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COMUNICADO

Em razão do feriado

da Paixão de Cristo 

NÃO HAVERÁ

CIRCULAÇÃO DO 

JORNAL AMANHÃ

Retornaremos à 

circulação normal

no domingo, dia 4

20 leitos entram em operação
no hospital Arnaldo Pezzuti

Novas unidades 
serão destinadas 
à Enfermaria a 
partir deste final 
de semana; até o 
término de abril total 
de leitos vai chegar a 
90, sendo 40 para UTI 
e 50 para Enfermaria

Neste final de semana prolon-
gado serão ativados mais 20 leitos 
de Enfermaria Covid no Hospital 
Dr. Arnaldo Pezzuti, distrito de 
Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. 
Ainda neste mês, outros 40 leitos - 
30 de UTI e dez de Enfermaria en-
tram em operação. Total vai chegar 
a 90 unidades. Cidades, página 5

No Dia Nacional de Conscientiza-
ção sobre o Autismo, celebrado hoje, 
o tema ganha destaque e se relacio-
na com o modo como as crianças se 
desenvolveram neste primeiro ano 
de pandemia. A psicóloga Luciana 
Garcia (foto), especialista em Neu-
ropsicologia pela USP, aponta que 
os pais precisam se atentar ao com-
portamento dos filhos e pedir aju-
da mesmo durante esta fase crítica. 
Cidades, página 6

Conscientização

CRIANÇAS 
AUTISTAS 
DESPERTAM 
CUIDADOS
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Os presidentes das Câmaras Mu-
nicipais de 11 cidades do Alto Tietê 
e Vale do Paraíba - Mogi das Cruzes, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Ita-
quaquecetuba, Santa Branca, Gua-
rarema, Biritiba Mirim, Salesópolis, 
Arujá, Poá e Santa Isabel - assinaram 
ontem um manifesto pela criação 

de uma Frente Legislativa Intermu-
nicipal para a união de esforços en-
tre seus parlamentares. A reunião 
que criou a nova frente foi realiza-
da em Mogi. Uma das prioridades 
é estabelecer o papel das Câmaras 
na prevenção e enfrentamento do 
coronavírus. Cidades, página 4

Alto Tietê

PRESIDENTES DAS CÂMARAS 
CRIAM FRENTE LEGISLATIVA

Encontro entre parlamentares ocorreu ontem na Câmara de Mogi
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Medida vai beneficiar 32 mil famílias

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Prefeitura de Mogi propôs ajuda para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Cidades, página 3
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FECHADO POR 48 HORAS
Um supermercado localizado na Vila 
Mogilar foi autuado no final da tarde 
de ontem e teve a atividade suspensa 
por 48 horas, de acordo com a Lei 
Municipal 7.659, de 5 de março de 
2021. As equipes de fiscalização, com 
apoio da Guarda Municipal, foram 
acionadas por meio de denúncia à 
Central Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

AGLOMERAÇÃO
Quando chegaram ao local, as equi-
pes de fiscalização constataram o 
desrespeito às normas de restrição 
determinadas pela Fase Crítica: o 
estabelecimento estava permitindo 
aglomeração, com a presença de 
mais de um integrante da mesma 
família, em alguns casos até quatro.

MULTAS PESADAS
De acordo com a legislação, no caso 
de descumprimento das normas de 
restrição, o estabelecimento é noti-
ficado a cumprir de imediato e sanar 
as irregularidades. Em caso de não 
atendimento, a multa é de R$ 3.750,20. 
Se houver novas reincidências, as 
infrações passam para R$ 7.500,40 
e R$ 18.751,00.

PONTO EM COMUM
Um acontecimento incomum marcou 
a sessão de quarta-feira na Câmara 
de Mogi. A indicação da vereadora 
Inês Paz (Psol) pedindo a suspensão 
ou redução da taxa mínima na co-
brança de água de estabelecimentos 
não-essenciais que ficaram fechados 
durante a pandemia coincidiu com a 
proposta de Marcos Furlan (DEM), que 
fez o mesmo pedido semanas atrás.

