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E A

QUARENTENA

Suzano desenvolve canal  
para denunciar aglomerações

Segundo a 
Prefeitura, qualquer 
pessoa pode 
fazer a denúncia; 
o morador que 
entrar em contato 
não terá o nome 
divulgado 

LEITOS COVID

  Alto Tietê segue com 100% dos leitos ocupados . Cidades, página 3

A Prefeitura de Suzano dispõe 
de mais uma ferramenta para ini-
bir o descumprimento das medidas 
restritivas impostas pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19). Trata-

-se do “Disk Aglomeração”, que 
poderá ser acionado via aplicati-
vo de mensagens WhatsApp pelo 
número 99317-3821. Os mora-
dores poderão denunciar aglome-
rações, enviando foto e endereço 
a qualquer momento, com sigilo 
absoluto. As informações serão en-
caminhadas às equipes de atuação.  
Cidades, página 4

Em Itaquá houve tentativa de 
sequestro, e, em Suzano, maus-tra-
tos a animais. Cidades, página 4

Iniciativa vai ocorrer em caráter 
de orientação e será implantada 
nas principais entradas do mu-
nicípio. Motoristas que passarem 
pelas barreiras terão a temperatu-
ra aferida, assim como os demais 
ocupantes do veículo abordado 
pela fiscalização da Prefeitura.  
Cidades, página 5

Itaquá e Suzano

Tentativa

GCM’S SÃO 
ACIONADAS 
APÓS 
DENUNCIAS

MOGI CRIA 
BARREIRA 
SANITÁRIA

RECOPA

Conmebol 
confirma jogo 
do Verdão. p9

Fiscalização

Vigilância Sanitária fecha 4 
estabelecimentos em Suzano
Ações ocorreram ontem de manhã; seis espaços 
foram vitoriados no período. Cidades, página 3

O número divulgado pela Pre-
feitura foi alcançado na segunda-

-feira e engloba idosos com 69 anos 
ou mais e profissionais da saúde.  
Cidades, página 4

Moradores de Ferraz

DEZ MIL  
JÁ FORAM  
VACINADOS

Objetivo da criação do canal é impedir que festas clandestinas ocorram em época de pandemia

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO
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 �Vacinação Solidária I

As Prefeituras de Santa Isabel e Poá, 
que já iniciaram a campanha “Vacina-
ção Solidária” no drive thru de imuni-
zação contra o coronavírus (Covid-19), 
já arrecadaram mais de 410 quilos de 
alimentos. A ação foi proposta às ci-
dades do Alto Tietê pelo Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) para que os ali-
mentos não perecíveis sejam doados a 
famílias financeiramente vulneráveis.

 �Vacinação Solidária II

Já em Poá, cerca de 110 quilos de ali-
mentos, entre arroz, feijão, açúcar, 
sal, macarrão, fubá, café, farinha de 
trigo, leite em pó e óleo foram arre-
cadados em Poá. As famílias benefi-
ciadas já são acompanhadas pela Pre-
feitura, pois é feito um mapeamento 
no município, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social.

 �Vacinação Solidária III

Só em Poá foram arrecadados mais 
de 300 quilos de alimentos não pere-
cíveis, que serão distribuídos para as 

famílias cadastradas no Fundo Social 
do município. As doações são realiza-
das diariamente conforme os atendi-
mentos realizados pelo fundo social. 
Em Mogi das Cruzes, que também está 
realizando a campanha, os números 
ainda não foram contabilizados pela 
Prefeitura. Outras cidades como Suza-
no, Ferraz de Vasconcelos, Guararema 
e Biritiba Mirim, ainda não aderiram 
à campanha de vacinação solidária.

 � Cancelamento 

A Associação Cultural Opereta e a Cia. 
Teatro Roda Mundo, organizadores do 
espetáculo teatral “Passos da Paixão” 
comunicam a todos que pelo segundo 
ano seguido não haverá apresentação 
da 21ª edição da peça que retrata a 
vida, paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo em Poá. A decisão se im-
põe diante do agravamento da pande-
mia de coronavírus (Covid-19) .

 �Professor Conectado

Os profissionais do quadro do magisté-
rio da rede estadual de São Paulo têm 
até amanhã para confirmar participa-
ção no programa Computador do Pro-
fessor (Professor Conectado). 

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Proposta negada

A
depto ao lockdown para minimi-
zar momentaneamente o cenário 
crítico da pandemia da Covid-19, 
e ciente de que o ápice da doen-

ça ainda está por vir, o secretário de Saúde 
de Mogi das Cruzes, Henrique Naufel, cer-
tamente teve participação para convencer 
o prefeito Caio Cunha (Podemos) de que 
medidas mais drásticas de restrição pode-
rão ser benéficas. Para isso, o chefe do Exe-
cutivo mogiano sugeriu uma ação conjunta 
com as demais prefeituras do Alto Tietê, mas 
não teve sucesso, já que as administrações 
municipais preferiram continuar seguindo 
as determinações do Estado e não efetivar 
nenhuma restrição mais rígida.

Sem o lockdown nas cidades próximas 
a Mogi das Cruzes, o efeito poderá não ser 
satisfatório como se imagina, por isso, Mogi 
também recuou na decisão. Em live, na noite 
de ontem, o prefeito Caio Cunha e o secretá-
rio de Saúde lamentaram não poder atender 
mais mogianos, pois a média de atendimen-
to de pacientes de outras cidades ultrapas-
sa os 40%. Sem convencer as prefeituras da 
região sobre o lockdown proposto, Cunha 

aproveitou para cobrar que as demais cida-
des, então, façam a sua parte para conter o 
vírus. A negativa das demais prefeituras, no 
entanto, não impede que Mogi tome a de-
cisão unilateral nos próximos dias. 

Naufel reforçou os péssimos números 
atuais da pandemia, relevando a força ain-
da maior da nova cepa do coronavírus. “A 
abertura dos 30 leitos no Hospital Arnaldo 
Pezzuti e na Santa Casa não fizeram nem 
cócegas”, disse Naufel, sobre a lotação nas 
unidades. Por isso, a construção de um hos-
pital de campanha não está descartada, mas 
isso só ocorrerá se houver a possibilidade das 
obras  ficarem prontas rapidamente. Para 
Naufel, abril e maio deverão ser dramáticos 
para a área da Saúde, por isso, um hospital 
de campanha deverá ser instalado somente 
se for possível colocá-lo em prática em cur-
tíssimo prazo.   

A boa novidade é o agendamento para 
vacinação que Mogi terá nos próximos dias, 
talvez já nesse final de semana. Se a situação 
de leitos segue crítica, pelo menos a solução 
para uma maior comodidade e segurança 
na hora da imunização está sendo tomada. 

Em meio a recomendações 
para evitar aglomerações de-
vido à Covid 19, como ficam 
as relações? Ao constatar que 
se viveu, não muito bem, o 
ano passado e parte deste, 
como foi nossa relação com o 
outro? Chegou sequer a ima-
ginar, em toda sua extensão, 
o que vem a ser o outro? Um 
outro de nós mesmos, ou 
seja, aquele que é, por sua 
vez, como nós, e ao mesmo 
tempo Outro, além de nós? 

Reunir-se ao outro supõe, 
portanto, de uma parte, a 
vida em comunidade. De 
outra parte, sem ele, não se-
riamos nada moralmente, já 
que a própria moralidade e 
pressupõe a interação com o 
outro. E como fica isso sob 
o vírus? Pelos preceitos éti-
cos levar em consideração 
o outro implica invocar a 

Alteridade: o Outro!

ARTIGO
Raul Rodrigues

alteridade. A diferença a ser 
aceita, instalada entre seres 
humanos em geral. Mas ela 
também nos reenvia a uma 
identidade: como entender 
isso por seu lado sem que a 
diferença seja evasiva e sem 
que ela seja negada? Em meio 
à pandemia pode-se invocar 
dois movimentos de pensa-
mento para compreender 
o outro e dois campos nos 
quais ele é susceptível de se 
manifestar.

O “primeiro movimento” 
consiste em compreender o 
outro. Assim, o outro existe 
na medida em que fala. Isto é 
que exprime seu pensamen-
to como todos aqueles que 
exprimem seus pensamen-
tos, falando. 

O “segundo movimento” 
consiste em me compreen-
der a partir do outro. As-

sim, minha identidade me 
aparece nos olhos do outro, 
espelho da minha reflexão, 
com relação a ele. Para se 
ter uma ideia do quanto é 
controverso o movimento 
basta citar costume de uma 
aldeia no norte da África do 
Sul. Nesta aldeia quando uma 
pessoa encontra a outra diz: 
Sawubona (Eu vejo você!). 
O Outro responde: Sikhona 
(Estou aqui! ou se você não 
me vê, não existo!). !

