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Vistoria para abertura de 
leitos no HC de Suzano 
ocorrerá na terça-feira

Estado confirmou abertura de 30 leitos Covid, sendo dez de UTI; data da abertura será definida

SUZANO

  Maiores de 68 anos serão vacinados amanhã. Cidades, página 4

O Hospital Auxiliar de Suzano 
(HAS) deverá receber dez Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) para tra-
tamento de pacientes com corona-
vírus (Covid-19). A parceria entre 
o governo do Estado e a Prefeitu-
ra suzanense também deverá pro-
ver 20 leitos de Enfermaria para a 
unidade de saúde. Os prazos para 
instalação das novas vagas deverão 
ser definidos na próxima terça-feira. 
Em anúncio ontem, o governador 
do Estado, João Doria (PSDB), con-
firmou a instalação de novos leitos.  
Cidades, página 3

Aplicativo será destinado ex-
clusivamente para as vítimas 
de violência doméstica que 
são acompanhadas pela Patru-
lha Maria da Penha de Suzano.  
Cidades, página 4

GCM

SUZANO  
ADERE A  
APLICATIVO 
QUE DENUNCIA 
VIOLÊNCIA  
DOMÉSTICA

Compra de terreno

Barreira sanitária

Itaquá alerta 
para golpe 
financeiro

Mogi aborda 
1.811 veículos  
no 1º dia

Cidades, página 4

Cidades, página 6

MUNDO

França e Itália 
estendem 
lockdown. p8

Abertura dos leitos foi confirmada ontem pelo governo paulista durante coletiva de imprensa

EMANUEL AQUILERA

W
A

N
D

E
R

L
E

Y
 C

O
S

T
A

/S
E

C
O

P
 S

U
Z

A
N

O

Intermunicipais

Linhas de Suzano, Poá e Ferraz 
sofrem paralisação por 4 horas

Situação ocorreu na terça-feira; funcionários pedem 
pagamento de extras e vacinação. Cidades, página 3
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 � Palestra do Sebrae

A Prefeitura de Arujá, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento e em 
parceria com o Sebrae, promoverá o 
MEI: Organiza-se e Venda +. A inicia-
tiva gratuita e online tem como obje-
tivo oferecer oficinas e atendimento 
a pessoas que desejam inovar nos 
negócios ou começar uma gestão. 
O cronograma de palestras tem iní-
cio no dia 22 de abril e segue até 3 
de maio, a partir das 18 horas, pelo 
aplicativo Teams Classroom. Serão 
abordados diversos temas, entre eles 
pagamentos, expectativas de mer-
cado, assistência de marketing, ad-
ministração de finanças e diagnós-
tico realizado individualmente de 30 
minutos.

 � Limpeza pós chuvas

As equipes da Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais e Ser-
viços Urbanos de Poá, realizaram a 
limpeza de diversos pontos da cida-
de, nesta segunda-feira. A ação se 
deu em virtude das fortes chuvas 
que castigaram o município na tarde 
de domingo, que causou enchentes 
e alagamentos. Cerca de 15 tonela-

das de material foram retirados das 
vias poaenses, sendo dez  toneladas 
de lixo e cinco de madeira.

 � Cancelamento

A Associação Cultural Opereta e a 
Cia. Teatro Roda Mundo, organiza-
dores do espetáculo teatral “Pas-
sos 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 Cris-
to em Poá. A decisão se impõe diante 
do agravamento da pandemia de co-
ronavírus (Covid-19) em todo o país, 
especialmente na região do Alto Tie-
tê, cujos hospitais enfrentam taxas 
de ocupação máxima em seus res-
pectivos leitos.

 � Equipamentos de Poá

A Defesa Civil de Poá voltou a con-
tar com três motosserras e uma mo-
topoda após receberem serviços de 
manutenção. Os equipamentos estão 
à disposição do departamento, em 
virtude da ação do vereador Marcio 
Barbosa Iglesias (Republicanos), que 
custeou o conserto dos aparelhos.
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EDITORIAL

Prioridade

D
iante do labirinto em que nos en-
contramos por conta da pandemia 
da Covid-19, é importante, acima 
de tudo, união entre as autorida-

des e, principalmente, população. Empatia 
e se colocar no lugar do próximo são pos-
turas importantes nesse enfrentamento ao 
coronavírus.

Uma semana de “Fase Crítica”, como vem 
sendo chamado o nível de restrições impos-
to atualmente em Mogi das Cruzes, poderá 
apresentar resultados, no mínimo, anima-
dores. Cálculos, mesmo que ainda não pre-
cisos, apontam para uma possibilidade de  
queda no número de infectados. Com isso, 
espera-se um efeito dominó positivo, que se 
procede pela queda de internados e mortos. 
O decreto foi prorrogado até dia 11 de abril. 

Mogi das Cruzes mantém medidas mais 
restritivas do que o restante das cidades do 
Alto Tietê e, neste caso, mesmo se tratando de 
uma ação impopular, o prefeito Caio Cunha 
(Podemos) parece não colocar os interesses 
políticos como prioridade. Mesmo com o 
bom indicativo de queda na contaminação, 
um lockdown na cidade segue em estudo, 

muito embora, após o Consórcio de Desen-
volvimento das Cidades do Alto Tietê (Con-
demat) ter recusado a proposta do prefeito 
mogiano, o fechamento total do comércio vai 
ficando cada vez mais distante. 

Numericamente, a cidade que mais sofre 
impacto na área da Saúde é Mogi das Cru-
zes, onde 100% dos leitos ocupados signifi-
ca 159 UTIs e 240 de Enfermaria. Cidades 
menores, como Poá e Arujá, por exemplo, 
100% de ocupação equivale a dois e dez lei-
tos, respectivamente. Mais de 40% dos pa-
cientes internados em Mogi por Covid-19 
são de cidades vizinhas. Por essas e outras, 
teroricamente, o lockdown é visto como 
mais urgente para Mogi do que para os ou-
tros municípios. 

O importante é que o Condemat tenha 
união nas decisões sobre a pandemia. Com 
ou sem o fechamento total das atividades co-
merciais, é fundamental que o jogo político 
esteja em segundo plano neste momento. De 
março de 2020 para cá, quando se iniciou 
a sequência de mortes pela Covid-19 na re-
gião, muitos danos já são irreparáveis, porém, 
ainda há muitas vidas que devem ser salvas. 

Em 30 de março, o Brasil 
bateu mais um recorde de 
vítimas fatais da Covid-19, 
3.780 mortes em um único 
dia. Mas, além dessas, há 
muitas mortes sem essa con-
firmação e pela mesma causa. 

O Prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha, sugeriu 
aos demais prefeitos do Con-
selho de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) que adotassem 
o mesmo rigor de Mogi para 
frear o contágio. Nenhum de-
les concordou. Na verdade 
só temos duas armas, uma é 
a vacinação que se arrasta a 
outra seria o lockdown que 
nenhum prefeito tem cora-
gem de decretar. Resultado, 
mais mortes a cada dia. 

As pessoas não param de 
circular e só o fechamento 
de quase todas as ativida-

Lockdown

ARTIGO
Cedric Darwin

des e a paralização real pelo 
prazo de quinze dias traria 
algum alívio à catástrofe sa-
nitária que assistimos. Mas 
ninguém quer parar, quinze 
dias parece ser muito tem-
po e assim continuaremos a 
assistir a milhares de mortes 
diariamente. Viveremos mais 
um ano de luto, de perdas 
e de grandes prejuízos pes-
soais, sociais e econômicos. 

Nosso sistema de saúde não 
comporta a demanda. É pre-
ciso entender que, além das 
perdas pessoais, das sequelas 
de cada vítima sobrevivente 
haverá danos permanentes. 
Quem sai às ruas nota que 
não há isolamento e que a 
grande maioria das pessoas 
não se priva de nada, con-
tinuam circulando normal-
mente. A redução da circula-
ção das pessoas só se dá com 

um lockdown, um remédio 
amargo, mas menos dolorido 
do que sepultar mais de três 
mil pessoas por dia. 

Os danos econômicos já 
estão feitos e só tendem a 
piorar. É melhor parar de 
verdade e reduzir a curva 
de contágio, hospitalização 
e mortes enquanto se au-
menta a imunização e depois 
retomar com segurança do 
que continuar fingindo iso-
lamento com o número de 
infectados e mortos subindo 
dia após dia. 

