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Mogi propõe lockdown 
ao Alto tietê, mas ideia é 

rejeitada pelas prefeituras
Medida foi posta em discussão aos prefeitos em razão da escassez de leitos de UTI Covid 

SUZANO

  Saúde recebe mais 21 psicólogos para rede municipal. Cidades, página 4

Segundo o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), na última 
reunião de prefeitos realizada on-
tem, o prefeito Caio Cunha (Pode) 
chegou a propor a aplicação de um 
lockdown regional nas doze cida-
des do consórcio. A proposta foi 
rejeitada pelos municípios, alegan-
do que a única efetividade de uma 
medida deste calibre é com toda a 
Região Metropolitana, devido ao 
trânsito diário de moradores entre 
as cidades da Grande São Paulo.  
Cidades, página 3

Em 20 países

Guararema 
terá Dia da 
Criatividade
Cidades, página 4

Itaquá

Fevereiro mostra aumento 
nos indicadores criminais
Os furtos gerais em Itaquá tiveram aumento de 31% 
no mês passado em comparação com fevereiro 
de 2020. Outros índices de criminalidade como 
homicídios, roubo geral, roubo e furto de veículo 
também apresentaram elevação. Os dados foram 
disponibilizados pela SSP. Cidades, página 6

Em caso de lockdown, até mesmo serviços mais básicos seriam fechados em razão da pandemia
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Suzano impede festa clandestina
Após monitoramento das redes sociais, 

fiscalização impede aglomeração. Cidades, página 5

Polícia Civil

Homicídios 
soluciona crimes 
em Mogi e Itaquá
Cidades, página 6

BALANÇO

Dívida do 
Corinthians 
beira R$ 1 bi. p9

Suzano marcou elevação no iso-
lamento social neste domingo e al-
cançou 49%, superando o relatado 
na semana passada. Dentro da fase 
emergencial do Plano São Paulo 
pela segunda semana seguida, a 
cidade começou a registrar taxas 
mais positivas. Ainda assim, o iso-
lamento continua abaixo do reco-
mendado pelo Estado para ajudar a 
conter a pandemia de coronavírus.  
Cidades, página 5

Distanciamento

ISOLAMENTO 

CHEGA A 49% 

EM SUZANO

Estrada dos Fernandes
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 �Repasse de imposto I

As prefeituras de Arujá, Santa Isabel e 
Guararema, no Alto Tietê, receberam, 
juntas, em 2020, um total de R$ 5.009.56. 
O valor, que é repassado pela CCR No-
vaDutra, concessinária que administra 
a rodovia Presidente Dutra (BR-116) 
anualmente para as prefeituras, se re-
fere ao Imposto Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN) oriundo das pra-
ças de pedágios instaladas na rodovia. 

 �Repasse de imposto II

A alíquota do imposto é dividida entre as 
cidades proporcionalmente, de acordo 
com a participação de limite territorial, ou 
seja, com a quilometragem voltada para 
a rodovia. Não há repasse com fórmula 
diferenciada (adicional) para os municí-
pios que abrigam as praças de pedágio. 
A alíquota do imposto é dividida entre as 
cidades proporcionalmente, de acordo 
com a participação de limite territorial, 
ou seja, com a quilometragem voltada 
para a rodovia.

 �Reciclagem da GCM

Os agentes da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Itaquaquecetuba, passaram 

por treinamento neste final de sema-
na. A formação é um trabalho contínuo 
de reciclagem para a fiscalização de 
trânsito e transporte clandestinos. Uma 
adequação para melhorar ainda mais o 
trabalho efetuado no trânsito. O treina-
mento de reciclagem envolve a atuali-
zação da legislação, que é um trabalho 
mais técnico e precisa desse acompa-
nhamento para que, os agentes conti-
nuem exercendo o direito de Polícia du-
rante as fiscalizações no trânsito.