A partir daí, o impasse é 
o seguinte: cativo estou de 
meu conhecimento ou a mi-
nha relação com o outro vem 
em primeiro lugar, ou preci-
so do outro para ser e para 
me conhecer? De qualquer 
forma, eu ou o outro, quem 
está em primeiro lugar? Pa-
rece que os aldeões africanos 
resolveram! 

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário.

 raulrodr@uol.com.br

CHARGE
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Hospitais estaduais seguem 
com 100% de ocupação de UTI

Além das vagas de Unidade de Terapia Intensiva, leitos de Enfermagem também estão no limite de ocupação

LEITOS COVID

Os três hospitais estaduais 
que atendem a população 
do Alto Tietê seguem com 
ocupação de 100% dos 
leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para 
pacientes infectados com 
o coronavírus (Covid-19). 
Conforme atualização da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, a região também 
sofre com a lotação dos 
leitos de Enfermaria – uti-
lizados para reabilitação 
de pacientes com sintomas 
menos graves da doença. 
Nas redes municipais, a 
falta de vagas há semanas 
gera preocupação e apelos 
por medidas mais restritivas.

Ontem foi mais um dia 
de ocupação máxima das 
unidades de saúde regio-
nais, a situação crítica foi 
relatada no Hospital Dou-
tor Osiris Florindo Coelho 
em Ferraz de Vasconcelos, 
onde os 26 leitos de UTI e 
26 de Enfermaria ficaram 

completamente ocupados 
por mais um dia.

Em Itaquaquecetuba, no 
Hospital Santa Marcelina, a 
lotação também não deu 
trégua e os únicos dez leitos 
de UTI e 20 de Enfermaria 
marcaram 100% de ocupação. 
Em Mogi das Cruzes, onde 
a Prefeitura recentemente 
pediu aos municípios vizinhos 
um lockdown conjunto, o 
Hospital Luzia de Pinho Melo 
registra ocupação máxima 
dos 33 leitos de UTI e atinge 
alta de 89% na Enfermaria.

Com a maior disponibi-
lidade de leitos da região, 
Mogi atende diversas ci-
dades vizinhas, mas com 
taxas de ocupação batendo 
100% há semanas em seus 
sete hospitais que contam 
com leitos exclusivos para 
Covid-19, o prefeito Caio 
Cunha (Podemos) chegou 
a apelar aos municípios 
vizinhos pela necessidade 
de medidas mais restritivas.

Na reunião, promovida pelo 
Consórcio de Desenvolvimento 

dos Municípios do Alto 
Tietê, os prefeitos rejeitaram 
a proposta de lockdown 
conjunto. Diante da nega-
tiva, a Prefeitura de Mogi 
tenta contornar a situação 
criando barreiras sanitárias 

nas entradas da cidade para 
conter a disseminação do 
vírus e consequente lotação 
dos leitos.

Apesar da insistência 
dos demais municípios da 
região em manter regras 

mais brandas, a situação 
dos leitos fornecidos pela 
rede municipal também 
é grave. Em Suzano, por 
exemplo, 75% das vagas de 
UTI estão ocupadas, restam 
cinco vagas. Na Enfermaria, 

por outro lado, a lotação 
ultrapassa o limite e registra 
demanda de 110%.

Em Itaquaquecetuba, os 
35 leitos de Enfermaria e 11 
de emergência se encontra-
vam ocupados até a última 
atualização. Os únicos dois 
leitos de UTI em Poá também 
estão ocupados, e restam 
cinco vagas na Enfermaria.

Mortes 
O Condemat, em parceria 

com as prefeituras da região, 
informou ontem à tarde que 
mais 39 pessoas morreram 
no Alto Tietê. Com essa 
atualização, a região soma 
2.841 pessoas mortas pela 
doença desde março do 
ano passado.

Os óbitos ocorreram em 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel e Suzano, esta 
última foi a que registrou o 
maior números de mortes, 
12 no total.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Luzia de Pinho Melo é o hospital que mais recebe internados por coronavírus

Fábio Miranda

Completa um ano hoje a 
1ª morte por coronavírus

Hoje a cidade de Mogi 
das Cruzes completa um 
ano desde o primeiro caso 
fatal de Covid-19 registrado 
oficialmente no município. 
Desde então, quase 900 
pessoas já perderam a vida 
devido à pandemia.

O primeiro caso fatal foi 
de Durvalino da Silva, de 
69 anos. Até o final da tarde 
de ontem, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes confirmou 
875 mortes causadas pela 
síndrome respiratória.

Segundo os dados estatís-
ticos divulgados diariamente 
na página da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes na internet, 
em 2020 a pior semana epi-
demiológica com número de 
óbitos foi a primeira semana 
de junho, com 26 casos 
fatais entre os dias 01 e 07 
daquele mês. Já em 2021, a 
quarta semana de março teve 
33 casos fatais entre os dias 
22 e 28 deste mês.

Durante a pandemia, a 
faixa etária que mais teve 
mortes foi entre os 70 e 79 

Triste lembrança

anos, com 247 óbitos (destes, 
142 sendo homens e 105 
mulheres). A faixa mais jovem 
a registrar um caso fatal de 
Covid-19 foi entre 10 e 19 
anos, com uma fatalidade.

Pré-condições como hi-
pertensão, diabetes, doenças 
cardíacas e doenças pulmo-
nares crônicas representam 
os maiores fatores de risco 
na doença até o momento. 
De todos os casos fatais 
registrados em Mogi das 

Cruzes, 716 apresentavam 
comorbidades.

O contínuo aumento no 
número de casos fatais de 
Covid-19 levou a Adminis-
tração Municipal a adotar ao 
longo das últimas semanas 
o aumento das restrições ao 
funcionamento de comércio, 
de circulação de pessoas e até 
mesmo apelar diretamente 
à comunidade que evitem 
sair de casa. (A.D)

Pior semana foi em junho com 26 mortes

Divulgação

Vigilância Sanitária de Suzano 
interdita 4 estabelecimentos

A Vigilância Sanitária de 
Suzano intensificou as fiscali-
zações na cidade na manhã de 
ontem. Os agentes circularam 
pelo centro verificando se os 
comércios abertos estavam 
operando de forma adequada 
e se enquadravam na categoria 
de serviço essencial. No total, 
seis locais foram vistoriados 
pelos fiscais. Destes, quatro 
atuavam de forma irregular 
e foram interditados.

A operação contou com o 
apoio da Guarda Civil Municipal 
(GCM), da Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos e dos 
departamentos de Fiscalização 
de Posturas e de Fiscalização 
Tributária. As medidas foram 
ampliadas para coibir irregu-
laridades nos comércios do 
município e para orientar os 
donos dos negócios sobre as 
determinações municipais 
de combate à pandemia de 
coronavírus (Covid-19).

De acordo com o responsável 
pela vigilância, Mauro Vaz, 
alguns estabelecimentos atuam 
registrados como mercados, 

Fiscalização

por meio da Classificação 
Nacional de Atividades Eco-
nômicas (Cnae), mas têm 
predominância de utensílios 
domésticos e outros itens 
não essenciais para venda, 
portanto não se enquadram 
nos requisitos legais para 
funcionar presencialmente.

“Os fiscais alertaram esses 
donos de comércios sobre as 
restrições de funcionamento 
e a possibilidade de atuar em 
outro formato permitido, como 
o drive-thru e o delivery. Os 
espaços que foram interditados 

permanecerão fechados até 
se adequarem à venda de 
produtos essenciais”, afirmou.  

Atualmente, Suzano se en-
contra na Fase Emergencial do 
Plano São Paulo, que limita o 
atendimento presencial dos 
estabelecimentos. As medidas 
restritivas foram estabelecidas 
com o objetivo de conter a 
disseminação do vírus nas 
próximas semanas, visando 
diminuir os casos de internação 
e, assim, evitar um possível 
colapso na rede pública de 
saúde.

Seis locais foram vistoriados ontem de manhã

Irineu Junior/Secop Suzano
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‘Disk Aglomeração’ quer 
inibir festas clandestinas

Medida foi implantada para que a própria população possa denunciar os casos à Prefeitura

SUZANO

A Prefeitura de Suzano dispõe 
de mais uma ferramenta para 
inibir o descumprimento das 
medidas restritivas impostas 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Trata-se do “Disk 
Aglomeração”, que poderá ser 
acionado via aplicativo de 
mensagens WhatsApp pelo 
número 99317-3821. Os 
moradores poderão denun-
ciar aglomerações, enviando 
foto e endereço a qualquer 
momento, com sigilo abso-
luto. As informações serão 
encaminhadas às equipes de 
atuação, formada por agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
do Procon e da Vigilância 
Sanitária.