Parabéns Caio Cunha pela 
coragem de fazer o que tem 
que ser feito, com o alto custo 
político que pagará, melhor 
fazer o que tem que ser feito 
do que jogar para torcida e 
colher cadáveres. No fundo 
do poço ainda cavamos mi-
lhares de covas.

Cedric Darwin <ct>é mestre em Direito 

e advogado.

 cdadv@uol.com.br

CHARGE
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Estado confirma 30 leitos para 
Hospital das Clínicas de Suzano

Informação foi passada ontem; local dos leitos do HC serão vistoriados na terça-feira da semana que vem

DEZ DE UTI

O Hospital Auxiliar de 
Suzano (HAS) deverá receber 
dez Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) para tratamento 
de pacientes com coronavírus 
(Covid-19). A parceria entre o 
governo do Estado e a Prefeitura 
suzanense também deverá 
prover 20 leitos de Enfermaria 
para a unidade de saúde. Os 
prazos para instalação das novas 
vagas deverão ser definidos 
na próxima terça-feira.

Com apenas quatro vagas 
restantes na UTI e demanda 
de 74 pacientes para 66 leitos 
de Enfermaria, Suzano vive a 
expectativa de receber novas 
unidades de tratamento nos 
próximos dias e desafogar o 
sistema de Saúde no muni-
cípio. Em anúncio ontem, o 
governador do Estado, João 
Doria (PSDB), confirmou a 
instalação de novos leitos.

A data para chegada dos 
aparelhos, no entanto, ainda 
não foi divulgada, a Prefeitura 
informou que a novidade será 

apresentada no próximo dia 
6 de abril, quando, em uma 
visita técnica junto ao Estado 
às instalações do hospital, o 
prazo de entrega dos leitos 
será definido.

Desde o começo da pan-
demia, o governo do Estado 
já repassou R$ 34,9 milhões 
para fortalecer a assistência 
para casos da Covid-19 no 
Alto Tietê. Além disso, fo-
ram enviados mais de 130 
respiradores. 

As quatro unidades de Saúde 
estaduais não possuem mais 
vagas de UTI. Em Mogi das 
Cruzes, os 33 leitos de UTI 
do Hospital Luzia de Pinho 
Melo estão ocupados e os 46 
leitos de Enfermaria registram 
lotação de 91%. No Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzuti, os 
dez recém inaugurados leitos 
de UTI já registram ocupa-
ção de 100%¨e restam livres 
apenas cinco das 20 vagas de 
Enfermaria.

Em Itaquaquecetuba, no 
Hospital Santa Marcelina os dez 
leitos de UTI e 20 de Enfermaria 

alcançam índices de ocupação 
de 100%. Também em colapso, 
o Hospital Regional de Ferraz 
de Vasconcelos, Doutor Osiris 
Florindo Coelho, está com 
seus 26 leitos de UTI e 26 de 
Enfermaria completamente 
ocupados.

Rede Municipal
Em Mogi, a rede municipal 

de Saúde se encontra com 
ocupação de 100% há 20 dias. 
Somando os leitos do Hospital 
Municipal e da Santa Casa de 

Mogi, são 70 vagas de UTI e 
116 de Enfermaria.Em Itaquá, 
são 35 leitos de Enfermaria e 
11 de emergência. Desses, 33 
leitos de Enfermaria e todos os 
de emergência estão ocupados.

Já em Poá, os dois leitos 
de UTI e 90% dos 22 de 
Enfermaria estão ocupados.

Mortes
O Alto Tietê registrou, ontem, 

mais 66 mortes por Covid. 
A região soma 2.907 óbitos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Data para funcionamento dos leitos  será definida

Emanuel Aquilera

Os pacientes e fun-
cionários do Hospital 
Municipal Guido Guida, 
em Poá, ficaram sem água 
filtrada ontem. Em meio a 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e grave crise 
financeira pela qual o mu-
nicípio passa, a Prefeitura 
também informou que 
a unidade trabalha com 
estoque crítico de todas 
as drogas de intubação e 
sedação, que devem durar 
mais 48 horas.

A principal base de 
combate à Covid-19 de 
Poá registrou escassez 
de água para beber on-
tem. Responsável pelo 
cuidado de 22 leitos de 
Enfermaria e dois de Emer-
gência apenas no trato de 
pacientes infectados, o 

Falta água filtrada  
no Hospital de Poá

Guido Guida ficou sem 
reabastecimento de água 
após o encerramento do 
contrato da fornecedora 
com a Prefeitura.

Expirado no último dia 
26, o contrato firmado com 
a empresa D.C Distribuição 
e Comércio de Produtos 
Eireli – ME era que fornecia 
os garrafões de 20 litros de 
água mineral para todas 
as secretarias poaenses. 
Agora, a Prefeitura estuda 
abrir um novo processo 
licitatório.

Sobre as denúncias de 
falta de água filtrada na uni-
dade de Saúde, o Executivo 
municipal esclareceu que 
a situação já foi resolvida 
e afirmou que não faltará 
mais água para os setores 
da Saúde. (L.K.)

Municípios do Alto Tietê  
recebem 12º lote de vacinas

Os municípios da região 
do  Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê  (Condemat) rece-
beram ontem o 12º lote de 
CoronaVac para continuidade 
da campanha de vacinação 
contra a Covid-19.

Ao todo serão 38.730 
doses distribuídas entre os 

CoronaVac

entregues aos municípios 
pelo Grupo de Vigilância 
Epidemiológico (GVE) de 
Mogi das Cruzes em horário 
pré-agendado. No caso do 
município de Santa Branca, 
a retirada será no GVE de 
São José dos Campos.

Com a entrega do 12º lote, 

os municípios do Condemat 
totalizam 366.763 doses 
recebidas, entre primeira e 
segunda dose.

Tanto a definição do quan-
titativo, quanto a logística 
de entrega dos imunizantes, 
são de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Saúde.

12 municípios consorciados, 
sendo que 21.020 serão 
utilizadas como segunda 
dose para idosos de 75 e 76 
anos e 17.710 corresponde 
ao total de doses a serem 
disponibilizadas para idosos 
com 68 anos na região.

Os imunizantes serão 

Ao todo serão 
38.730 doses 
distribuídas entre 
as cidades do 
Consórcio de 
Desenvolvimento

Linhas ficam paralisadas 
em Suzano, Poá e Ferraz

A paralisação de funcionários 
que prestam serviços para a 
Radial Transportes, concessio-
nária da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU), atingiu 
ontem as linhas 315, 460 e 
843. As linhas de coletivos 
intermunicipais atendem aos 
municípios de Poá, Ferraz de 
Vasconcelos e Suzano.

Apuração feira pela reportagem 
apontou que a reivindicação é 
pela vacinação, pagamento de 
horas extras do mês anterior 
não quitadas, vale alimentação 
que está atrasado há mais de 
um mês e pela inexistência de 
um prazo para a distribuição 
de cestas básicas.

Quando questionada, a 
EMTU explicou que não é 
responsável pelos pagamentos 
e contratações de funcionários, 
embora a Radial Transportes 
seja sua concessionária. A 
responsabilidade é, portanto, 
da empresa que, apesar de 
questionada, não respondeu à 

Intermunicipais

reportagem até o fechamento 
desta edição.

Portanto, ainda não se sabe 
o por quê de todos os atrasos 
de pagamentos, bem como 
na falta de um prazo para 
a entrega das cestas básicas 
aos funcionários e nem mes-
mo quando o problema será 
solucionado.

A Prefeitura de Poá afirmou 
que a paralisação durou 4 
horas e os ônibus voltaram ao 
normal a partir das 10 horas. 

Já a Secretaria de Transporte e 
Mobilidade Urbana de Ferraz, 
explicou que o atendimento 
dos coletivos foi retomado 
pouco antes das 11 horas. 
A Pasta notificou a empresa 
concessionária do serviço 
para garantir o atendimento.

O mesmo garantiu a Pre-
feitura de Suzano, quando 
contou que a circulação dos 
ônibus não foi prejudicada, 
já que a linha 843 voltou ao 
normal ainda durante a manhã.

Thamires Marcelino

Trabalhadores pedem vacinação contra Covid-19

Daniel Carvalho/Mogi News
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Suzano adere a aplicativo 
sobre violência doméstica

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano aderiu, 
ontem, ao uso do aplicativo 
gratuito “Está acontecendo”. 
Ele será destinado exclusi-
vamente para as vítimas de 
violência doméstica que são 
acompanhadas pela Patrulha 
Maria da Penha. Com ele, as 
suzanenses poderão realizar 
denúncias de forma prática 
e ágil.

