chapecoense

Mantendo seu plano de 
redução da folha salarial, a 
direção do Santos liberou o 
zagueiro Láercio, que deve se 
tornar o novo reforço da Cha-
pecoense nesta segunda-feira 
O clube paulista rescindiu de 
forma amigável o contrato 
com o jogador. Seu vínculo 
se encerraria somente em 
31 de dezembro deste ano.

Laércio havia desembarca-
do no Santos em 2020, por 
indicação do técnico Cuca. 
Ele defendia o Caxias, do Rio 
Grande do Sul. No entanto, 
ele perdeu espaço com a troca 
de treinadores. Ariel Holan 
indicou à direção que não 
contava com o atleta de 28 
anos para a temporada. E 
clube e jogador chegaram 
a um acordo para antecipar 
o fim do contrato.

Pelo Santos, Laércio dis-
putou 16 partidas e marcou 
um dos gols na vitória sobre 
o Grêmio, pelas quartas de 
final da Copa Libertadores. 
Antes de defender a equipe 
da Vila Belmiro, ele teve 

Santos

passagens também por La-
jeadense, também do RS, e 
Boa, de Minas Gerais.

Já sem vínculo com o 
clube paulista, o zagueiro 
desembarcou na cidade de 
Chapecó nesta segunda-feira 
e passará por uma bateria 
de exames, antes de assinar 
contrato até dezembro e ser 
anunciado como reforço da 
equipe catarinense.

Laércio chega para reforçar o 
setor defensivo da Chapecoense, 

que ficou carente com a 
saída de Luiz Otávio para 
o Bahia. O defensor chega 
em um grande momento 
da equipe catarinense no 
Estadual. A equipe venceu 
o rival Figueirense por 3 
a 1, no fim de semana, e 
está na liderança, com 15 
pontos, dois à frente do 
Brusque. O próximo desafio 
é na quarta-feira, diante do 
próprio vice-líder, na Arena 
Condá. (E.C.)

Técnico do Santos, Ariel Holan, deve perder Laércio

Ivan Storti/Santos FC



Terça-feira, 30 de março de 202110 portalnews.com.br



Terça-feira, 30 de março de 2021 11portalnews.com.br



Terça-feira, 30 de março de 202112 portalnews.com.br



Terça-feira, 30 de março de 2021 13portalnews.com.br



Terça-feira, 30 de março de 202114 portalnews.com.br



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

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

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedadesTerça-feira, 30 de março de 2021 15portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Matilde pede pra megera ir até o orfanato. Mais tarde, Matilde garante que 

o homem era Miguel. Carmen e Matilde estão na escada, paradas, e o chão 

se abre. Elas caem num misterioso túnel que leva para um porão escondido. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra se irrita com Nat, e Luiz o alerta para fi car longe da moça. Heideguer 

fala para Duca fi car atento à suposta namorada de Alan. João fi lma o 

videobook de Bianca. Heideguer manda Cobra descobrir a identidade da 

suposta namorada de Alan. Duca marca um encontro com Nat. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Maria obriga Matias a prometer que continuara trabalhando na casa de Jonas 

ate se formar. Jonas reclama quando Cris pensa em escolher um candidato 

a doador para sua inseminacao. Marcos fi ca angustiado ao saber que Dora 

tirou Olivia da natacao.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna cria um novo perfi l para se comunicar com Juan nas redes sociais. 

Graziela repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de 

Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os dois se beijam. Alexia/Josimara 

chama Zezinho de Renzo e deixa Ermelinda desconfi ada.

GLOBO, 21H00

Amor de Mãe
No cativeiro, Thelma ameaça Lurdes. Vitória desconfi a dos hematomas no 

braço de Edilene. Sandro afi rma a Farula que descobrirá quem atentou 

contra Lurdes. Penha garante a Leila que Belizário pagará por tudo o que 

fez. Thelma conforta Camila.

RECORD, 21H

Gênesis
Na casa de Terá, todos se desesperam com o incêndio. Durante o julgamento 

de Kanope, Agar surpreende a todos. Os homens de Yafeu invadem a casa 

de Terá. Amat desmaia. Milca (Tatyane Goulart) sente as dores do parto. Aat 

e Khen opinam sobre o destino de Agar. 

Quem nunca viveu 
uma ilusão? Mesmo 
que durante pouco 
tempo, não é raro 
imaginar como seria 
a sua vida se algo 
que esperasse muito 
acontecesse, ou quem 
sabe sonhar com um 
relacionamento com 
alguém há muito 
tempo desejado. Algo 
tão comum que chega 
a não apresentar nada 
de anormal.

Pensar como seria 
o futuro e lutar para 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOSÉ GERVASIO E JACOB
SUELI ROCHA

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-
fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 
aniversário! 

Entre o plantar e colher existe o regar 
e esperar.”

 cultura@jornaldat.com.br

que ele realmente 
seja vivido deveria ser 
algo muito praticado, 
até para estimular 
a nossa mente para 
ganhar forças e 
alcançar aquilo que é 
tão esperado.
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Hoje resolvi mexer nos arquivos e em época de uso de mascaras de proteção viajemos no 

tempo, mais precisamente em 2012 quando promovi o inesquecível Baile Uma Noite em 

Veneza . Com uma super produção com painéis cenográficos o Clube de Campo recebeu 

mais de 500 convidados que ao aderirem a festa de aniversário de colunismo social recebiam 

cada um sua máscara para compor o traje pedido . Foi uma Noite Black Tie que parou a 

Duarte Freitas onde a elegância , o glamour, o charme e a descontração foram ingredientes 

mágicos para este evento que marcou tempo em sociedade . Com certeza os amigos e leitores 

ao virem os flashes aqui desfilando vão ter o mesmo saudosismo que me bateu . Estamos 

em outros tempos, mas reviver este evento nos enche de esperança em dias melhores onde 

poderemos se Deus quiser em 2022 reeditar noites como esta. Claro que nos últimos tempos 

(até 2019) abri mão do Black Tie e aí aderimos ao social completo que caiu nas graças dos 

habitués que aprenderam que este estilo não deixa a desejar ao “Rigor” , pois bom gosto e 

estilo é de cada convidado(a). Hoje temos que fazer a nossa parte e nos comportar conforme 

as normas sanitárias e de saúde . Mas o calor humano de um encontro como este oxigena a 

alma ,  encanta nossos olhos e acalanta nosso coração . Deus nos abençoe!!!

Bal Masqué “ Remember”

Andréa e Ricardo Baldarena

Felício e Nair Kamiyama

Núria e Dirceu do Vale Mariane e Valter Uvjari

Júlio e Cleide Maldonado

Luciana e Aristides Florindo Faria Filho
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Personagens Jota Ferreira

Terça-feira

Elizete Melo Freire Averaldo, Ales-

sandra Coelho Martins, Cintia Issa 

, Marcel Yoshida.

Quarta-feira

Carolina Perez ,Mara Camargo, 

Duílio Magalhães, Gisele Santú, 

Bruma Ponce, Pablo Monteiro, 

Caroline Cunha, Priscila Ponce, 

Bianca Berto e Daniela Surreição .
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