Assim que acionado, o “Disk 
Aglomeração” deverá acolher 
a demanda do denunciante e 
repassar os dados de localização 
da ocorrência aos respectivos 
órgãos responsáveis pela 
operação de abordagem, que 
ocorre com o apoio da Polícia 
Militar. O objetivo é reforçar 

o combate a aglomerações, 
como bailes, fluxos, festas e 
outros encontros clandestinos. 
A ferramenta deve reforçar 
o trabalho de fiscalização já 
desempenhado na cidade, com 
o monitoramento permanente 
e operações estratégicas na 

cidade.
O WhatsApp do “Disk Aglo-

meração” está integralmente 
disponível para o acolhimento 
de denúncias. Para informar 
as ocorrências, basta enviar 
uma mensagem indicando o 
endereço da aglomeração e, 

se possível, também encami-
nhar imagens que facilitem o 
trabalho das equipes.

Para o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), a medida será 
de extrema importância para 
a colaboração e integração da 
população neste trabalho de 

fiscalização. “Todo cidadão 
deve enxergar sua responsa-
bilidade e zelar pela saúde 
pública. Agora lançamos 
mão de mais uma ferramenta 
tecnológica que vem para 
nos auxiliar nesta missão. 
Precisamos nos unir na luta 
contra a Covid-19, não é 
hora para festas e grandes 
comemorações. Conto com 
o comprometimento e a em-
patia dos suzanenses neste 
período tão difícil para todos 
nós”, afirmou.

Ashiuchi completou re-
forçando que o sigilo do 
denunciante é absoluto. “O 
WhatsApp é um recurso que 
está facilmente disponível e 
a todo instante em nossas 
mãos, vamos usá-lo para 
o bem. Não será preciso se 
identificar nas mensagens, 
queremos apenas combater 
a aglomeração. Nosso único 
objetivo é frear a disseminação 
do coronavírus na cidade e 
assim garantir mais saúde 
e segurança para todos”, 
declarou. 

Ação será feita pela GCM em parceria com a PM, Posturas, Procon e Vigilância

Irineu Junior/Secop Suzano

Guararema foi reclassifi-
cada para a 10ª colocação 
do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA) dentre 
as 645 cidades do Estado. 
A atualização ocorre após 
a administração municipal 
enviar um recurso aos or-
ganizadores do programa 
informando que havia uma 
inconsistência nos dados 
oficiais, que não consi-
deravam algumas tarefas 
já desempenhadas pelo 
município.

Com o incremento, Guara-
rema aumentou sua nota de 
91,57 para 93,37, avançando 
da 21ª para 10ª colocação, a 
melhor posição do município 
desde o início da participa-
ção. A colocação também 
garante para Guararema 
o melhor lugar na Região 
Metropolitana de São Paulo 
e no Vale do Paraíba.

A solicitação de reava-
liação feita pela Prefeitura 
de Guararema resultou na 
melhora dos indicadores 
QA3 (avaliação de opacida-
de nos veículos a diesel da 

Guararema chega a 10ª 
colocação no Estado

Município VerdeAzul

frota própria e terceirizada) 
e QA4 (comprovação da 
aplicabilidade da Lei de 
Queimada Urbana).

“O avanço de Guarare-
ma para a 10ª colocação 
do Programa Município 
VerdeAzul é fruto de um 
trabalho bem feito da Pre-
feitura de Guararema nos 
últimos anos”, explicou o 
prefeito de Guarema, José 
Luiz Freire (PL), o Zé. “Va-
mos continuar trabalhando 
e propondo alternativas 
para nos manter no patamar 
mais elevado do programa 
estadual”, completou o chefe 
do Executivo guararemense.

As ações propostas pelo 
PMVA compõem as dez Dire-
tivas norteadoras da agenda 
ambiental local, abrangendo 
os seguintes temas estratégi-
cos: Município Sustentável, 
Estrutura e Educação Am-
biental, Conselho Ambiental, 
Biodiversidade, Gestão das 
Águas, Qualidade do Ar, 
Uso do Solo, Arborização 
Urbana, Esgoto Tratado e 
Resíduos Sólidos.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Itaquaquecetuba 
conseguiu libertar um casal, 
feito refém em uma tenta-
tiva de sequestro, na tarde 
de anteontem A operação 
aconteceu enquanto a GCM 
realizava patrulhamento 
de rotina no bairro Parque 
Residencial Marengo.

Na tarde desta segunda-
-feira, três pessoas que ocu-
pavam um carro fecharam 
um caminhão de carga, na 
avenida Gonçalves Dias, 
fazendo o casal deste veículo 
refém. A ação foi flagrada por 
moradores que acionaram 
a guarda, sob o comando 
do inspetor Perri e GCM 
1º Pachi. Os sequestrado-
res, de Itaim Paulista, na 
capital, foram presos em 
flagrantes e encaminhados 
para a delegacia.

De acordo com o trabalho 
de análise criminal, elabora-
do pela seção de operações 
da GCM, o bairro Marengo 
desponta com índices de cri-
mes patrimoniais, com isso, 

GCMs de Itaquaquecetuba e Suzano 
realizam ações após denúncias

Sequestro e violência animal

para zerar a criminalidade em 
toda a cidade, pois sabemos 
que a população acredita na 
Força Azul, da segurança”, 
explicou Caldeira.

Em Suzano, também an-
teontem, equipes do setor de 
Bem-Estar Animal e da GCM 
atenderam a uma denúncia 
de espancamento de cachorro 
verificada no Jardim Suza-
nópolis. A mulher suspeita 
de cometer a violência foi 
conduzida  Delegacia Central, 
onde foi detida.

De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente, 
André Chiang, um vídeo da 
suspeita agredindo o animal 
circulou pelas redes sociais 
e foi apresentado à pasta 
municipal, que rapidamente 
articulou uma operação de 
abordagem à mulher. “A 
ação ocorreu por volta das 
21 horas, contando com o 
apoio da GCM e do verea-
dor Marcel Pereira da Silva, 
que acionou a secretaria e 
acompanhou todo o proce-
dimento”, contou.

entre Guarda Civil, Polícia 
Militar e a população, é 
possível diminuir conside-
ravelmente esse número. “A 
cidade sempre foi violenta, 
mas com um trabalho de 
parceria e inteligência que a 
Secretaria de Segura Urbana 
está desenvolvendo, esse 
índice já caiu bastante, mas 
continuamos trabalhando forte 

o patrulhamento pelas ruas 
do bairro aumentou, além 
de reforçar o policiamento 
em parceria com a Polícia 
Militar.

Para o secretário de Se-
gurança Urbana, Anderson 
Caldeira, Itaquaquecetuba 
sempre manteve alto os ín-
dices de criminalidade, mas 
com o trabalho em conjunto 

Iris elii sedi in vividerur peretic re nerfir ublius

Divulgação/AIPMI

Ferraz de Vasconcelos 
atingiu a marca de mais 
de 10 mil pessoas vacina-
das contra o coronavírus 
(Covid-19). O número, 
alcançado na segunda-feira, 
engloba idosos com 69 anos 
ou mais e profissionais da 
saúde. A imunização conti-
nua de acordo com o plano 
de vacinação do governo 
estadual e considerando 
a chegada das vacinas em 
Ferraz.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
até a segunda-feira, 10.618 
pessoas já tinham sido va-
cinadas. Entre elas, mais de 
200 idosos com 90 anos, 
o que corresponde a pelo 
menos 51% da cobertura 
vacinal deste grupo. Da 
mesma forma, mais de 1,3 
mil pessoas com idades 
entre 80 e 89 anos já foram 
imunizadas, o que equivale 
a quase 90% da cobertura 
vacinal. Ainda a título de 
exemplo, o município já 
aplicou a primeira dose em 
mais de 1,8 mil ferrazenses 
que possuem idade entre 
75 e 79 anos e em mais de 
mil pessoas com 69 anos.

Mais de dez  
mil pessoas  
são vacinadas  
em Ferraz

Coronavíru
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Acessos a Mogi passam a contar
hoje com barreiras sanitárias

Medida terá caráter de orientação aos motoristas e faz parte das ações para o enfrentamento da pandemia

TRÂNSITO

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes inicia hoje a 
implantação de barreiras 
sanitárias nas principais 
entradas do município. 
A medida terá caráter de 
orientação aos motoristas 
que chegam à cidade e faz 
parte das ações da admi-
nistração municipal para o 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19.