Atualmente a patrulha 
realiza o monitoramento de 
136 mulheres que possuem 
medida protetiva. Ao longo 
dos próximos dias, elas serão 
beneficiadas com a nova 
plataforma, assim como 
eventuais novas vítimas. O 
aplicativo consiste de quatro 
botões que podem ser acio-
nados a qualquer momento 
e em qualquer lugar pela 
pessoa que está sendo alvo 
de violência.

Nele, existem as funções 
de denúncia para situações 
de ameaça, assédio e pedido 
de ajuda em geral. Também é 
possível enviar sua localização 

“Está acontecendo”

para que a Patrulha Maria 
da Penha vá imediatamen-
te ao local para atender à 
emergência.

De acordo com a coman-
dante da GCM, Rosemary 
Caxito, a corporação tem 
trabalhado de forma in-
cansável no enfrentamento 
à violência contra a mulher 
e agora, com a implantação 
desta linha direta e ágil en-
tre as vítimas e os agentes 
municipais, o acolhimento 

de denúncias será reforçado 
no município.

“A nova ferramenta vem para 
somar aos nossos esforços 
e trazer maior segurança 
às mulheres assistidas pela 
Guarda Civil Municipal. Com 
um único toque na tela do 
celular já somos acionados 
e podemos prestar apoio 
imediato à emergência, ga-
rantindo o bem-estar das 
suzanenses”, comemorou 
Rosemary.

Ações serão acompanhadas pela Guarda Civil

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Vacinação de maiores de 68 
ocorre amanhã, no Max Feffer

Com novo lote recebido ontem, Prefeitura de Suzano fará imunização dessa faixa etária nesta sexta-feira

COVID

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu ontem o 12º 
lote de imunizantes contra 
o coronavírus (Covid-19). 
A nova remessa da vacina 
do Instituto Butantan, a 
CoronaVac, conta com 3.920 
doses e permite a vacina-
ção dos idosos maiores de 
68 anos de idade, prevista 
para ocorrer amanhã. O 
atendimento, das 8 às 17 
horas, será na Arena Suzano 
e também em sistema drive-

-thru, no Parque Municipal 
Max Feffer. A data também 
marca o início da campanha 

“VacinAção Solidária”, que 
visa a doação voluntária de 
alimentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade.

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o 72º 
aniversário de emancipação 
político-administrativa de 
Suzano, também lembrado 
nesta sexta-feira, será marcado 
pela imunização contra a 
Covid-19. “Nosso foco é a 
vida e a saúde dos suzanen-
ses. Por isso, não podemos 

perder tempo. Infelizmente, 
não é o momento para festas 
e comemorações na cidade. 
Neste ano, o presente para 
Suzano será a oportunidade 
de avançar na luta contra a 
Covid-19”, afirmou.

A imunização ocorrerá na 
Arena Suzano, localizada 
no número 90 da avenida 
Senador Roberto Simon-
sen, no Jardim Imperador, 
objetivando contemplar 
os pedestres. Já as famílias 
que forem de carro deverão 
participar do sistema drive-

-thru, no Parque Municipal 
Max Feffer, com entrada pela 
avenida Brasil.

Para receber a dose ini-
cial, será preciso apresentar 
documento original com 
foto, CPF, comprovante de 
endereço de Suzano e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa por meio do link bit.
ly/FichaCovidSuzano. Além 
disso, também será preciso 
efetuar o pré-cadastro no site 

“Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br), do governo do 
Estado.    

Vale destacar que apesar 
dos suzanenses de 68 anos 
serem o público prioritário, 
todos os idosos que se enqua-
dram nos perfis dos grupos 

já beneficiados poderão 
receber a dose, conforme 
a disponibilidade. Para isso, 
basta comparecer aos polos 
de vacinação na data prevista 
e apresentar a documentação 
mencionada.

A expectativa é de que na 

sexta-feira seguinte, dia 9 de 
abril, a ação seja retomada 
com a aplicação da segunda 
dose da CoronaVac a idosos 
com idades entre 77 e 79 
anos, que já foram imunizados 
com a primeira aplicação. 
O trabalho continua com 

a chegada das novas doses 
do imunizante do Instituto 
Butantan. Segundo o últi-
mo balanço da Vigilância 
Epidemiológica, 29.352 
aplicações já foram reali-
zadas no município, sendo 
22.902 na primeira dose e 
6.450 na segunda.

Ferraz e Guararema

Ferraz de Vasconcelos dará 
início à vacinação contra a 
Covid-19 em idosos com 
mais de 68 anos hoje. A 
Prefeitura disponibilizará 
seis polos de imunização, 
das 8 às 15 horas. Ao todo, 
serão 270 senhas por polo, 
sendo 150 para pessoas a 
pé e 120 para o sistema 
drive-thru. Em Guararema,  
com a chegada dos novos 
imunizantes, a Pasta liberou 
o formulário para o cadastra-
mento de idosos de 68 anos. 
Após o cadastro, havendo 
vacinas disponíveis, equipes 
da Pasta entram em contato 
para agendar um dia e um 
horário para aplicar a dose.

Além de Suzano, as cidades de Ferraz e Guararema também planejam vacinação

 Jonathan Andrade/Secom Ferraz

 Secretaria de Segurança 
Urbana de Itaquaquecetuba 
alerta para golpes que pes-
soas mal intencionadas estão 
aplicando. A proposta é a 
promessa de moradia própria 
com preços extremamente 
acessíveis. Um dos casos 
aconteceu anteontem, no 
bairro Veraneio Maracanã, 
mas a Guarda Civil Municipal 
(GCM) impediu qualquer ação.

A Guarda Civil de Itaqua-
quecetuba recebeu uma de-
núncia e, após o deslocamento, 
avistou uma movimentação 
de demarcação de loteamento 
em uma área pública. Du-
rante a abordagem, um dos 
futuros proprietários, que 
tem uma filha de 2 anos e 
outra de 8, contou para a 
equipe que havia realizado 
a compra do lote pelo valor 
de R$10 mil. Neste mesmo 
local, adquirido por meio 
de uma suposta advogada, 
mais de 15 famílias foram 
enganadas, tendo grande 
prejuízo.

O secretário de Segurança 
Urbana, Anderson Caldeira, 

Itaquá alerta para golpe 

de aquisição de imóvel

Lote

explicou que há muitos in-
vasores profissionais, que 
aproveitam a oportunidade 
na inocência ou simplicidade 
do pai de família que busca 
a realização do sonho de 
ter a casa própria. “Existem 
alguns invasores que são 
profissionais. Iludem e tiram 
dinheiro dessas famílias e 
depois somem. Não é o 
primeiro caso que tivemos 
na cidade. Ainda mais neste 
tempo de pandemia é muito 
preocupante este tipo de 
ação”, detalhou Caldeira.

Com o apoio da Secretaria 
de Serviços Urbanos, a Pre-
feitura enviou maquinário 
para remover as estacas do 
suposto loteamento. O se-
cretário destacou que antes 
de adquirir qualquer imóvel, 
é importante verificar na 
administração municipal se 
aquele terreno ou imóvel está 
regularizado. Mas qualquer 
denúncia pode ser feita pelo 
número 153, da GCM. Neste 
caso, a recomendação é rea-
lizar o boletim de ocorrência 
na delegacia mais próxima.

Durante a suspensão das 
aulas presenciais na Rede 
Municipal de Ensino, causada 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), os educadores de 
Guararema estão auxiliando os 
alunos e familiares a estabelecer 
uma rotina de estudos e exe-
cução de atividades escolares.

Para isso, os professores 
apontam ações que podem 
colaborar para a manutenção 
do foco nas tarefas mais im-
portantes do dia, como por 
exemplo, estabelecer horários 
e prioridades.

Na Escola Municipal Prof. Dr. 
Domingos Lerario, o trabalho 
com a rotina é desenvolvido 
com alunos e famílias, uma 
vez que as crianças precisam 
de previsibilidade na execução 
das atividades.  A rotina auxilia 
na autonomia dos pequenos, 
pois, aos poucos, os estudantes 
sabem quais atividades preci-
sam ser entregues, cumprindo 
suas obrigações sem que os 
adultos precisem lembrá-los 
a todo instante.