 �Retomada econômica

A Prefeitura de Ferraz segue trabalhan-
do no Plano de Retomada Econômica 
pós-pandemia e as indústrias da cidade 
passaram a ser visitadas para que se-
jam conhecidas suas necessidades. O 
vice-prefeito e secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Daniel Balke, está 
realizando os contatos com o objetivo de 
estreitar os laços com os empresários. 
A intenção é abrir várias frentes de as-
sistência aos comerciantes, microem-
preendedores e empresários. Em rela-
ção às indústrias, o secretário afirmou 
que a administração pode colaborar na 
busca de espaços para a ampliação do 
polo industrial, aumentando a produção 
e a geração de empregos.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

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

CHARGE
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Sem leitos, Mogi propõe adoção 
de um lockdown no Alto Tietê

Ação foi colocada em discussão ontem, mas ideia foi rejeitada pelos demais signatários do consórcio regional

REUNIÃO

A situação da ocupação 
de leitos nas cidades mais 
populosas da região seguiu 
ontem com a tendência de 
alta para a ocupação de 
leitos para pacientes de 
coronavírus  (Covid-19). 
Desde a primeira semana 
de março, os municípios 
apontam aumento no núme-
ro de pacientes internados 
e de óbitos pela doença, 
tanto nos leitos de Enfer-
maria quanto de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 

Segundo o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), na última 
reunião de prefeitos reali-
zada ontem, o prefeito Caio 
Cunha (Pode)  propôs aos 
municípios do consórcio a 
aplicação de um lockdown 
regional nas doze cidades 
integrantes do consórcio, 
incluindo Santa Branca e 
Guarulhos, mas a proposta 
foi rejeitada pelos municípios, 

alegando que a única efe-
tividade de uma medida 
deste calibre é com toda a 
Região Metropolitana de São 
Paulo, devido ao trânsito 
diário de moradores entre 
as cidades.

A Câmara Técnica de 
Saúde do Condemat infor-
mou 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. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, os dez 
leitos de UTI e os 20 leitos 
de Enfermaria já disponi-
bilizados no Hospital Dr. 
Pezzuti já estão ocupados.

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%).

Já na cidade de Guararema, 
apenas três das 16 vagas de 
Enfermaria reservadas para 
o tratamento da síndrome 
respiratória possuem pa-
cientes. O município não 
conta com vagas para UTI.

Mogi
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, por meio da Secreta-
ria de Saúde, informou que 
hoje chega ao seu 19º dia 

com ocupação completa de 
leitos de UTI em sua rede. 
Até o final da tarde de ontem, 
todos os 103 leitos de alta 
complexidade e os 162 de 
enfermaria de responsabi-
lidade do município estão 
ocupados, além dos leitos 
nos hospitais particulares, na 
Santa Casa de Misericórdia 
e no Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes Caio Cunha (Pode) 
chegou a fazer um apelo à 
população para que colabore 
com as medidas de distan-
ciamento social decretadas 
no município com a Fase 
Crítica de restrições à cir-
culação de pessoas. “Estou 
aqui no Hospital Municipal 
de Braz Cubas, e a situação 
está crítica. Faltam leitos, 
medicamentos, muita coisa 

- não tem mais lugar para 
colocar ninguém. Passei 
pelas ruas e vi muita gente 
despreocupada, caminhan-
do mesmo com o comér-
cio fechado. Peço a todos 

vocês encarecidamente: 
não saiam de casa se não 
for necessário”, concluiu.

Segundo o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), na última reu-
nião de prefeitos realizada 
ontem, o prefeito Caio Cunha 
(Pode) chegou a propor ao 
municípios do consórcio a 
aplicação de um lockdown 
regional nas doze cidades 
integrantes do consórcio. A 
proposta foi rejeitada pelos 
municípios, alegando que 
a única efetividade de uma 
medida deste calibre é com 
toda a região metropolitana 
de São Paulo, devido ao 
trânsito diário de moradores 
entre as cidades da Grande 
São Paulo.