PUBLICIDADE
O vereador Edinho do Salão (MDB) 
pediu maior utilização de cartazes 
para educar a população sobre a im-
portância de adotar medidas contra a 
Covid-19. Embora o mundo esteja se 
tornando cada vez mais virtual, com 
o uso das redes sociais, não se pode 
ainda subestimar o uso de cartazes.

CEMITÉRIO SÃO SALVADOR
Na terça-feira, o vereador Eduardo 
Ota (Pode) indicou à prefeitura me-
lhorias no Cemitério São Salvador, 
mas não por mais sepulturas; seria 
para a melhoria da infraestrutura 
aos funcionários, com a instalação de 
câmaras frigoríficas para preservar 
os corpos de pessoas que morreram 
sem identificação.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Anunciação

Q
ualquer feriado que se aproxima 
causa calafrios nos mais cons-
cientes e fiéis às medidas de res-
trição para controlar a Covid-19. 
Agora, porém, no pior momento 

da pandemia, o medo é redobrado. A mo-
rosidade para imunizar a população e o co-
lapso na Saúde são suficientes para merecer 
nossa atenção. 

Com a chegada da Páscoa, a Secretaria es-
tadual de Transportes, além dos municípios, 
alertam para a importância de se evitar viagens, 
a fim de se livrar do risco de contaminação. 
O Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER) e a Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp) realizam campanhas 
de conscientização dos motoristas para não 
pegarem estrada, assim como as prefeituras. 

Em Mogi das Cruzes, haverá operação es-
pecial durante o feriado para a fiscalização 
sobre o cumprimento das restrições sociais. 
O trabalho também fará patrulhamento em 
locais com risco de ocorrência de aglome-
rações e dos chamados pancadões. Entre os 
pontos estão o Parque Olímpico, a Vila Nova 
Mogilar, os distritos de Jundiapeba e de Cezar 

de Souza. A população pode auxiliar neste 
trabalho com denúncias pelo telefone 153, 
24 horas por dia. Os municípios do Alto 
Tietê vêm batendo recordes no números de 
mortes diárias por conta do coronavírus, por 
isso, a importância do auxílio dos munícipes 
nessa batalha é grande. 

Após o Estado de São Paulo entrar na fase 
emergencial, Artesp e DER registraram que-
da no movimento de veículos nas principais 
rodovias que dão acesso ao litoral e interior. 
Este jornal divulgou, recentemente, a queda 
de quase 40% na Mogi-Bertioga. No Carnaval 
também houve queda significativa. 

Entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, 
ainda acreditava-se que o pior da pandemia, 
talvez, já havia passado, mas o resultado das 
festas de fim de ano foi devastador. Isto dian-
te do cenário mais próximo que ficamos de 
uma estabilização da doença. Agora, com a 
pandemia no pior momento, cabe também 
à população não transformar o feriado reli-
gioso em uma tragédia anunciada. O resul-
tado da conscientização de cada um poderá 
ser analisado um mês após o feriadão, com o 
balanço de contaminados e mortos.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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ANDRÉ DINIZ

Estação de maior inci-
dência de doenças respi-
ratórias, o outono se inicia 
novamente e neste ano, com 
uma preocupação a mais: a 
pandemia do coronavírus e 
sua nova cepa, que faz com 
que as pessoas se confundam 
sintomas e tratamentos de 
resfriados e gripes comuns 
com os da Covid-19. 

Com a chegada do frio e 
da umidade, há a tendência 
de se ventilarem menos os 
ambientes, fechando janelas 
e portas. Com isso, a taxa 
de contaminação do grupo 
familiar que coabita uma re-
sidência tende a ser maior, 
se houver alguém que este-
ja contaminado e isso pode 
ainda agravar mais as con-
taminações.