Professores 
auxiliam alunos 
durante período 
de suspensão

Guararema
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Câmara apela por Bom Prato em Jundiapeba
Durante a sessão ordinária 

de terça-feira passada, no 
plenário Luiz Beraldo de 
Miranda, da Câmara de Mogi 
das Cruzes, os vereadores que 
pertencem à bancada do PSD, 
Edson Santos, Milton Lins 
da Silva (Bi Gêmeos) e Otto 
Rezende, apresentaram uma 
moção de apelo ao governa-
dor do Estado de São Paulo, 
João Doria (PSDB), para a 
implantação de uma nova 
unidade do Programa Bom 
Prato no município, desta 
vez em Jundiapeba, dada a 

Prédio está pronto

vulnerabilidade da população 
em meio à pandemia e o 
número de habitantes desta 
localidade, que ultrapassa 
mais 50 mil munícipes.

De acordo com os parla-
mentares, o distrito já dis-
põe de um prédio pronto 
e inaugurado com todas as 
adequações necessárias para 
atender ao programa (na 
esquina da avenida João de 
Souza Branco com a rua Dr. 
Francisco Soares Marialva), 
criado com o objetivo oferecer 
à população de baixa renda 

refeições saudáveis, de alta 
qualidade e a custo acessível.

Além disso, desde o início 
da pandemia o Bom Prato tem 
sido utilizado como umas 
das principais estratégias do 
Estado para garantir a segu-
rança alimentar à população 
vulnerável, uma vez que são 
oferecidas refeições ao custo 
de R$ 1,00 e gratuitamente 
para as pessoas em situação 
de rua cadastradas nos serviço 
de assistência social.

“Sabemos a diferença que o 
Bom Prato tem feito na vida 

Prefeitura propõe auxílio à 
população e microempresas

Projetos destinarão recursos às famílias em situação de vulnerabilidade, além de empresas com até 5 empregados

INVESTIMENTO DE R$ 13,2 MILHÕES

A Câmara de Mogi das 
Cruzes recebeu na sessão 
de ontem dois projetos 
de lei do Executivo que 
estabelecem a criação de 
dois programas voltados à 
assistência da população e 
do comércio local. As ma-
térias serão analisadas pelas 
comissões permanentes da 
Casa e poderão ser votadas 
na semana que vem.

Os projetos de lei foram 
mencionados pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode) em uma 
transmissão na internet no 
início da semana, na qual 
ele reiterou o seu apoio à 
população no enfrentamento 
da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). As 
medidas fazem parte dos 
esforços do Poder Público e 
de diálogos com a sociedade 
civil organizada, e sua pro-
posta é de funcionar como 
uma linha complementar 
ao programa de auxílio 
emergencial do governo 
federal, votado neste mês 
em Brasília.

O Projeto de Lei 29/2021 
estabelece o Programa Emer-
gencial para Micro e Peque-
nas Empresas, que cria um 
complemento para empresas 
com até cinco funcionários, 
de serviços não-essenciais, 
que foram impactados pela 
pandemia. A Prefeitura propõe 
uma ajuda de R$ 300 por 
funcionário no pagamento 
de salário por um período 
de dois meses, referentes a 
abril e maio.

Já o Projeto de Lei 30/2021 

oferecerá R$ 100 mensais 
para famílias cadastradas 
nos sistemas de Consulta, 
Seleção e Extração de Infor-
mações do Cadastro Único 
(Cecad) e Visdata, referentes 
aos meses de abril e maio 
deste ano. O trabalho de 
distribuição será coordenado 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

Para estes dois programas 
de auxílio emergencial, a 
Prefeitura de Mogi, em seus 
projetos de lei, pretende 
investir R$ 13,2 milhões do 
orçamento municipal, sendo 
cerca de R$ 6,5 milhões para 
o auxílio às famílias e R$ 6,7 
milhões para o programa 
destinado às empresas.

Os projetos contaram com o 

apoio dos vereadores do campo 
progressista no Legislativo 
mogiano. A vereadora Inês 
Paz (Psol) rebateu críticas ao 
projeto devido ao seu valor. 

“Sabemos que o custo de 
vida aumentou, mas temos 
que ter a consciência de que 
atualmente toda e qualquer 
ajuda faz a diferença para as 
pessoas”, afirmou.

Já o vereador Iduigues 
Martins (PT) reiterou que a 
criação de um auxílio mu-
nicipal foi um dos clamores 
da população durante o 
período do primeiro pico da 
pandemia, em meados do 
ano passado. “Não se pode 
pedir para as pessoas ficarem 
em casa sem ter como se 
manter. Temos 21 milhões 

de brasileiros passando fome 
atualmente, o que equivale 
a 10% da nossa população. 
Se levarmos isso para Mogi, 
estamos falando de 50 mil 
pessoas. Quem tem fome 
tem pressa, e precisa ter um 
amparo social”, ressaltou o 
vereador.

Outros projetos
Na sessão de ontem também 

foram protocolados outros 
quatro projetos de lei que 
passarão pelas comissões 
permanentes da Casa: sobre 
a criação do conselho que 
acompanhará e fará o controle 
social do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) em 
Mogi das Cruzes; a criação 

André Diniz

Vereadores devem votar projetos na próxima semana, após análise das comissões

Rodrigo Niemeyer/CMMC

de muita gente. Pessoas que 
não têm dinheiro para tomar 
café ou levar uma marmita 
procuram o Bom Prato pelo 
valor da refeição. Precisamos 
de todo apoio para inaugurar 
a unidade de Jundiapeba. A 
Prefeitura construiu e entre-
gou o prédio, agora só falta 
inaugurar e colocar para 
funcionar”, cobrou o parla-
mentar Edson Santos.

Diante da importância 
do programa, os vereadores 
cobram a ampliação do Bom 
Prato, com a implantação de 

uma unidade em Jundiapeba, 
levando em consideração, 
inclusive, o agravamento 
da pandemia, já que Mogi 
adotou a Fase Crítica, con-
forme decreto 19.957, de 
19 de março de 2021, com 
recomendações mais restri-
tivas que a fase emergencial 
do Plano São Paulo.

O documento cita ainda que, 
durante a Fase Crítica não está 
autorizado o funcionamento 
de alguns comércios, dentre 
outras atividades e serviços 
essenciais, o que faz com 

que diversas pessoas fiquem 
sem trabalhar, assim como 
os pequenos comerciantes 
e profissionais autônomos 
não estão conseguindo gerar 
receita e renda e, com isso, 
podendo começar a faltar o 
básico, como alimentos nas 
casas de diversas famílias.

“Precisamos unir esforços 
para que as pessoas não pas-
sem fome, toda estratégia 
que atenda essa necessidade 
da população precisa ser 
ampliada neste momento”, 
defendeu Bi Gêmeos.

A Câmara de Mogi das 
Cruzes também aprovou a 
criação da nova Comissão 
Especial de Vereadores 
(CEV) que irá acompanhar 
e fiscalizar o trabalho do 
Comitê Gestor de Retomada 
Gradativa das Atividades 
Econômicas. A proposta foi 
apresentada pelo vereador 
Marcos Furlan (DEM).

O grupo terá validade 
por 180 dias e será com-
posto por três vereadores. 
Segundo o parlamentar, a 
comissão atuou no ano 
passado como interlocutora 
entre o poder público e a 
sociedade civil organizada. 

“Esta é uma continuação do 
trabalho do ano passado, 
onde conseguimos divulgar 
e implantar os protocolos 
e medidas para o funcio-
namento do comércio na 
retomada das atividades. 
A comissão vai falar com 
os comerciantes e com o 
Poder Público”, explicou.