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

Hospitais seguem com atendimento no limite

Mogi News/Arquivo

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
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Meio Ambiente apresenta 
plano para de arborização

A Secretaria de Meio Am-
biente de Suzano apresentou, 
na última sexta-feira, o Plano 
Municipal de Arborização 
Urbana aos alunos do curso 
técnico em Meio Ambiente 
da Escola Técnica (Etec) da 
cidade. O estudo deverá con-
tar com a participação dos 
estudantes no processo de 
inventariamento das espécies. 
A apresentação online da pasta 
ocorreu durante horário de 
aula, contando com a presença 
do secretário André Chiang.

O encontro remoto foi 
acompanhado por aproxi-
madamente 50 pessoas, entre 
pais e alunos, interessados 
em participar do projeto e 
conhecer mais sobre o tra-
balho da secretaria de Meio 
Ambiente. Na ocasião, a equipe 
da Prefeitura de Suzano foi 
recepcionada pelo assistente 
Ricardo Aldrin, que mediou 
o diálogo com os estudantes 
da Etec.

Para o secretário André 
Chiang, a parceria é uma 
grande oportunidade para os 

Suzano

alunos se integrarem ao meio 
de trabalho em atividades prá-
ticas. “Essa foi nossa primeira 
conversa sobre o assunto. A 
previsão é de que possamos 
iniciar essa ação integrada em 
breve, assim que as condições 
do Plano São Paulo permitirem 
tal realização, visto que nas 
atuais condições da pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
essa atuação em campo seria 
inviável”, ponderou.

De acordo com Eric Cara-
vaggio, engenheiro ambiental 

e colaborador da secretaria, 
entre as principais etapas do 
Plano Municipal de Arborização 
Urbana estão o processo de 
georreferenciamento, a ava-
liação do estado fitossanitário 
e a identificação botânica das 
espécies. Já a participação cidadã 
dos alunos vai estar baseada 
no estágio voluntário, por 
meio do aprendizado voltado 
ao manejo de equipamentos, 
com acompanhamento inte-
gral dos técnicos da pasta e 
certificado de colaboração.

Estudo vai contar com estudantes da Etec da cidade

Mogi News/Daniel Carvalho

Saúde de Suzano recebe mais 21 
psicólogos para atuar na rede

Antes da chegada dos novos profissionais, cidade contava com 19 psicólogos; grupo chegou ontem na cidade

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

A rede básica de Saúde 
suzanense passa a contar 
com 21 novos psicólogos. 
Os profissionais contratados 
chegaram ontem e reforçam 
o quadro da Rede de Aten-
ção Psicossocial (Raps) do 
município, que passará de 
19 para 40 psicólogos em 
atendimento nas 24 unidades 
de saúde. Desta forma, os 
novos colaboradores deverão 
auxiliar no acolhimento 
de pacientes que já estão 
em acompanhamento e 
atender a novas demandas 
de trabalho.

Segundo a Pasta, os psi-
cólogos serão apresentados 
nesta semana em dois dias 
de acolhimento e adaptação, 
para logo em seguida assu-
mirem as atividades. A nova 
contratação representa mais 
agilidade no atendimento às 
demandas de trabalho em 
Saúde Mental no município.      

A expectativa é de que o 
reforço no quadro de fun-
cionários venha garantir o 
acolhimento de profissionais 

da linha de frente no com-
bate à pandemia de coro-
navírus (Covid-19) e de 
novos pacientes da rede, 
além daqueles que já estão 
em acompanhamento. De 
acordo com a diretora de 
Atenção à Saúde, Flávia 
Verdugo, as equipes têm 
identificado o aumento na 
procura do serviço, por 
isso a contratação é tão 
necessária.

Já a coordenadora da Rede 
de Atenção Psicossocial, 
Dulce Ramos, pontuou a 
mudança no perfil dos pa-
cientes. “Apesar de muitos 
serviços eletivos terem sido 
suspensos neste período de 
pandemia, a Saúde Mental 

manteve os atendimentos 
justamente devido ao aumento 
das demandas, sobretudo 
aquelas diretamente ligadas 
à Covid-19. As pessoas 
têm enfrentado o luto e 
outros problemas, como 

o alcoolismo, ansiedade e 
depressão”, disse.