O trabalho terá participação 
de equipes das Secretarias 
Municipais de Segurança, 
de Transportes, de Saúde e 
de Serviços Urbanos, além 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Vigilância Sa-
nitária. Os veículos que 
passarem pelos locais terão 
medição de temperatura 
de seus ocupantes, além 
de serem orientados sobre 
as restrições sanitárias e 
sociais que estão em vigor 
em Mogi das Cruzes para o 
enfrentamento da pandemia.

As barreiras sanitárias 
serão montadas em cin-
co acessos à cidade, com 

funcionamento alternado. 
Elas estarão na avenida 
Francisco Ferreira Lopes 
(prolongamento da SP-
66), avenida Engenheiro 
Miguel Gemma (acesso para 
o motorista que segue pela 
rodovia Mogi-Salesópolis), 
na avenida Prefeito Fran-
cisco Ribeiro Nogueira (o 
trecho municipal da rodovia 
Mogi-Bertioga), no trecho 
da rodovia Mogi-Dutra que 
passa pelo Jardim Aracy e na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho (o trecho municipal da 
rodovia Mogi-Guararema). 

Com a montagem da 
barreira sanitária na avenida 
Francisco Ferreira Lopes, o 
acesso a Mogi das Cruzes 
pela avenida das Orquídeas e 
pela avenida Anchieta serão 
interrompidos para que a 

circulação de veículos seja 
canalizada pelo corredor 
da SP-66. Já na rodovia 
Mogi-Dutra, a passagem 
de caminhões pela estrada 
do Pavan continuará sendo 
obrigatória.

Mogi das Cruzes vem 
enfrentando o momento 
mais difícil no enfrentamento 
da pandemia de Covid-19. 
A cidade completou ontem 
19 dias com ocupação de 
100% nos leitos de UTI. 

Por conta disso, leitos de 
reserva estão sendo usados. 
Além disso, o município 
adotou fases mais restri-
tivas de movimentação 
social antes mesmo do 
governo do Estado de São 
Paulo, com o objetivo de 
combater as aglomerações, 
reduzir a transmissão e com 
isso buscar uma folga na 
disponibilidade de leitos 
para atendimento.

A gravidade da atual si-
tuação é evidenciada em 
números. Entre os dias 15 
e 28 de março, foram re-
gistrados 59 óbitos, na pior 
quinzena da pandemia do 
coronavírus. 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 Secre-
taria Municipal de Saúde 
reforça o apelo à população, 
para que siga as medidas 
restritivas e que cumpra 
as regras sanitárias.

As barreiras serão montadas em cinco acessos com funcionamento alternado 

Emanuel Aquilera

Reformas das 3 estações 
estão sem previsão

A demanda pela revitalização 
das estações ferroviárias da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) em 
Mogi das Cruzes e outros 
municípios da região do Alto 
Tietê teve uma interrupção 
em seu andamento por parte 
das autoridades. Os motivos 
são o agravamento da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19) e a falta de in-
teresse da iniciativa privada 
em investir no projeto.

A reportagem entrou em 
contato com a equipe do 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), um dos 
grandes defensores da re-
vitalização das estações em 
Mogi das Cruzes e Itaqua-
quecetuba - onde iniciou 
um abaixo-assinado junto 
à comunidade pedindo ao 
governo estadual a reforma 
das estações Aracaré e En-
genheiro Manoel Feio.

O deputado Bertaiolli, 
que assumiu recentemente 

Sem perspectiva

a vice-presidência da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços da Câmara 
dos Deputados em Brasília, 
informou que o andamento 
das agendas com o secretário 
de Estado de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, foi suspensa tempo-
rariamente em virtude das 
medidas de distanciamento 
social por conta da pandemia. 

“É prudente neste momento 
discutir outras questões mais 
urgentes, voltadas à saúde”, 

informou o parlamentar.
Questionado pelo Grupo 

MogiNews/DAT, o presidente 
da Câmara de Mogi das 
Cruzes, Otto Rezende (PSD), 
informou que também vem 
acompanhando o caso, mas 
em função da segunda onda 
da covid, as conversas estão 
suspensas. A CPTM abriu  
licitação, mas nenhuma em-
presa teve interesse. A licitação 
contempla as estações de Mogi, 
Estudantes e Jundiapeba e 
não inclui Braz Cubas que 
terá projeto à parte.

André Diniz

Estação de trem central de Mogi está no pacote

Emanuel Aquilera

Braz Cubas e Sebrae fazem 
live para apresentar curso

O Centro Universitário 
Braz Cubas, instituição que 
integra a Cruzeiro do Sul 
Educacional, fará uma live 
especial com o Sebrae – Es-
critório Regional Alto Tietê no 
próximo dia 31 para apresentar 
o curso “Empreenda Rápido 

– Descomplique”, voltado 
para professores, alunos da 
Instituição e comunidade 
externa, que queiram aprender 
a empreender de maneira fácil 
e descomplicada. 

A live será transmitida a 
partir das 18h30, com apro-
ximadamente uma hora de 
duração, no canal oficial do 
Youtube da Braz Cubas. Na 
ocasião, o Sebrae disponibi-
lizará o link para a inscrição 
no curso, que terá três turmas 
com 400 vagas em cada uma. 
Os encontros acontecerão 
durante a semana em dias e 
turnos distintos e aos sábados. 
A inscrição para quem optar se 
matricular durante a semana 
termina no dia 07 de abril e 
para os encontros de sábado, 
dia 14 de abril. A live emitirá 

Empreendedorismo

certificação aos participantes.
A live contará com a parti-

cipação de Cláudio Januário 
Leopoldo e Roseli Lima Bezerra, 
representantes do Sebrae, um 
professor da Braz Cubas como 
moderador, além de uma fala 
inicial do Coordenador Geral 
de Graduação, professor Rafael 
Ribeiro.

“Neste momento tão difícil 
em que vivemos, tempos 
em que a economia ficou 
estagnada por conta do co-
ronavírus, pensamos que o 
empreendedorismo seria uma 
alternativa para driblar a crise. 
E vimos neste curso oferecido, 
gratuitamente, pelo Sebrae 
Alto Tietê a possibilidade 
de nos reinventar”, frisou 
o coordenador cursos de 
Comunicação (Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda), 
professor André Luiz Dal Bello.

Ainda de acordo com o pro-
fessor, o “Empreenda Rápido 

– Descomplique” será dividido 
em três fases: a primeira para 
sensibilizar os participantes 
que terão o empreendedorismo 

como opção de carreira; na 
segunda, a apresentação de 
proposta de valor, modelagem 
de negócios, PIT, banca e vali-
dação de banca; já na terceira 
fase, a preparação para editais, 
incubadoras, mentorias e au-
xílio nas fases de validação da 
solução do problema. “A ideia 
é trabalhar com o despertar 
do espírito empreendedor, 
ensinando como desenvolver 
e executar os projetos e, por 
fim, auxiliar os alunos a criar 
conexões para que aumentem 
o seu networking e possam, 
de fato, gerar negócios”.

Os encontros serão online, 
transmitidos pela plataforma 
Team que terão duração, em 
média, de 2 horas, por dia. 
O Sebrae emitirá certificação 
para todos participantes.

Os encontros da Fase 1 serão 
nos períodos da manhã e tarde. 
Aos sábados, haverá turmas 
também. Os cursos  devem 
ocorrer durante a semana nos 
dias 12, 14, 16, 20 e 22 de 
abril e aos sábados nos dias 
17 e 24 de abril.

Veículos terão 
medição de 
temperatura, além 
de serem orientados 
sobre as restrições
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Idosos com 69 anos ou mais 

continuarão sendo vacinados
Mogi das Cruzes dará 

continuidade hoje à va-
cinação de idosos com 
69 anos ou mais contra a 
Covid-19, no drive-thru 
do Pró-Hiper e nos postos 
de saúde. Tanto o drive-

-thru quanto os postos 
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 Unidade de 
terapia intensiva (UTI) há 
19 dias. 

A Secretaria de Saúde 
tem dado orientações para 
tornar o processo de vaci-
nação mais confortável para 

Covid-19

todos. Assim que as pessoas 
retirarem a senha, não há 
necessidade de permanecer 
na fila. Isso porque, nos 
últimos dias, houve registros 
de formação de filas durante 
a madrugada, o que pode 
causar aglomeração, além 
do desconforto para os 
idosos que vão se vacinar.