A sessão também aprovou 
três moções apresentadas 
no plenário: de votos de 
pesar pelo falecimento 
do guarda civil Antonio 

Comissão para Comitê 
Gestor é aprovada

Pinto da Silva, pelo ve-
reador Maurino José da 
Silva (Pode), o Policial 
Maurino; de apelo para 
que o município inclua 
profissionais da Assistência 
Social que atuam com a 
população de rua na lista 
prioritária de vacinação 
contra a Covid-19, por 
Mauro Mitsuro Yokoyama 
(PL), o Maurinho do Salão; 
e uma moção de protesto 
à Ditadura Militar de 1964, 
assinada pelos vereadores 
Inês Paz (Psol) e Iduigues 
Martins (PT). (A.D.)

de um Fundo Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19; 
a criação de um Banco de 
Ração de Alimentos para 
combater o abandono de 
animais durante a crise 

Furlan acredita na 
sequência do trabalho

Mogi News/Arquivo

econômica da pandemia; e 
a instituição do programa 
Tempo de Despertar, para a 
conscientização de homens 
que cometeram atos de 
violência doméstica.
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Prefeitura esclarece boato 
de multas para pedestres

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes esclareceu ontem um 
boato iniciado nas redes sociais 
envolvendo a possibilidade de 
um novo decreto municipal que 
poderia validar a aplicação de 
multas a pessoas que saíssem 
de casa durante a aplicação 
da Fase Crítica de restrição a 
estabelecimentos e circulação 
na pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

Em uma rede social, circu-
lou uma imagem do prefeito 
Caio Cunha (Pode) com os 
dizeres “Multa para Pedestre 
para quem descumprir a nova 
fase crítica, que será elaborada 
pela Secretaria de Saúde”. 
Na imagem, apresenta-se 
supostamente uma fala do 
prefeito a um canal de TV local, 
reiterando que o cidadão que 
for flagrado pela fiscalização 
sem comprovar necessidade 
para sair de casa será multado, 
com valor a ser decidido.

A publicação faz alusão ao 
decreto de Fase Crítica, emitido 

Novo decreto?

pelo poder Executivo mogiano, 
que impôs mais restrições ao 
funcionamento do comércio, 
inclusive a estabelecimentos 
considerados essenciais. Entre 
eles está o fechamento de 
supermercados e padarias às 
20 horas, limitação de ocu-
pação dentro dos mercados 
para uma pessoa a cada 20 
metros quadrados e proibição 
de retirada de alimentos no 
balcão, com apenas delivery 
e drive-thru permitidos, entre 
outras medidas.

Segundo a Prefeitura, não há 
informações sobre o assunto 
e informou que o decreto em 
vigência determina ações de 
orientação e recomendação de 
restrição na circulação. “Esta 
medida busca a conscientiza-
ção da população para que 
apenas saia de casa quando 
necessário, uma vez que a 
circulação de pessoas é uma 
medida fundamental para 
combater a disseminação do 
coronavírus e o enfrentamento 
da pandemia”, finalizou.

André Diniz

Segundo a Prefeitura, informação é mentirosa

Mogi News/Arquivo

1º dia da Barreira Sanitária 

tem 1.811 veículos abordados

Ações ocorreram ontem em Mogi nas avenidas Engenheiro Miguel Gemma e na Lourenço de Souza Franco

AGRAVAMENTO DA PANDEMIA

No primeiro dia do fun-
cionamento das barreiras 
sanitárias em Mogi das Cru-
zes, que têm como objetivo 
diminuir o contágio por co-
ronavírus (Covid-19), 1.811 
veículos foram abordados e 
3.622 pessoas foram orien-
tadas sobre o agravamento 
da pandemia na cidade. Do 
total de motoristas parados, 
63 optaram por retornar ao 
local de partida. 

A fiscalização parou 1.026 
veículos na avenida Engenhei-
ro Miguel Gemma (trecho 
municipal da ligação Mogi-

-Salesópolis), com um total 
de 2.052 pessoas orientadas. 
Deste total, 26 veículos retor-
naram. Já na barreira sanitária 
da avenida Lourenço de Souza 
Franco (ligação Mogi-Suzano), 
em Jundiapeba, 785 veículos 
foram parados na fiscalização, 
com 1.570 pessoas. Deste 
total, 37 veículos retornaram.

A barreira sanitária da avenida 
Lourenço de Souza Franco 

teve menos veículos abordados 
devido às características da 
via, com grande movimenta-
ção. Com isso, optou-se por 
abordagem por amostragem, 
orientando os motoristas e 
diminuindo o impacto no 
trânsito de veículos. “Nas 
barreiras de sanitização é 
feita a medição de tempe-
ratura dos ocupantes, bem 
como a orientação sobre a 
atual situação do município, 
quanto às restrições sociais 
e o estágio da pandemia e 
ocupação dos leitos, e sobre 
segurança sanitária”, expli-
cou a Secretaria Municipal 
de Segurança. O objetivo 
é diminuir a circulação de 
pessoas na cidade.

Durante a manhã, na bar-
reira montada em Jundiapeba, 
uma ocorrência policial em 
que um suspeito tentava 
fugir da Polícia Militar preju-
dicou o trânsito de veículos, 
necessitando, inclusive, a 
interrupção total do fluxo. 
Foram adotadas medidas 
buscando a diminuição do 

impacto, com uma maior 
liberação na passagem de 
veículos no ponto da barreira. 
Já na barreira da avenida 
Engenheiro Miguel Gemma, 
o trabalho vem sendo desen-
volvido sem intercorrências.

No final da manhã, a bar-
reira sanitária do distrito de 
Jundiapeba foi reposicionada. 
Ela estava na rotatória da Vila 
Nova Jundiapeba e passou 
para outro ponto, na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 

próximo à rotatória que fica na 
região da divisa com Suzano. 

“É importante lembrar que, 
com o estreitamento de pista 
para a realização da barreira 
sanitária, é esperado um im-
pacto no trânsito de veículos. 

No entanto, a situação vem 
sendo monitorada”, apontou 
a Prefeitura. 

Além disso, o Executivo 
explicou que é necessária a 
passagem de um veículo por 
vez para que seja possível o 
trabalho sanitário, que busca 
a melhoria da situação de 
saúde do município.

O trabalho nas barreiras 
de sanitização é realizado 
de forma escalonada nos 
cinco principais acessos da 
cidade, de acordo com uma 
programação estabelecida 
para a semana e o acompa-
nhamento diário realizado. 
Além dos dois locais em que 
a ação está sendo realizada 
nesta quarta-feira, também 
estão previstas, durante a 
semana, barreiras sanitárias 
na rodovia Mogi-Dutra, na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho (trecho municipal da 
rodovia Mogi-Guararema) 
e na avenida Prefeito Fran-
cisco Ribeiro Nogueira (tre-
cho municipal da rodovia 
Mogi-Bertioga-SP-98).

Thamires Marcelino

No total, 63 motoristas optaram por retornar e não entraram em Mogi das Cruzes

Emanuel Aquilera 

Exporta SP tem inscrições 
para empreendedores 

Micro, pequenas e médias 
empresas podem participar 
do Exporta SP, um programa 
desenvolvido pelo governo 
do Estado para capacitação 
de empreendedores que 
desejam acessar o mercado 
internacional. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem 
ser feitas até hoje por meio 
da página do Invest SP na 
internet (www.investe.sp.gov.
br/exporte/exportasp).

Podem se candidatar em-
presas do setor industrial, 
do agronegócio, de serviços 
ou startups. Os interessados 
preenchem um cadastro no 
site, que é analisado pela 
iniciativa para verificação de 
enquadramento no programa. 
São 200 vagas disponíveis 
para empreendedores de todo 
o estado.

Os interessados que não 
se enquadrarem nos quesitos 
necessários serão orientados 
sobre o atendimento de insti-
tuições parceiras, que darão 
suporte para o desenvolvimento 
do negócio.

Mercado externo

“Mogi tem uma vocação em-
preendedora muito destacada 
e o mercado externo pode ser 
uma solução para expandir 
os negócios mesmo em um 
período de crise. O Exporta 
SP é uma alternativa interes-
sante para os empresários que 
buscam iniciar os trabalhos 
de exportação”, afirmou o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

A Prefeitura vem desenvol-
vendo uma série de ações para 
apoio aos empreendedores e 
melhoria do ambiente econômico. 

O trabalho compreende ações 
como adiamento no pagamento 
de parcelas do IPTU e do ISS, 
estudos para uma proposta de 
auxílio aos empreendedores, 
além de iniciativas para apoio 
ao comércio, como a viabili-
zação de drive thru, que na 
fase emergencial pode ser feito 
por serviços essenciais, e a 
reunião com representantes do 
comerciantes e do Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci) para discutir a 
questão do aluguel dos pontos 
comerciais.

Vagas são limitadas e as inscrições se encerram hoje

Divulgação/PMMC



Quinta-feira, 1 de abril de 2021 7portalnews.com.br

Bolsonaro escolhe general Paulo Sérgio para comandar Exército

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) escolheu o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira como novo comandante do 
Exército. Ele substitui o general Edson Pujol, demitido com os comandantes da Aeronáutica e da Marinha, que rejeitaram 
tentativas do presidente de politizar as Forças Armadas. Para a Marinha, o escolhido foi o almirante Almir Garnier, e, 
na Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior, que demonstra nas redes sociais ser afinado ao governo, 
compartilhando mensagens ligadas a grupos de direita.