A ideia é garantir que cada 
unidade de Saúde conte com 
pelo menos um psicólogo à 
disposição. “O atendimento 
ocorre por livre demanda. 

Basta a pessoa procurar a 
unidade mais próxima para 
ser atendida. A partir do 
primeiro acolhimento com 
o profissional, o caso será 
avaliado e acompanhado pelo 
psicólogo ou encaminhado 

a outras especialidades. O 
importante é que saibamos 
identificar o sofrimento e 
buscar ajuda sempre que 
necessário”, destacou a 
coordenadora.

A Raps1 também tem 
disponibilizado gratuita-
mente materiais orientativos 
voltados a temas específicos, 
a fim de garantir informação 
e mais qualidade de vida à 
população suzanense. As 
cartilhas sobre “Luto na 
Covid-19” e “Álcool e Ou-
tras Drogas na Pandemia” 
podem ser acessadas por 
meio do link http://bit.ly/
SaudeMentalSuzano.

“O principal objetivo da 
ação é facilitar o acesso à 
Saúde Mental a partir de temas 
inerentes ao momento em 
que vivemos. A orientação 
por meio da leitura mais 
aprofundada é fundamental 
para entendermos melhor 
nossos próprios sentimen-
tos e atitudes”, concluiu 
o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi.

Objetivo, segundo a Pasta da Saúde, é garantir um profissional para cada UBS

Wanderley Costa/Secop Suzano

A cidade de Guararema 
é um dos 120 municípios, 
de quase 20 países, que 
participa do Dia Mundial 
da Criatividade (World 
Creativity Day). Com mais 
de 1,5 mil atividades que 
estão sendo preparadas por 
líderes do mundo todo, o 
evento ainda vai ofertar 80 
mil bolsas de estudo para 
30 escolas de cursos livres 
de vários países para apoiar 
a nova educação com foco 
no desenvolvimento das 
habilidades do futuro.

O evento será realizado 
de forma virtual nos dias 
21 e 22 de abril, em come-
moração ao Dia Mundial 
da Criatividade, celebrado 
dia 21.

Todas as atividades do 
Dia Mundial da Criativi-
dade poderão ser acessadas 
gratuitamente por meio do 
canal oficial de cada cidade 
participante no aplicativo 
(Android e iOS), ou pela 
plataforma oficial do World 
Creativity Day (worldcreati-
vityday.com/brazil/guararema/

Dia da Criatividade vai 
ocorrer em Guararema

Em 20 países

home) na internet.
A missão do projeto neste 

ano é acelerar a revolução 
da aprendizagem e garantir 
que milhares de pessoas 
possam desenvolver novas 
habilidades com foco em 
empregabilidade e geração 
de renda, contribuindo 
para reduzir os danos e 
prejuízos causados pela 
pandemia. A ideia é unir 
pessoas para uma grande 
Revolução Criativa através 
da aprendizagem criativa e 
o desenvolvimento de novas 
habilidades para o futuro 
do trabalho.

Guararema teve grande 
destaque no Dia Mundial da 
Criatividade do ano passado, 
recebendo o título de Cidade 
Revelação de Pequeno Porte 
2020 e o prêmio Líder des-
taque, na categoria Escolha 
dos Líderes.

As inscrições para os par-
ticipantes do Dia Mundial 
da Criatividade deste ano 
serão abertas a partir do 
dia 2 de abril no site oficial 
do evento.

 Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ferraz de Vasconcelos 
teve um final de semana de 
muito trabalho para impedir 
as aglomerações. Foram seis 
autuações por descumpri-
mento de medidas sanitárias 
e dois veículos apreendidos 
por perturbação de sossego 
com volume alto e a presença 
de jovens.

Na Vila Jamil, um carro 
chegou a bloquear a rua e 
ligar o som. Mais de 70 jovens 
estavam reunidos numa festa. 
A operação de apreensão do 
veículo e dispersão das pes-
soas contou com o apoio da 
Polícia Militar. Outro veículo 
retirado das ruas estava com 
o som alto ligado na avenida 
Dom Pedro II.