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

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação contra o corona-
vírus, a cidade não recebe as 
quantidades suficientes para 

cada faixa etária. Quando 
uma nova faixa etária co-
meça a ser vacinada, todos 
os cidadãos mais velhos 
que ainda não receberam a 
imunização também podem 
tomar a vacina. Por isso, a 
vacinação sempre indica a 
faixa etária “ou mais”.

Aplicativo

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes desenvolveu um 
aplicativo para coordenar 
a fila de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
de forma virtual. O ob-
jetivo final é eliminar as 
filas presenciais nos postos 
de vacinação enquanto a 
cidade abre novas frentes 
para imunizar a população.

“Sei de todo transtorno 
que tem ocorrido. Por isso, 
estamos trabalhando há três 
semanas em um software 
para que a população con-
siga ser vacinada com hora 
marcada”, disse o secretário 
Henrique Naufel.

Shopping de Suzano oferece 
venda de ovos a distância

O Suzano Shopping tem 
opções para que compras 
possam ser feitas a distân-
cia, por meio do sistema 
de drive-thru, delivery ou 
pessoalmente em lojas que 
estão autorizadas por lei a 
funcionar nesse período de 
restrições face à pandemia. 

Na Cacau Show, o con-
sumidor faz o contato e a 
compra por whatsapp, site 
e aplicativos e pode agendar 
a retirada no drive-thru. Os 
clientes encontram variedade 
de produtos e preços, desde 
os mais tradicionais a ovos de 
Páscoa com presentes como 
fone sem fio, bichinhos de 
pelúcia, bolas de times de 
basquete, entre outros, que 
agradam clientes de todas 
as idades; tem ainda ovos 
sem lactose e chocolates 
em formato de coelhinho, 
ou seja, muitas opções para 
presentear nesta época que 
é considerada a mais doce 
do ano. Whatsapp da Cacau 
Show do Suzano Shopping é 
o 4747-8555 e 97569-5813. 

Páscoa

A loja também está realizando 
delivery por meio do Ifood. 

Outra opção é a Lojas 
Americanas, que está aberta 
por ter autorização de fun-
cionamento. A loja recebe 
clientes das 10 às 18 horas, 
todos os dias, e manterá o 
atendimento inclusive nesta 
sexta, sábado e domingo de 
Páscoa. A loja está repleta de 
ovos de Páscoa de marcas 
diversas, tamanhos, preços 
e promoções. Ao chegar 

na entrada do shopping, o 
cliente deve informar que 
vai até as Lojas Americanas 
e a entrada será permitida. 

Vale destacar que as medidas 
adotadas pelo shopping de 
prevenção ao coronavírus 
continuam em vigor, como 
uso obrigatório de máscara, 
aferição de temperatura na 
entrada, incentivo ao uso 
de álcool em gel e distan-
ciamento entre as pessoas, 
entre outras orientações.

Pedidos podem ser feitos por meio de aplicativo

Divulgação

“Temos que parar a circulação 
do vírus”, diz Caio Cunha

Prefeito justificou o pedido de lockdown ao Condemat para reduzir a contaminação do vírus no Alto Tietê

LIVE NAS REDES SOCIAIS

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
realizou uma transmissão ao 
vivo ontem nas redes sociais 
para explicar a situação da 
Saúde do município e justificar 
o pedido que foi apresentado 
aos prefeitos do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) pelo lockdown 
em âmbito regional.

Acompanhado do secretá-
rio municipal de Saúde, Dr. 
Henrique Naufel, Caio Cunha 
expôs à população a atual 
situação da rede municipal 
e aproveitou a ocasião para 
pedir mais uma vez à popu-
lação que colabore com as 
medidas de distanciamento 
social.

Durante a transmissão 
ao vivo, o chefe da pasta 
de Saúde apresentou a es-
calada de números de novas 
internações e óbitos, apon-
tando o crescimento desde o 
início do ano e a ocupação 

completa de leitos tanto nos 
hospitais municipais quanto 
nos hospitais particulares, na 
Santa Casa de Misericórdia 
e no Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo. “Mes-
mo com as novas vagas que 
abrimos na UnicaFisio para 
o Hospital de Campanha, as 
vagas de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na Santa Casa 
e no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, não houve redução 
na taxa de ocupação”, alertou 
Naufel, que prometeu para a 
próxima semana mais leitos 
de UTI e enfermaria na Santa 
Casa de Misericórdia.

O secretário de Saúde 
alertou que a segunda onda 
da doença no município 
ainda não chegou ao seu 
topo, e que a situação ainda 
poderá se prolongar por mais 
alguns meses até que tenha 
passado. “Temos que parar 
a circulação do vírus, o nú-
mero de pacientes e mortos 
apenas está aumentando”, 
informou.

Segundo Caio Cunha, 

a proposta de lockdown 
foi rejeitada pelos demais 
prefeitos do Condemat, e a 
municipalidade não pode 
tomar decisões de maneira 
unilateral uma vez que a 
própria região possui bastante 

trânsito de pessoas e merca-
dorias entre si, não podemos 
agir como se fosse uma ilha. 
Por isso volto a insistir com 
a população: contribua com 
as medidas de isolamento, 
e só saia se for necessário”, 

rogou o prefeito.
Um dos pontos também 

ressaltados na “live” foi a 
composição da ocupação de 
leitos na cidade, que mudou 
de 30% de pacientes de 
outras cidades no primeiro 

pico da pandemia para 42% 
no segundo pico. “Nos per-
guntaram por qual motivo 
não barramos a vinda de 
outros pacientes. Devemos 
esclarecer que os leitos são 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, declarou o prefeito.

Questionado sobre os leitos 
e equipamentos do Hospital 
de Campanha montado no 
centro cívico em 2020, o 
chefe do Executivo mogiano 
informou que todos os equi-
pamentos foram absorvidos 
pela rede municipal, sendo 
utilizados principalmente 
na unidade especial anexa 
ao Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho.

MATERNIDADE
Perguntado sobre o uso das 

instalações da Maternidade 
Municipal do distrito de Braz 
Cubas, o secretário Naufel 
informou que a construção 
e liberação do espaço só será 
concluída em 90 dias, e que 
até lá o cenário da pandemia 
poderá ser diferente.

André Diniz

Prefeito Caio Cunha e secretário expuseram a situação para a população

PMMC/Divulgação
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Banco Central decide frear inflação

 Demonstrando otimismo sobre a recuperação da atividade econômica, o presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, que a autarquia atuou para frear rapidamente a inflação ao 
iniciar o ciclo de aperto monetário com agressividade maior do que o esperado. Segundo ele, a decisão de fazer 
um aumento da Selic mais rápido e forte pode fazer com que a alta total da taxa seja menor no fim do ciclo.

“O movimento mais rápido e forte pode fazer alta total da Selic ser menor”, disse Campos Neto.

A vacinação em massa 
da população de Serrana, 
no interior de São Paulo, 
contra a covid-19, entra na 
fase final esta semana com a 
aplicação da segunda dose em 
dois grupos que ainda não 
foram imunizados. Até esta 
segunda-feira, 29, dos 28.380 
moradores que aderiram ao 
projeto, 27.710, ou 97,6%, 
já receberam a dose inicial. 
Destes, 12.669 (44,6%) que 
integram os grupos verde e 
amarelo tiveram também a 
segunda aplicação da vacina 
Coronavac. Até o dia 11 de 
abril, serão vacinados com 
a segunda dose os grupos 

Contardo Calligaris, o 
italiano de olhar atento que 
levou a psicanálise para o 
cotidiano do brasileiro ao 
analisar, em seus textos pu-
blicados na Folha de S.Paulo 
e em seus livros de ficção e 
não ficção, temas ligados à 
existência humana, morreu 
aos 72 anos, em São Paulo. 
Ele estava internado no hos-
pital Albert Einstein para o 
tratamento de um câncer. 
A informação da morte foi 
confirmada por seu filho 
Max Calligaris no Instagram.

Nascido em Milão, em 2 
de junho de 1948, Contardo 
Calligaris cresceu cercado 

Vacinação em Serrana 
entra na fase final

Morre Contardo 
Calligaris, aos 72 anos

Segunda dose Intelectual

cinza e azul, encerrando a 
vacinação.

O projeto, desenvolvido 
pelo Instituto Butantan, é 
inédito no País e vai avaliar 
a eficiência da vacinação 
quando aplicada em massa 
na população. Por enquanto, 
já se sabe que o índice de 
transmissão do vírus na 
cidade teve redução de 40% 
após o início do projeto, mas 
ainda não é possível afirmar 
se foi resultado da vacinação. 