Após o pagamento da 
primeira parcela do auxílio 
emergencial, os beneficiários 
do público geral (fora do 
Bolsa Família) terão de es-
perar entre 40 e 47 dias para 
receber a segunda prestação 
da ajuda, segundo cálculos 
feitos pelo Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado) a partir do 
calendário divulgado ontem 
pelo governo.

Os nascidos em janeiro 
receberão o primeiro depósito 
em 6 de abril, mas a segunda 
parcela cairá na conta apenas 
em 16 de maio O intervalo é 
de 40 dias - mesma diferença 

Beneficiário de auxílio vai 

esperar 47 dias para ter 2ª

Após 1ª parcela

para os nascidos em fevereiro.
Beneficiários nascidos em 

março e junho, por sua vez, 
esperarão 42 dias entre o pri-
meiro e o segundo pagamento. 
Já quem faz aniversário em 
abril, maio e julho terá de 
esperar 43 dias a partir da 
primeira prestação da ajuda.

Para os nascidos em agosto, 
setembro, outubro e novembro, 
o intervalo será ainda maior, 
de 45 dias.

Quem faz aniversário em 
dezembro enfrentará a maior 
espera: 47 dias entre o primei-
ro depósito (30 de abril) e o 
segundo (16 de junho). (E.C.)

Doria: Saúde não está 
no padrão desejado

Dentre as demandas dos governadores está principalmente a reabilitação 
pela Pasta dos leitos que foram desabilitados no fim do ano passado 

APOIO AOS ESTADOS

 O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), avalia 
que o Ministério da Saúde 

“ainda não está dentro do 
padrão desejado de apoio 
aos governos estaduais”. Em 
evento no Instituto Butantan 
nesta manhã de ontem Doria 
disse que, apesar de o novo 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, ter demonstrado 
boa vontade e um discurso 
acertado nos primeiros dias, o 
corpo técnico não corresponde 
às expectativas veiculadas 
pelo ministro.

Dentre as demandas dos 
governadores está princi-
palmente a reabilitação pela 
Pasta dos leitos que foram 
desabilitados ao fim de 2020. 
A medida do ministério mo-
tivou uma disputa judicial 
pelo refinanciamento das 
vagas em UTI para pacientes 
da Covid-19.

“O ministro tem demonstrado 
boa vontade - e eu reconheço -, 
tem demonstrado um discurso 
assertivo em relação ao uso de 
máscaras, ao distanciamento 
social e às medidas necessárias. 

Mas agora é preciso que o 
seu ministério corresponda 
ao discurso do ministro. O 
ministério precisa agir como 
promete o seu novo ministro”, 
afirmou o governador.

O Butantan liberou mais 3,4 
milhões de doses da Corona-
vac, vacina contra a Covid-19, 
para o Ministério da Saúde, 
totalizando 36,2 milhões de 

doses entregues desde janeiro.

Vacina 
Doria anunciou também  a 

antecipação da vacinação  para 
pessoas com 68 anos de idade 
para amanhã. A vacinação 
deste grupo, estimado em 
340 mil pessoas, havia sido 
anunciada inicialmente para 
a próxima segunda-feira.

Oxigênio
Apesar de cidades alertarem 

para estoque crítico de cilin-
dros de oxigênio, o governo 
do Estado garantiu que não 
haverá desabastecimento 
nos municípios. Segundo o 
secretário estadual da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, o Estado 
trabalha para manter o abaste-
cimento em todas as cidades.

Doria: corpo técnico não corresponde às expectativas veiculadas pelo ministro

Divulgação
Estadão Conteúdo

O Ministério da Saúde vai 
antecipar a vacinação de mi-
litares e agentes de segurança 
que atuam no combate direto 
à Covid-19, como policiais 
escalados para fiscalizar medi-
das de distanciamento social. 
A decisão foi informada ontem 
a governadores, que vinham 
pressionando por uma orien-
tação mais clara do governo 
federal sobre a imunização 
destes grupos.

Agora, a Saúde irá reservar 
doses exclusivamente para a 
vacinação de agentes envol-
vidos em atividades ligadas à 
pandemia: no atendimento 
ou transporte de pacientes; 
em resgate e atendimento 
pré-hospitalar; nas ações de 
vacinação para a Covid-19 e 
na fiscalização de medidas de 
distanciamento social. Sobre 
o último grupo, o ministério 
ressalta que há “contato direto 
e constante com o público” 
e que a vacinação será feita 

“independente da categoria”.
Segundo gestores da área de 

saúde, a nova orientação foi 
definida em reunião anteontem 
de representantes do minis-
tério, Estados e municípios. 
Secretários locais afirmam 
que havia forte pressão para 
antecipar a imunização destes 
grupos e até mesmo receio 
de motim de agentes que 
atuam na linha de frente, 
especialmente na fiscalização 
do fechamento do comércio 
e de outras restrições.

Vacinação de militares 
e agentes é antecipada

Covid-19

Agentes de segurança já faziam 
parte da lista de prioridades 
da vacinação para a Covid-19, 
mas só seriam contemplados 
mais tarde, após a conclusão 
da imunização de pessoas 
acima de 60 anos ou com 
comorbidade, por exemplo.

Integrantes das Forças Ar-
madas estavam ainda mais 
distantes, atrás de presos, 
população em situação de rua, 
trabalhadores da educação e 
outras categorias.

Em nota técnica sobre “va-
cinação do grupo de Forças 
de Segurança e Salvamento 
e Forças Armadas”, a Saúde 
não diz qual o tamanho desta 
população e quais outros 
grupos prioritários devem 
ter a vacinação atrasada com 
a nova orientação. A Pasta 
apenas afirma que “dispõe 
das estimativas globais desses 
profissionais” e que a “identi-
ficação destes” será feita em 
conversa com representantes 
de secretarias locais. “Caso 
ocorram excedentes de doses, 
estas deverão ser direcionadas 
para aqueles com 60 anos ou 
mais, com comorbidades ou 
deficiência”, afirmou a Saúde.

A mudança na regra não 
beneficia de imediato todos 
os agentes de segurança ou 
militares. Os trabalhadores 
que não estão envolvidos 
diretamente com as ações da 
pandemia só serão vacinados 
quando chegar a hora prevista. 
(E.C.)

Nascidos em janeiro receberão o primeiro depósito

Divulgação
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Para conter variantes, França 
e Itália estendem lockdown

Governos dos dois países seguem Alemanha e Espanha, que já fecharam fronteiras para viajantes da Europa

CORONAVÍRUS

Os governos da França 
e da Itália devem estender 
as restrições como forma 
de conter a disseminação 
das variantes da Covid-19 
na Europa. O aumento do 
vírus na França tem sido 
particularmente forte, e na 
semana passada, Alemanha e 
Espanha impuseram restrições 
de fronteira para viajantes 
vindos do país.

O presidente francês, 
Emmanuel Macron, con-
firmou ontem a extensão do 
lockdown no país. Segundo 
apuração, a proibição de 
viagens intermunicipais e 
o fechamento de escolas 
estão no radar do chefe do 
Executivo.

Um bloqueio total para a 
França representaria uma re-
versão para Macron. Ele havia 
defendido uma abordagem 
localizada, e sua rejeição aos 
conselhos para medidas mais 
rígidas mais cedo poderia 
ser politicamente prejudicial 
um ano antes das eleições 
presidenciais.

Enquanto isso, na Itália, o 

governo do primeiro-ministro 
Mario Draghi vai estender as 
atuais restrições até o dia 30 
de abril, também de acordo 
com o jornal Bloomberg. 
Além disso, as medidas extras 
incluem tornar a vacinação 
obrigatória para a equipe 
médica.

Outras nações
Na tendência de adoção 

de novas restrições pelos 
países, a cidade de Osaka, 
no Japão, está solicitando 
ao governo que determine 
medidas mais rígidas na 
região. O pedido vem após 
a cidade notificar ontem 599 
novos casos, superando os 
432 de terça-feira, o maior 
número em 24 horas desde 
24 de janeiro. A região japo-
nesa teme que o aumento de 
infecções possa levar a outra 
nova onda no país.

Por enquanto, as autorida-
des locais se confortam com 
o fato de que a situação em 
Tóquio está um pouco mais 
calma, mas os gráficos estão 
mostrando uma potencial 
virada mais uma vez no Japão, 
apontou o jornal Forex Live.