Além das ocorrências de 
perturbação de sossego e 
aglomeração, a GCM ainda 
fez autuações de descarte irre-
gular de lixo, desmatamento, 
queimada e até mesmo de um 
balão que caiu numa igreja 
na região central.

GCM impede 
aglomerações 
em Ferraz no 
fim de semana

Operação

Segundo a Pasta, 
os psicólogos serão 
apresentados nesta 
semana em dois 
dias de acolhimento 
e adaptação
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Suzano e Ferraz emitem 
18 autos de infrações

As equipes de Segurança 
municipal de Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos emitiram no 
último final de semana 18 autos 
de infração a estabelecimentos 
pelo descumprimento das 
medidas sanitárias da Fase 
Emergencial. Só em Suzano, 
foram vistoriados dez locais 
na sexta-feira anterior e 12 
no último domingo, entre 
bares, academias de ginás-
tica e aglomerações em vias 
públicas.

Deste total, houve emissão 
de 12 autuações e oito adver-
tências. “Nos demais, foram 
realizadas apenas orientações 
das medidas.

A Vigilância Sanitária, o 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas e da Guarda Civil 
Municipal (GCM), com apoio 
da Polícia Militar passaram 
pelos bairros Jardim Luela, 
Cidade Edson, Sesc, Fazenda 
Aya, Vila Urupês, Jardim 
Suzanópolis, Vila Amorim, 
Parque Maria Helena, Jardim 

Fase restritiva

São José, Cidade Miguel Badra, 
Jardim Revista, Chácaras 
Méa, Jardim Ana Rosa e Vila 
Maria de Maggi.

Já a GCM de Ferraz, no 
último fim de semana, re-
gistrou seis autuações pelo 
descumprimento de medidas 
sanitárias; uma por descar-
te de resíduos e outra por 
desmatamento e queimada. 
A Guarda Civil apreendeu 
também dois veículos que 
estavam sendo utilizados na 

perturbação do sossego de 
moradores.

“Por parte da Vigilância 
Sanitária de Ferraz, duran-
te o fim de semana foram 
realizadas 152 notificações, 
sendo sete por aglomeração 
e 140 por funcionamento 
não permitido de comércios.

As prefeituras de Poá e 
Itaquaquecetuba não re-
gistraram notificações em 
relação a aglomerações de 
público. 

Thamires Marcelino

Estabelecimentos autuados foram no centro e bairros

Divulgação

Prefeitura e PM enceram 
festa clandestina em Suzano

A Secretaria de Segurança 
Cidadã de Suzano, acom-
panhada da Polícia Militar 
e de setores de fiscalização 
da prefeitura, encerrou na 
tarde de ontem uma festa 
clandestina com aglomeração 
que estava sendo realizada 
às margens da estrada dos 
Fernandes, no bairro Chácara 
Sete Cruzes. No local, pelo 
menos 120 pessoas foram 
flagradas festejando, todas sem 
máscaras. O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) acompanhou 
pessoalmente toda a operação.

Foi por meio do monito-
ramento online, nas redes 
sociais, que a pasta descobriu a 
realização do evento, marcado 
para ser realizado às 16 horas 
desta segunda-feira. Com 
apoio das forças policiais, 
da Vigilância Sanitária e do 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas, as equipes 
deram flagrante no evento, 
que contava com 120 pessoas 
e mais de 40 veículos, todos 
com emplacamento de São 
Paulo e de cidades da região 

Estrada dos Fernandes

do Grande ABC.
Segundo informações da 

Guarda Civil Municipal (GCM), 
devido à infração, tanto o ar-
rendatário do espaço quanto 
o promotor do evento foram 
notificados e conduzidos 
posteriormente à Delegacia de 
Polícia (DP) Central. O local, 
já interditado pela prefeitura, 
não tinha documentos de 
licenciamento nem alvará 
de funcionamento, o que 
acarretou na aplicação de 
uma multa que pode chegar 
até R$ 1 mil.