“A taxa de positividade era 
de quase 50% e hoje está 
em 30%, mas os dados são 
preliminares e pode haver 
influência. (E.C)

pelos escombros da Segunda 
Guerra Mundial. Ele iniciou 
sua formação pelas áreas de 
letras e filosofia, estudou 
na Suíça e na França e vi-
veu também em Nova York. 
Para ele, a psicanálise surgiu 
primeiro como tratamento, 
e só depois como profissão. 
Calligaris se formou na Escola 
Freudiana de Paris, presidida 
por Jacques Lacan (1901-
1981). Em sua formação, 
ele também teve aulas com 
Roland Barthes (1915-1980) 
e Michel Foucault (1926-
1984). Nas redes sociais a 
morte dele repercutiu entre 
amigos e conhecidos. (E.C)

Bolsonaro faz troca 

em seis ministérios

Mudanças publicadas ontem atingem Defesa, Casa Civil, Advocacia-Geral 
da União, Justiça, Secretaria de Governo e Relações Exteriores

MUDANÇAS

O Diário Oficial da União 
(DOU) desta terça-feira (30) 
formaliza as mudanças anun-
ciadas na véspera pelo presi-
dente Jair Bolsonaro em seis 
ministérios. Foram publicadas 
as trocas nas pastas da Defesa, 
Casa Civil, Advocacia-Geral 
da União, Justiça, Secreta-
ria de Governo e Relações 
Exteriores.

As mudanças vêm depois 
de o chanceler Ernesto Araújo 
virar alvo de pressões den-
tro e fora do governo pelo 
desempenho ruim à frente 
da política externa do País e 
nas negociações por vacinas 
e pedir demissão do cargo. A 
vaga no Itamaraty será ocu-
pada pelo embaixador Carlos 
Alberto Franco França, que 
estava na chefia da assessoria 
especial da Presidência.

Ontem tarde, o general 
Fernando Azevedo e Silva 
também anunciou sua saída 
do Ministério da Defesa. A 
pasta agora será chefiada pelo 
general Walter Braga Netto, 
antes chefe da Casa Civil, que 
passará a ser comandada por 

Luiz Eduardo Ramos, que 
sai da Secretaria de Governo.

Para o lugar de Ramos, 
que vinha sendo o principal 
articulador do Planalto com 
o Congresso, entrou a depu-
tada Flávia Arruda (PL-DF), 
reforçando a participação do 
Centrão no governo. Flávia, 
que atuava como presiden-
te da Comissão Mista de 

Orçamento (CMO), é uma 
das principais lideranças 
do PL, um dos partidos que 
integram o Centrão. O cargo 
ao Centrão é mais um gesto 
de Bolsonaro para o grupo, 
que tem hoje o Ministério 
da Cidadania, comandado 
pelo deputado João Roma 
(Republicanos-BA).

O então advogado-geral 

da União, José Levi, tam-
bém pediu exoneração e a 
AGU voltará a ser chefiada 
por André Mendonça, que 
havia assumido a Justiça e 
Segurança Pública após a 
saída do ex-juiz Sérgio Moro. 
Levi deixa o cargo depois de 
se recusar a assinar a ação 
apresentada pelo presidente 
ao Supremo Tribunal Federal.

O presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre preço dos 

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 O deputado Fernando 
Cury (Cidadania) não poderá 
ter o mandato cassado pelo 
plenário da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) 
após ter sido punido com 
119 dias de suspensão pelo 
Conselho de Ética da Casa 
por importunação sexual 
contra a parlamentar Isa 
Penna (PSOL).

Isso porque nesta quarta-
-feira, 31, o plenário vai 
analisar projeto de resolu-
ção que determina a perda 
temporária do mandato do 
deputado. No entanto, ficou 
decidido que parlamenta-
res não poderão apresentar 
emendas ao projeto. A in-
formação foi publicada pelo 
presidente da Alesp, Carlão 
Pignatari (PSDB), no Diário 
Oficial do Estado na manhã 
desta terça-feira, 30. Desse 
modo, os deputados vão 

Deputado não poderá 
ter mandato cassado 

Importunação sexual

decidir se mantêm ou não 
a suspensão - não há como 
aumentar a punição. O ato 
é uma resposta a um ques-
tionamento feito pelo relator 
do processo no colegiado, 
Emídio de Souza (PT).

Nas últimas semanas, Pen-
na e aliados articulavam a 
possibilidade de que Cury 
fosse punido com a perda 
definitiva de mandato. O foco 
era reverter a pena branda de 
119 dias de suspensão dada 
ao deputado pelo Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar 
da Alesp.

Pelas redes sociais, a 
deputada reagiu à decisão 
e prometeu judicializar a 
questão “É inaceitável que 
o assediador continue legis-
lando com punição branda 
que não tira seus direitos”, 
escreveu Pena sobre o caso 
em questão. (E.C)

Ato foi flagrado pelas câmeras da Alesp

Divulgação
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Nicolás Maduro pede alívio 
da dívida de países pobres

Sem dar muitos detalhes sobre sua ideia, o presidente  propôs pagar vacinas contra o coronavírus com petróleo

VENEZUELA

O presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, pediu 
anteontem um “alívio” na 
dívida externa dos países 
em desenvolvimento como 
forma de ajudá-los a combater 
a pandemia de Covid-19 
e reativar suas economias. 
No domingo passado, sem 
dar muitos detalhes sobre 
sua ideia, ele propôs pagar 
vacinas contra o coronavírus 
com petróleo.

Durante participação na 
reunião virtual sobre Arquite-
tura da Dívida Internacional 
e Liquidez, organizada pelas 
Nações Unidas, o presidente 
venezuelano lembrou que o 
grupo de nações que compõem 
as 20 maiores economias do 
mundo (G-20) pactuou, em 
meados do ano passado, a 
suspensão dos pagamentos 
da dívida dos países mais 
pobres.

“Entretanto, a relutância dos 
credores privados em aderir 
a esta política significava 

que esta iniciativa tinha 
um escopo muito limitado. 
Aqui na Venezuela pedimos 
que seja reforçado este tipo 
de iniciativa, fortalecendo a 
participação global de todos 
os agentes, a fim de aliviar a 
dívida dos países em desen-
volvimento”, acrescentou.

Maduro também disse que, 
em vez de uma suspensão 
temporária, os países em 
desenvolvimento precisam 

“de uma reestruturação abran-
gente” da dívida, “sem que 
isso signifique a cessão de 
sua soberania”.

“A Covid-19 não será 
superada nos países ricos 
até que todos os países do 
mundo a tenham superado; 
o mesmo acontecerá no as-
pecto econômico (...) e isso 
nos obriga a uma profunda 
revisão das condições da 
dívida”, argumentou.

Maduro também repudiou 
as sanções dos EUA contra 
o governo venezuelano e 
acusou o país de ser respon-
sável pela perda de 99% da 

renda da Venezuela. “Estas 
medidas, em violação ao 
direito internacional, são 
progressivas, sistemáticas 
e afetam indiscriminada-
mente toda a população 
venezuelana, constituindo 

um flagrante ataque contra 
a humanidade”, alegou.

No domingo passado, o 
presidente propôs pagar 
vacinas contra o coronaví-
rus com petróleo, mas deu 
poucos detalhes de como 

o esquema funcionaria. As 
exportações de petróleo cru 
da Venezuela estão em seu 
menor nível em décadas, 
desde que Washington impôs 
sanções à estatal PDVSA, em 
2019, cortando as vendas 

do produto aos EUA e dis-
suadindo outros clientes de 
comprá-lo.

Maduro disse que a Venezuela 
está trabalhando para pagar as 
vacinas do mecanismo Covax, 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) - que fornece 
acesso a vacina para países 
pobres -, tanto pelos fundos 
venezuelanos congelados 
em contas do exterior, em 
razão de sanções, quanto 
por meio de carregamentos 
de petróleo.

“A Venezuela tem os navios-
-petroleiros e tem os clientes 
que comprarão nosso petróleo”, 
disse Maduro, em pronun-
ciamento televisionado no 
domingo. “Estamos prontos 
e preparados para (trocar) 
petróleo por vacinas, mas não 
imploraremos a ninguém.”

A Venezuela recebe doses 
de vacina de Rússia e China. 
Na semana passada, o gover-
no disse que não aceitaria a 
vacina da AstraZeneca, uma 
das principais distribuídas 
pelo Covax na América Latina. 

Estadão Conteúdo

Madruro: Países precisam de reestruturação sem que signifique a cessão de sua soberania

divulgação

Porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki disse ontem que 
o pacote de infraestrutura 
proposto pelo governo do 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, a ser apresentado 
hoje terá como um dos focos a 
criação de empregos voltados 
à economia sustentável. Psaki 
também citou a expansão das 
redes de banda larga nos Estados 
Unidos e investimentos em 
obras mais tradicionais, como 
pontes, estradas e ferrovias, 
entre os pontos incluídos nos 
novos estímulos.