No Reino Unido, as auto-
ridades nacionais se dizem 

“100% confiantes” sobre a 
eficácia da vacina contra 
o coronavírus da Oxford/
AstraZeneca. Na terça, a 
Alemanha suspendeu o uso 
do imunizante em pessoas 
menores de 60 anos devido a 
preocupações com coágulos 
sanguíneos raros.

“É uma vacina segura e o 
lançamento da vacina no Reino 
Unido está salvando vidas de 
pessoas em todo o país todos 
os dias”, disse o secretário 
de Habitação, Robert Jenrick, 
à Sky News. Segundo ele, a 
eficácia foi “confirmada por 
estudo após estudo”.

O regulador de medica-
mentos da União Europeia 

e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) também 
insistiram que a vacina é 
segura e eficaz. “As pessoas 
devem continuar a tomar a 
vacina. Eu certamente farei 
isso quando chegar a minha 
hora”, declarou Jenrick.

Em mais uma etapa da 
vacinação no mundo, a Rússia 
registrou o primeiro imunizante 

contra a Covid-19 para ani-
mais. A vacina, batizada de 
Carnivac-Cov, foi desenvol-
vida por uma unidade da 
agência, que afirmou que a 
imunidade dura seis meses 
após a vacinação, mas con-
tinua sendo analisada pelos 
desenvolvedores.

“Os resultados dos testes 
nos permitem concluir que a 
vacina é inofensiva e altamente 
imunogênica, pois todos os 
animais vacinados desenvol-
veram anticorpos contra o 
coronavírus em 100% dos 
casos”, disse o vice-chefe da 
agência, Konstantin Savenkov.

O imunizante foi testado 
em cães, gatos, raposas árti-
cas, visons, raposas e outros 
animais. A produção deve 
começar neste mês. Casos 
de Covid-19 em animais 
foram registrados em todo 
o mundo, incluindo surtos 
massivos registrados em 
fazendas de visons no ano 
passado. A Dinamarca, por 
exemplo, abateu 17 milhões 
de visons para impedir a dis-
seminação de uma mutação 
potencialmente perigosa 
do vírus.

Estadão Conteúdo

Presidente Macron resistia às restrições por conta da próxima eleição presidencial

Divulgação

Juan Antonio “Tony” Her-
nández, irmão do presidente 
de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, foi condenado 
na terça-feira à prisão per-
pétua por narcotráfico por 
um juiz federal de Nova 
York. Ele foi considerado 
culpado em um julgamento 
em 2019 pelo tráfico de 185 
toneladas de drogas para os 
Estados Unidos, segundo os 
promotores americanos, com 
a ajuda do seu irmão, uma 
acusação que o presidente do 
país centro-americano nega.

Também ex-deputado, 
Tony Hernández, de 42 anos, 
foi considerado culpado por 
outras três acusações de trá-
fico de cocaína para os EUA, 
falso testemunho e posse de 
armas de fogo. O juiz Kevin 
Castel disse que a sentença 
de prisão perpétua para 
Hernández, que foi detido 
em um aeroporto de Miami 
em novembro de 2018, era 

“muito merecida”.

Irmão do presidente de 
Honduras é condenado

Prisão perpétua nos EUA

Os promotores do distrito 
sul de Nova York assegura-
ram em seu processo que o 
presidente de Honduras foi 
um sócio-chave de seu irmão, 
embora ele não tenha sido 
acusado. Os promotores 
exigiram prisão perpétua, 
ressaltando que Hernández 

“não demonstrou nenhum 
remorso”, enquanto a defesa 
havia pedido a pena mínima 
de 40 anos.

“O réu era um congressista 
hondurenho que, junto com 
seu irmão Juan Orlando 
Hernández, desempenhou 
um papel de liderança em 
uma violenta conspiração de 
tráfico de drogas patrocinada 
pelo Estado”, escreveram os 
promotores ao juiz.

Tony Hernández atuou 
“com total impunidade” graças 
à proteção de seu irmão e 
contribuiu para a “putrefação” 
das instituições hondurenhas, 
afirmou também a promotoria 
durante o julgamento. (E.C.)

A brutal repressão condu-
zida por generais de Mian-
mar para conter os protestos 
desde o golpe que derrubou 
o governo civil de Aung San 
Suu Kyi já matou 521 pessoas, 
incluindo muitos estudantes 
e adolescentes, informou a 
organização Associação de 
Ajuda aos Presos Políticos 
(AAPP).

A ONG afirma que o número 
de vítimas “é provavelmente 
muito maior”, sobretudo porque 
centenas de pessoas continuam 
desaparecidas. Grande parte 
dos assassinatos aconteceu a 
tiros. Sábado passado foi o 
dia mais violento até aqui, e 
ao menos 141 pessoas foram 
mortas pelos militares.

Apesar do aumento da 
violência, milhares de mani-
festantes saíram para marchar 
em várias cidades na terça-feira, 
de acordo com a mídia e fotos 
nas redes sociais. Na capital 
econômica Yangon, várias 
ruas amanheceram cobertas 
de lixo, em um novo ato de 
desobediência civil.

Grupos armados ameaçam junta militar
Mianmar

frente única, composta por 
manifestantes urbanos e os 
grupos insurgentes, contra 
os militares.

Um dos grupos rebeldes 
mais fortes, a Unidade Nacional 
Karen, que opera ao longo 
da fronteira com a Tailândia, 
disse em comunicado que 
responderá a apelos de socorro 
de opositores do governo 
enviando combatentes para 
protegê-los.

O grupo disse que se pre-
para para sofrer uma grande 
ofensiva da junta militar. Em 
resposta, as tropas rebeldes 
estão atacando posições do 
Exército de Mianmar e cortando 
as rotas de abastecimento.

“Milhares de tropas mili-
tares terrestres birmanesas 
estão avançando em nossos 
territórios de todas as fren-
tes”, disse o grupo em um 
comunicado. “Não temos 
outra opção senão enfrentar 
as ameaças representadas 
pelo Exército da junta militar 
ilegítima e defender nosso 
território”, completou. (E.C.)

Além das cidades e vilas 
em todo o país que estão 
tomadas por protestos, tam-
bém se intensificaram os 
combates entre o Exército 
e os insurgentes em regiões 
fronteiriças, para onde estão 
fugindo muitos refugiados.

Os rebeldes lutam contra 
o governo há décadas por 
maior autonomia em regiões 
fronteiriças, distantes das 
grandes cidades. Os oponen-
tes do golpe pediram uma 

Em meio à continuação da 
repressão, grupos rebeldes 
armados de minorias étnicas 
nas fronteiras birmanesas 
ameaçam se unir e aderir à 
resistência contra a junta mi-
litar caso persista a repressão.

Mianmar está em crise desde 
a deposição pelo Exército do 
governo democraticamente 
eleito em 1º de fevereiro, 
com a volta de um regime 
militar após uma década de 
tentativas de democracia.

Repressão aos protestos já deixou mais de 500 mortos

Divulgação
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São Paulo corrige ‘erro’ e vai
homenagear Richarlyson

Tricampeão brasileiro em 
2006, 2007 e 2008 e presente 
no elenco que conquistou o 
Mundial de 2005, o volante 
Richarlyson finalmente re-
ceberá o reconhecimento 
pelos serviços prestados ao 
São Paulo. O jogador de 38 
anos será homenageado na 
calçada da fama do clube ao 
lado de outros campeões que 
foram “esquecidos”. Mes-
mo sem saber quando será 
agraciado, ele já fez questão 
de agradecer ao ex-jogador 
Müller e ao presidente Júlio 
Casares, responsáveis por 
corrigir esse “erro”.

Richarlyson ficou sabendo 
ontem da homenagem por 
um vídeo postado pelo ex-

-atacante Müller. O astro 
tentava reparar essa injus-
tiça com Casares e o atual 
presidente resolveu atender 
o apelo.

Atualmente no Noroeste, 
Richarlyson postou um vídeo 
de agradecimento. “Quero 
aqui agradecer todo torcedor 
são-paulino e o ex-jogador 
Müller, que acabou de publi-
car um vídeo falando que eu 
estaria sendo condecorado 

Calçada da fama

na calçada dos ídolos do 
São Paulo. Para mim será 
um motivo de muita alegria, 
de muito gozo e, acima de 
tudo, me sinto lisonjeado de 
estar participando e ficando 
marcado para sempre neste 
clube, nessa instituição que 
me deu tanta alegria e me 
fez ser esse atleta que sou 
hoje”, festejou o volante. 