De acordo com a Vigilân-
cia Sanitária de Suzano, o 
proprietário também deverá 
ser multado por desrespei-
to ao decreto municipal nº 
9.569/2021, que segue as 
determinações do Plano São 
Paulo. A multa, neste caso, 
pode chegar a até R$ 80 mil. 
O major PM Alexandre Zakir, 
agradeceu a Prefeitura pela 
parceria. “Nosso objetivo é 
cessar esses tipos de eventos. 
E, ao tomarmos conhecimento 
da festa, viemos com a GCM 

para interditar o local e eva-
cuar o espaço, que contava 
com dezenas de famílias. A 
operação foi um sucesso e 
agradeço o prefeito Rodrigo 
(Ashiuchi) pelo apoio”, contou 
o militar. A ação contou com a 
participação de 20 agentes da 
Guarda, 11 policiais militares 
e dez viaturas de ambas as 
corporações.

Por fim, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi agradeceu o empenho 
de todos, enaltecendo a força 
da GCM e da PM, bem como 
os demais órgãos envolvidos. 

“Estamos vivendo um dos 
piores cenários da pandemia 
e é triste ver essa exposição, 
tendo idosos e crianças em 
festividades com aglomera-
ção. É preciso reter aqui para 
que possamos ter um ‘alívio’ 
na outra ponta, que são os 
atendimentos dos profissionais 
da saúde e as internações de 
pessoas infectadas pelo vírus. 
Agradeço mais uma vez pela 
operação, que trouxe bom 
resultado”, concluiu o chefe 
do Executivo.

Isolamento social em Suzano 
alcança 49% da população

De acordo com o sistema de monitoramento do governo, percentual de 49% foi verificado no domingo passado

DISTANCIAMENTO

Suzano marcou elevação 
no isolamento social neste 
domingo e alcançou 49%, 
superando o relatado na 
semana passada. Dentro da 
fase emergencial do Plano 
São Paulo pela segunda 
semana seguida, a cidade 
começou a registrar taxas 
mais positivas. Ainda assim, 
o isolamento continua abai-
xo do recomendado pelo 
governo do Estado para 
ajudar a conter a pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 
Os dados foram disponi-
bilizados pelo Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
de São Paulo (Simi).

Os finais de semana 
em Suzano 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 segundo domingo da 
cidade na fase emergencial 
do Plano SP, no entanto, não 
superou as expectativas e 
ultrapassou em apenas um 
ponto percentual o que havia 
sido registrado no domingo 
anterior. Na ocasião, a cida-
de havia marcado o maior 
índice de isolamento do 
ano desde 3 de janeiro. A 
alta, no entanto, está abaixo 
dos 60% recomendados 
pelo governo do Estado 
como ideal.

A população também já 
teve um comportamento 
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 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.

G5
Cidades vizinhas que 

compõem o conjunto dos 
cinco municípios mais 
populosos do Alto Tietê 
(G5), como Mogi também 
relataram taxas similares 

a de Mogi. O domingo 
passado alcançou 50% e 
ficou abaixo dos 51% da 
semana anterior. Mesmo 
em uma fase mais severa 
imposta pela Prefeitura 
de Mogi, Mogi não ficou 

muito acima dos índices 
apresentados pelas demais 
cidades da região.

Itaquaquecetuba também 
superou em um ponto per-
centual o que havia comu-
nicado na semana passada. 
Com 49% da população 
respeitando o isolamento 
social neste domingo, a 
cidade supera também o 
que costuma marcar 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 
isolamento 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. l. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Apesar de chegar à quase metade da população, percentual ainda não é o ideal

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

Indicadores criminais mostram 
elevação em Itaquaquecetuba

Nem mesmo a pandemia de coronavírus foi suficiente para baixar os índices criminais durante o mês passado

ESTATÍSTICA

Os furtos gerais em Itaqua-
quecetuba tiveram aumento 
de 31% no mês passado em 
comparação com fevereiro 
de 2020. Outros índices de 
criminalidade como homi-
cídios, roubo geral, roubo 
e furto de veículo também 
apresentaram elevação. Os 
dados foram disponibilizados 
pela Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP).