Junto ao pacote, Biden 
apresentará um plano para 
financiar o projeto, que deve 
vir com aumentos de impostos 
corporativos e aos mais ricos.

De acordo com a porta-
-voz, o objetivo do governo 
americano é tornar o sistema 
tributário dos EUA justo. “O 
foco da proposta é investir no 
país”, acrescentou.

Entre outros anúncios da 
agenda econômica de Biden, 
Psaki disse que o governo dará 
continuidade à pausa nos juros 
e cobranças de empréstimos 

Chefe da equipe de es-
pecialistas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
que foi à Wuhan, na China, 
pesquisar a origem do co-
ronavírus, Peter Embarek 
que não foram identificados 
casos de Covid-19 em Wu-
han antes de dezembro de 
2019, quando o primeiro 
surto local da doença foi 
confirmado. Cerca de 76 mil 
quadros de febre, pneumo-
nia e doenças respiratórias 
reportados pelo sistema 
de saúde de Wuhan foram 
analisados, disse Embarek.

Segundo ele, a fonte mais 
provável da pandemia da 
Covid-19 foi um animal 
hospedeiro. O relatório 
da equipe, cujos dados 
foram apresentados em 
coletiva de imprensa on-
tem também estima outras 
duas possibilidades menos 
prováveis: que o vírus tenha 
sido originado de alimen-
tos contaminados ou de 
laboratórios em Wuhan. 
A última hipótese é a me-
nos provável, segundo os 

Diretora-adjunta da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Mariangela Simão 
avalia que ainda há algum 
tempo da pandemia de co-
vid-19 pela frente. “Vamos 
sair dessa, mas não tão 
cedo”, resumiu. A diretora 
aponta que as populações 
devem estar preparadas 
para os próximos meses 
que se seguem, e também 
para futuros desafios, já 
que novas pandemias não 
são questão de “se, mas de 
quando”. As declarações 
foram feitas em evento da 
OMS sobre o Brasil.

Simão afirmou que a OMS 
prepara protocolo para pan-
demias, assim como a organi-
zação já realizou sobre outras 
questões. Diretor-regional da 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), Jarbas 
Barbosa, concordou com 
a avaliação, apontando que 

“outras pandemias virão, não 
sabemos como e quando, 
mas é da natureza”.

Entre as medidas, ambos 
destacaram a importância 

Emprego sustentável 
é o foco de Biden

Relatório aponta que Covid 

pode ter origem animal

OMS: Ainda há algum tempo 

de pandemia pela frente

Casa Branca OMSCovid-19

estudantis para mais de um 
milhão de pessoas cujas dívidas 
estão inadimplentes.

Não foram dados passos 
significativos em direção à 
suspensão da dívida de es-
tudantes, porém, segundo 
informou Psaki.

Biden, sancionou ontem 
em cerimônia na Casa Branca, 
a lei que estende até maio o 
programa de empréstimos a 
pequenas empresas (PPP, na 
sigla em inglês). Anteriormente, 
a iniciativa se encerraria no 
final deste mês.

“Os pequenos negócios são 
o pilar da nossa economia, 
representam mais de 50% de 
todos os empregadores nos 
EUA”, afirmou o presidente, 
ao assinar o projeto.

Criado no ano passado logo 
após o choque imediato do 
coronavírus, o PPP fornece 
crédito com juros favorá-
veis a companhias que se 
comprometam a não demitir 
funcionários.

Parte da dívida pode ser 
perdoada, caso a empresa 
cumpra certos requisitos. (E.C.)

especialistas.
Embarek ressaltou, po-

rém, que é possível que o 
vírus já circulasse antes do 
primeiro surto na China, 
inclusive globalmente, já 
que Wuhan é um grande 
centro financeiro que re-
cebia diversos estrangeiros 
no fim de 2019, avaliou 
Embarek.

O especialista relatou 
ainda que casos de Covid-19 
não relacionados ao mer-
cado central de Wuhan já 
circulavam na cidade em 
dezembro de 2019, em 
casos em que o vírus apre-
sentava algumas pequenas 
alterações genéticas, o que 
indica que as infecções não 
estavam diretamente conec-
tadas. Segundo a virologista 
Marion Koopmans, que 
participou da expedição 
organizada pela OMS, o 
mercado de Wuhan atuou 
como um “amplificador” 
do coronavírus, mas não 
foi o único local a reportar 
os casos que provocaram 
o surto na cidade.(E.C.)

da cooperação internacio-
nal, com iniciativas como 
a Covax de vacinação, mas 
ressaltando que mecanismo de 
coordenação global precisam 
ser aprimorados, uma vez 
que a segurança de todos 
depende da erradicação das 
ameaças em todo o mundo. 
Reforçou de sistemas de 
proteção, de saúde, pesquisa 
e inovação foram outros 
temas abordados.

Barbosa afirmou ainda 
que a pandemia tem gran-
de impacto econômico, e 
apontou que “podemos 
perder uma década na luta 
contra a pobreza na América 
Latina” por conta da recente 
crise. (E.C.)

Diretora-adjunta, 
Mariangela Simão 
afirmou que vamos 
sair dessa, mas não 
tão cedo.
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Sem Fagner, Mancini muda 
os treinos no Corinthians

Preocupado com as recen-
tes atuações do Corinthians, 
o técnico Vagner Mancini 
resolveu inovar nos trei-
nos. Ontem ele apresentou 
novidades na atividade em 
campo, no CT Dr. Joaquim 
Grava. A baixa do dia foi o 
lateral-direito Fagner, que 
fez trabalho de prevenção 
e recuperação na parte in-
terna do CT.

No campo 1, Mancini 
orientou uma atividade de 
dois contra dois em espaço 
reduzido. No campo 2, o 
treino foi técnico. Enquanto 
ele comandava uma linha de 
defesa em uma das metades 
do gramado, o auxiliar An-
derson Batatais dirigia uma 
movimentação de finalizações 
na outra metade.

Reunindo os dois grupos, 
o técnico comandou um 
treino de saída de bola sob 
pressão. O elenco corin-
tiano também treinará no 
período da tarde. O foco 
será trabalhos de força e 
potência. Depois, o grupo 

Timão

volta a treinar na tarde de 
quarta-feira.

Ainda sem saber quando 
voltará a jogar, o Corinthians 
vem de jogos em que atuou 
abaixo do esperado, princi-
palmente no duelo válido 
pela segunda fase da Copa 
do Brasil. Na sexta-feira, 
apenas empatou por 1 a 
1 com o modesto Retrô. E 
precisou das cobranças de 
pênalti para se classificar. 
O fraco desempenho gerou 

críticas e pressão sobre o 
trabalho de Mancini.

Como o Paulistão segue 
paralisado, em razão das 
restrições impostas pelo 
governo do Estado de São 
Paulo, o Corinthians segue 
com a agenda vazia. Em tese, 
seu próximo jogo seria no 
dia 11, o clássico com o São 
Paulo, pelo Estadual. Mas, 
pela programação do governo, 
a previsão de reabertura é de 
começar no dia 12. (E.C.)

Fagner, um dos líderes da equipe, acredita que a fase 

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Segundo jogo da Recopa 
vai ocorrer em Brasília

Conmebol confirmou a partida entre Palmeiras e Defensa y Justicia na tarde de ontem

14 DE ABRIL

 Horas depois de o Palmei-
ras indicar à Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) que pretendia 
mandar o segundo jogo da 
Recopa Sul-Americana no 
estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, no dia 14 de abril, a 
entidade confirmou ontem em 
suas redes sociais a realização 
da partida na capital do Brasil. 
O cenário de indefinição no 
Estado de São Paulo sobre a 
realização de atividades espor-
tivas coletivas e a necessidade 
de cumprir um prazo para 
escolher o local da partida 
levaram o clube pedir que 
o duelo contra o Defensa y 
Justicia, da Argentina, seja 
no Distrito Federal.

A Conmebol exige que os 
times indiquem o estádio da 
partida com 15 dias de ante-
cedência. Diante do cenário 
de São Paulo estar na fase 
emergencial de combate à 
Covid-19, o Palmeiras indi-
cou Brasília. A cidade foi a 

escolhida por uma questão 
logística, já que poucos dias 
antes de enfrentar o Defensa y 
Justicia, a delegação já precisa 
estar na capital federal para 
enfrentar o Flamengo, pela 
Supercopa do Brasil. Por 
decisão do governo paulista, 

o Estado não pode receber 
jogos de futebol até o dia 11 
de abril.