“Gostaria de agradecer vocês, 
torcedores, e, principalmente, 
externando ao presidente 
Julio Casares. Agradeço de 
coração, pode ter certeza 
que ficará guardado para o 

resto da vida esse momento.”
A primeira ação são-paulina 

de eternizar ídolos na calçada 
da fama reuniu 99 jogado-
res. Aconteceu na gestão 
de Carlos Augusto Barros 
e Silva, o Leco. Agora, terá 
Richarlyson e outros nomes 
importantes da história do 
São Paulo, caso de Dagoberto.

“Injustiça tem que ser corrigida. 
Parabéns ao Júlio Casares e ao 
Müller e tantos torcedores e 
ex-jogadores que pediram a 
homenagem”, postou em sua 
rede social uma das torcidas 
do São Paulo. (E.C.)

Richarlyson joga atualmente no Noroeste, de Bauru

Divulgação

Catar promete entregar arenas
até o começo do próximo ano

A 600 dias do Mundial, cinco estádios estão prontos e dois em fase final; último será concluído no início de 2022

COPA DO MUNDO

O Comitê Organizador da 
Copa do Mundo de 2022, 
que será no Catar, divulgou 
ontem um novo balanço dos 
preparativos para o torneio. 
A 600 dias para o início da 
competição, o país do Oriente 
Médio afirma que dos oito 
estádios previstos, cinco estão 
prontos e mais dois serão 
inaugurados ainda neste ano. 
A obra final será entregue 
até o início do ano que vem. 
O Mundial tem o jogo de 
abertura marcado para 21 
de novembro.

O último estádio a ficar 
pronto será o principal palco 
do torneio. O Lusail terá 
capacidade para receber 80 
mil pessoas e vai receber a 
abertura e a grande decisão, 
marcada para 18 de dezembro. 
Segundo o Comitê Organizador, 
a obra agora passa por repa-
ros internos de acabamento, 

Estádio Lusail, para 80 mil pessoas, vai sediar abertura e final da Copa do Mundo

pela construção de dutos de 
água gelada e finalização da 
estrutura do ar condicionado.

O governo garante que ter-
minou as obras de transporte 
para viabilizar a Copa. Rodovias 
e um novo sistema de metrô 
para interligar os estádios já 
estão em funcionamento. As 
oito arenas do Mundial ficarão 
a uma distância de menos 
de 25 quilômetros do centro 
da capital do país, Doha. A 
proposta dos organizadores é 
que a torcida possa se deslo-
car de uma arena a outra de 
transporte público e aproveitar 
a curta distância para poder 
até mesmo acompanhar mais 
de um jogo por dia.

Dos oito estádios da Copa, 
quatro até já receberam parti-
das. O Mundial de Clubes da 
Fifa, realizado em fevereiro, 
teve partidas nos estádios 
Education City e Ahmed bin 
Ali. Na edição anterior do 
torneio, em 2019, o Khalifa 

foi o palco principal. A or-
ganização promete ter sete 
estádios prontos até o fim 
deste ano para realizar o 
grande evento teste para o 

Mundial.
Após a Fifa avisar que não 

vai mais realizar a Copa das 
Confederações, o Catar de-
cidiu procurar um outro 

grande torneio de seleções 
para testar a estrutura do 
país. A inédita Copa Árabe 
vai reunir 22 países e será 
disputada em sete arenas. A 

competição vai reunir países 
do Oriente Médio e de parte 
da África.

Um dos destaques do tor-
neio será o estádio Ras Abu 
Aboud. Será a primeira vez 
que uma Copa será disputada 
em uma arena desmontável. 
O estádio está na fase final de 
construção e após o Mundial 
será desconstruído. Partes 
da antiga arena vão virar 
estruturas esportivas, que 
serão doadas para outros 
países vizinhos.

Em entrevista ao Estadão 
em dezembro, a diretora do 
Supremo Comitê para Entrega 
e Legado do Catar, Fatma Al 
Nuaimi, garantiu que o Catar 
não teria o problema de os 
estádios não serem utilizados 
após o torneio. “Tudo está 
em um nível de avanço que 
nenhuma outra sede anterior 
da Copa conseguiu atingir a 
dois anos antes do torneio”, 
garantiu.

Estadão Conteúdo
Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mili consola Carol, que fi ca triste com a partida de Dani. Bruno mostra seu 

apartamento para Dani. Como o apartamento é pequeno, de apenas um 

quarto, a menina precisa dormir na sala. Samuca cria um novo invento para 

detectar sintomas da paixão. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lucrécia exige que Cobra se afaste de Jade. Roberta convence Duca a 

jantar com ela. BB critica Bianca por pagar para Pedro namorar Karina. João 

termina a edição do videobook de Bianca, e Cobra faz uma cópia sem que 

ele perceba. Bianca e Duca se reconciliam. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela comenta com Maria que pretende chamar Rodrigo para administrar 

o negocio. Vitoria convida Olivia para lanchar em sua casa, e Dora fi ca 

apreensiva. Laudelino revela a Ina que nao podera emprestar dinheiro para 

Maria e Manuela. Manuela leva Julia para a casa da avo. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Davi é levado para o hospital, e Érica, Miguel e Vitória torcem por sua vida. 
Sandro descobre que Veiga e Belizário podem estar ligados à suposta morte 
de Lurdes. Camila evolui na fi sioterapia. Belizário se assusta ao encontrar 
Penha em sua casa. Penha e Leila se vingam de Belizário.

RECORD, 21H

Gênesis
Lotam acusa Ló. Aat pressiona Agar a cumprir a missão. Ela desperta a 

atenção de Anziety (Paulo Lessa). Terá se entende com Lotam. Agar fi ca 

frustrada em sua missão. As fi lhas de Lotam roubam o leite das cabras. Aat 

humilha Agar. As fi lhas de Lotam são pegas roubando. 

 A vida é feita 
de inícios e finais. 
Tudo começa e um 
dia acaba, por isso 
devemos encarar 
uns e outros com 
otimismo e esperança, 
pois viver é estar em 
constante mutação.

Um recomeço é 
um novo início, e se 
às vezes pode ser 
difícil deixar algumas 
pessoas ou coisas para 
trás, é importante 
encarar um recomeço 
como uma nova 
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Os recomeços da vida

*Maria Rosa Mieko
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A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário! 

Que cresçam flores nos nossos 
desertos interiores.”

 cultura@jornaldat.com.br

e importante 
oportunidade na vida. 
No início sempre 
estranhamos as 
novidades, mas com 
o tempo conseguimos 
enxergar como 
eram importantes 
e necessárias para 
nossa evolução.
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Volto a evidenciar alguns flashes assinados pelo competente José Carlos Cipullo que em 2012 

foi um dos responsáveis de garantir acervo fotográfico imenso dos meus convidados de Uma 

Noite em Veneza . Uma festa ressoante que vale a pena publicar flashes aqui em nossa editoria 

e assim acarinhar os evidenciados . Vamos a cada dia preenchendo nossos corações com boas 

lembranças e tentando dispersar tantas más noticias . Temos que nos cercar de pensamentos 

positivos e caminhar com fé e esperança em dias melhores . O Black Tie na época parou a Duarte 

Freitas em Mogi das Cruzes, onde o Clube de Campo foi transformando num grande cenário alu-

sivo a cidade de Veneza . As máscaras usadas pelos amigos deram o toque de luxo e elegância e 

o salão lotou de gente elegante e de bem com a vida. Curtam as fotos de hoje !!!

Relembrando Bal Masqué 
Glamour, Elegância e Qualidade

o
s
n
y

André e Lilian Gumieiro

Douglas Pires

Denise Massa Sartori e Eduardo Sartori 

Conceição e Márcio Alvino Fernando Yamasaki e Paula Yamasaki 

Simone Leone

Francesly e Marcelo Massa

Quinta-feira
Paulo Rogério de Souza , Aparecida 
Hüne Costa, Janete Gonçalves dos San-
tos, Maria Mota Kiyam , Inelba Oliveira , 
Mauro César de Almeida , Adrian Shoji 

, Lilian de Paula , Taty Ribeiro  e Mário 
Theo Magalhães .
Sexta-feira
Rogério Alvarez, Gislene Souza, Ruda-
mir Fernandes , Carlos Navarro e Caio 
Braghiroli ..

ANIVERSARIANTES

DO DIA