Nem mesmo a pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
serviu para desacelerar o 
crime em Itaquaquecetuba. 
Todos os índices de crimi-
nalidade analisados pelo 
Dat subiram em fevereiro, 
apontando que a redução 
de circulação de pessoas, 
em razão do vírus, não foi 
um empecilho para a prática 
de crimes. O índice mais 
elevado foi o de furtos gerais 
que saltou de 164 para 215 
ocorrências apenas no mês 
passado. O furto de veículos 
também marcou disparada 

de 18%, no total foram 66 
ocorrências dez a mais do 
que o informado no mesmo 
período do ano passado.

Fevereiro também fe-
chou com alta no roubo de 
veículos que cresceu para 
48 casos, dois há mais do 
que o total do mesmo mês 
em 2020. Os dados da SSP 
apontaram ainda cresci-
mento menos acentuado 
em outros crimes como o 
roubo geral, que subiu de 
245 para 248 casos em fe-
vereiro. Os assassinatos em 
Itaquá igualmente cresceram, 
subindo de quatro casos no 
ano passado para seis na 
atualização mais recente.

G5
No conjunto das cinco 

cidades mais populosas do 
Alto Tietê, os índices também 
apresentaram oscilações 
similares as de Itaquá, com 
variações na ocorrência dos 
tipos de crime, a maioria das 
cidades registrou aumento 
de casos.

Poá fechou o mês passa-
do com alta no roubo de 
veículos. Os casos subiram 
de nove para 15, compondo 
um crescimento percentual 
de 67% para a cidade. 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 no mesmo mês.

Mogi das Cruzes mar-
cou disparada no roubo 
de veículos que cresceu 
67%, crescendo de 15 para 
25 casos. Com aumento 
de 33% os roubos gerais 
subiram para 106 ocor-
rências, em fevereiro de 
2020 foram 80. Por outro 

lado, a cidade registrou 
estabilidade nos casos de 
furtos de gerais com 253 
ocorrências e redução 36%. 
Em homicídios, dois casos 
foram registrados contra 
quatro no ano anterior.

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 homicí-
dios 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 au-
mento 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 

criminalidade 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*

Furto de veículos cresceu 18%, segundo a SSP

Divulgação
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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
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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
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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.”
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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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Resolvi mexer em meus arquivos e encontrei muitas fotos no caso as que aqui evidencio hoje 

são assinadas por José Carlos Cipullo e são do ano de 2012 , ou seja nove anos atrás . Esta foi mais 

uma das inesquecíveis festas que assinamos em sociedade , Vale a pena rever , pois quebramos 

na época conceitos e costumes . Mostramos ao circuito que um evento temático bem formatado 

e elaborado teria sim muita reciprocidade . Claro que os eventos que antecederam a este em 2012 

abriram um novo leque o qual era de se viver noites elegantes e refinadas , regadas de detalhes 

que foram de encontro aos anseios de nossos convidados . Quem adquiriu o convite teve direito 

a sua máscara . Todas foram criadas pelo conceituado artista Jota Ferreira o qual me chama 

até hoje de padrinho. Realmente estivemos a frente daquele tempo e quebramos paradigmas. 

Com isso e por isso nossos eventos passaram a cada ano serem mais esperados e concorridos 

e mantemos nossa hegemonia até a nossa ultima realização antes da pandemia que foi a “The 

History” em 2019. Não vemos a hora de tudo passar . Tenhamos fé e esperanças!!!!

“Bal Masqué”  Relembrando 
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Osny Garcez com personagens Jota Ferreira

Sheylla e André Chiang

Benê Almeida e Selma Carvalho

Lia e Denir Menezes

Nequi e Jardel Xavier
Rita e Hamilton Cicone

Daniela e Sérgio Rios

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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