O calendário do Palmeiras 
prevê um jogo do time contra 
o Defensa y Justicia no dia 
7, na Argentina, pela ida da 
Recopa Sul-Americana. No 

dia 11 será a vez de encarar o 
Flamengo, em Brasília. Logo 
depois, está marcado para o 
dia 14 o compromisso diante 
do time argentino. Nesse 
contexto, o clube avaliou 
que a melhor solução seria 
continuar na capital federal 

por uma questão logística.
A permanência em Brasília 

facilita ao Palmeiras em diminuir 
o desgaste e se fixar em um 
mesmo local, sem a necessidade 
de trocar de local de treino 
ou de hospedagem. A equipe 
tem treinado normalmente 
na Academia de Futebol, em 
São Paulo, enquanto aguarda 
principalmente a definição 
sobre o que será feito com o 
calendário do Campeonato 
Paulista. Por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
os jogos da competição estão 
suspensos.

As decisões marcadas em 
Brasília são as primeiras chances 
de título para o Palmeiras na 
temporada 2021. Por ter sido 
campeão da Copa Libertado-
res, a equipe tem o direito de 
enfrentar o Defensa y Justicia, 
que foi o campeão da Copa 
Sul-Americana. Como o clube 
alviverde foi o campeão da 
Copa do Brasil, encara o 
Flamengo, vencedor da úl-
tima edição do Campeonato 
Brasileiro.

Estadão Conteúdo

O jogador Lucas Lima, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do 

Cesar Greco

A seleção de Portugal sofreu 
mais do que esperava, mas 
venceu, ontem, Luxembur-
go. Jogando fora de casa, o 
atual campeão da Eurocopa 
e da Liga das Nações da Uefa 
venceu de virada, por 3 a 1, 
com direito a gol de Cristiano 
Ronaldo.

Em Luxemburgo, o time 
da casa saiu na frente e, curio-
samente, com gol português. 
Após cruzamento na área, 
Gerson Rodrigues pulou de 
peixinho para cabecear para as 
redes, aos 29 minutos de jogo. 
O meia nasceu em Portugal e 
se naturalizou luxemburguês.

Mas a vantagem não chegou 
ao intervalo. Nos acréscimos 
do primeiro tempo, Portugal 
empatou também em levanta-
mento na área. Diogo J. subiu 
quase livre e mandou, de cabeça, 
no ângulo, aos 46. A virada 
veio na etapa final. Logo aos 
4, João Cancelo cruzou baixo, 
da direita, e Cristiano Ronaldo 
completou, de primeira, para 
as redes. Aos 34, Palhinha se 
antecipou na primeira trave 
e cabeceou para o gol, após 
cobrança de escanteio na 
área. Com a vitória, Portugal 
segue na liderança do Grupo 
A, com 7 pontos.

Portugal sofre, 
mas vence 
a seleção de 
Luxemburgo

Eliminatórias

São Paulo contrata meia 
William até fim do ano

 A direção do São Paulo 
confirmou ontem a con-
tratação do meio-campista 
William, que tem passagens 
por Palmeiras e Corinthians. 
O jogador de 34 anos, que 
estava jogando no México, 
acertou contrato até o fim da 
temporada. De acordo com 
o clube, ele já foi aprovado 
nos exames médicos e está 
integrado ao elenco.

William atuava no fute-
bol mexicano desde 2013, 
quando chegou ao Querétaro 
(onde jogou com o goleiro 
Tiago Volpi). Pelo América, 
conquistou seu maior título 
da carreira até agora: a Liga 
dos Campeões Concacaf, em 
2016. Desde 2018, defendia 
a camisa do Toluca. Antes 
teve uma breve passagem 
pelo Busan Ipark, da Co-
reia do Sul, e por clubes 
medianos do Brasil, como 
Ipatinga (2008), Náutico 
(2008), Vitória (2009), Goiás 
(2010), Atlético-GO (2010) 
e Joinville.

Ele começou a carreira 

Ex-Palmeiras e Corinthians

na base do Juventus. Ainda 
nas categorias inferiores, 
foi para o Corinthians em 
2001. No ano seguinte, se 
transferiu para o Palmeiras, 
onde finalizou sua trajetória 
pela base e estreou na equipe 
profissional. Atuou pelo 
rival do São Paulo até 2007 
e, depois, voltou ao clube 
alviverde em 2010.

Em sua primeira passagem 
pelo Palmeiras, foi diagnos-
ticado com um problema no 
coração, em 2004. Acabou 
afastado dos gramados por 
quase dois anos, até se recu-
perar totalmente. Em 2006, 
voltou a jogar por clubes 
menores, como o Ipatinga.

Após levar um susto nos 
últimos dias, em razão de 
um quadro de diverticulite, 

o coordenador de futebol do 
São Paulo, Muricy Ramalho, 
voltou a acompanhar um 
treino do time nesta terça, 
no CT da Barra Funda. O 
ex-treinador sentiu dores 
no fim de semana, recebeu 
atendimento médico e des-
cansou na segunda antes 
de voltar ao trabalho nesta 
manhã.

Muricy pôde acompanhar 
o treino técnico comandado 
por Hernán Crespo, que 
deu atenção especial a em-
bates entre ataque e defesa 
e simulação de situações de 
jogo. O São Paulo mantém 
a rotina de treinos apesar 
de ainda não saber quando 
voltará a campo. Pela pro-
gramação inicial, a próxima 
partida seria o clássico com 
o Corinthians, no dia 11 de 
abril, pelo Paulistão.

Mas as restrições impostas 
pelo governo estadual de São 
Paulo só serão amenizadas 
no dia 12 de abril, um dia 
depois da data original do 
clássico. (E.C.)

De acordo com 
o clube, ele já foi 
aprovado nos exames 
médicos e está 
integrado ao elenco
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SBT, 21H00

Chiquititas
As meninas escondem Virgínia e dizem que ela deveria conversar com seu 

noivo, Danilo. Ela explica que quer se divertir antes de se casar. A família de 

Tobias vai até o Café Boutique. As chiquititas conseguem unir o casal, que 

vai embora juntos direto para o casamento. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat discute com Duca para despistar Cobra e vai com ele para a QG. Jade 

sente ciúmes de Cobra. Nat desiste de falar com Duca. Wallace incentiva 

Jeff a contar para o pai sobre suas aulas de dança. Franz liga para Mari, no 

momento em que ela chega para falar com Jeff. 

A vida da gente
Eva proibe a enfermeira de usar o CD que a fi lha deixou para Ana. Alice 

confessa para Manuela que tem curiosidade de saber quem e seu pai. 

Laudelino tenta disfarcar o desconforto quando Ina pede que ele seja o 

investidor do negocio de Maria e Manuela. Jonas decide mudar o visual.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Ermelinda se preocupa com o interesse de Zezinho por Alexia/Josimara. Juan 

tenta confortar Mário. Téo lamenta a morte de Alexia. Luna se emociona ao 

ver fotos de Helena no computador. Luna revela a Kyra que está decidida a 

procurar Helena para saber o motivo de a mãe tê-la abandonado.  

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Verena teme ser reconhecida como corrupta. Raul 
conversa fi rmemente com Vitória e Sandro so-
bre seus novos planos de vida. A obra de Álvaro é 
embargada, e o empresário exige que Belizário se 
vingue de Davi. Durval presenteia Natália.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá precisa agir com violência para fugir de Ur. Terá agradece a presença 

de todos na viagem. Ayla discute com Ló. Sarai volta a pedir para Abrão 

arrumar outra esposa. Adália e Gate (Mario Bregieira) são surpreendidos com 

um ataque de Ziva (Ana Paula Tabalipa). Resumo não divulgado?

 A juventude é uma 
das fases mais belas 
da vida. É quando o 
mundo realmente se 
descortina diante de 
nós e as experiências 
começam a ganhar 
outra dimensão, 
pois começamos 
a ser realmente 
responsáveis por tudo 
aquilo que fazemos. 
A vida ganha mais 
peso, e a aventura de 
viver torna-se mais 
desafiadora.

Mas ao mesmo 

MOMENTO
especial

Viva a juventude

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANTONIO BORGES DOS SANTOS FI-

LHO E BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário! 

90% do sucesso se baseia 
simplesmente em insistir.”

 cultura@jornaldat.com.br

tempo, a juventude 
também é tempo 
de descobertas, de 
momentos muito 
marcantes. É na 
juventude que 
vivemos o nossa 
primeiro grande amor.
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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