A importante atuação dos 
fisioterapeutas poderá in-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

tervir com uma medida de 
prevenção, exercícios de fi-
sioterapia cardiorrespirató-
ria e podem auxiliar muito 
na diferenciação de sinto-
mas respiratórios, ou seja, 
o indivíduo que for conta-
minado, se estiver com suas 
musculaturas acessórias pre-
paradas e sabendo respirar 
corretamente utilizando o 
diafragma, poderá mudar 
a história dessa pessoa que 
de repente, não precisará 
ser internada ou até mesmo 
intubada, pois suas muscu-
laturas poderão auxiliar na 
captação de ar, combatendo 
a piora do quadro patoló-
gico que podem ou não ser 
frutos da Covid-19.

Entender o funcionamento 
da respiração é importante 
para não confundir alguns 
sintomas de ansiedade com 

os do coronavírus, por exem-
plo, a falta de ar. Na ansie-
dade, ela pode ceder mui-
to mais facilmente com os 
exercícios de conscientiza-
ção respiratória que a falta 
de ar pelo coronavírus. Os 
pacientes crônicos respira-
tórios precisam manter em 
dia seu tratamento de fisio-
terapia cardiorrespiratória, a 
fim de evitar uma descom-
pensação em um momento 
como o atual que falta lei-
tos nos hospitais e é sempre 
importante lembrar quanto 
mais conseguirmos evitar 
idas aos hospitais melhor 
para o paciente, mas para 
isso, essas pessoas conta-
minadas devem estar ime-
diatamente acompanhadas 
por especialistas, em espe-
cial fisioterapeutas.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Drive-thru amanhã será 
exclusivo para 2ª dose

A vacinação contra a Co-
vid-19 prossegue amanhã, 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
das 9 às 15 horas, com a 
segunda dose da vacina para 
pessoas imunizadas com a 
CoronaVac/Butatan entre 
os dias 8 e 11 de março, e 
também para aqueles que não 
compareceram para receber 
a segunda dose e estão com 
a vacina em atraso. É preciso 
levar um documento com foto 
e comprovante de vacinação 
da primeira dose.

Não haverá vacinação hoje 
e no domingo. Já na segunda-

-feira, começará a primeira 
dose da vacinação para idosos 
com 68 anos. Os locais serão 
informados no site da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
(www.mogidascruzes.sp.gov.
br) e nas redes sociais oficiais 
da administração municipal.

A Secretaria de Saúde tem 
dado orientações para tornar 
o processo de vacinação mais 
confortável para todos. Assim 
que as pessoas retirarem a 
senha, não há necessidade 
de permanecer na fila, o que 

Vacina contra a Covid

pode causar aglomeração, 
além do desconforto para 
os idosos que vão se vacinar.

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

Por conta de deficiên-
cias nacionais, o município 
não recebe as quantidades 
suficientes para cada faixa 
etária. Quando um novo 
grupo começa a ser vacina-
do, 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”. Para 
agilizar, é importante adiantar 
o pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br.

Campanha do DER desestimula viagens

Em vez de trabalhar com 
a expectativa do movimento 
de veículos nas estradas 
do Alto Tietê no feriado, o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) está 
promovendo uma campanha 
para que as famílias não via-
jem neste feriado de Páscoa. 
As ações são realizadas por 
meio das redes sociais junto 
à Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
e nos Painéis de Mensagens 
Variáveis (PMVs) espalhados 
pelas rodovias estaduais.

“Precisamos salvar vidas, 
não é hora de fazer turismo 
nem promover aglomeração. 
O isolamento social é funda-
mental para podermos dimi-
nuir o aumento do contágio 
da Covid-19. A população 
precisa ficar em casa porque 
só desta maneira é possível 
continuar preservando a vida 
e a saúde de todos”, explicou 
Milton Persoli, diretor-geral 
da Artesp.

Também pelas restrições da 
Fase Emergencial, a Ecopistas 
não tem previsão de fluxo 

Feriado prolongado

para o feriado de Páscoa. A 
recomendação da concessio-
nária é que os usuários não 
façam viagens desnecessárias. 

“A Ecopistas segue operando 
normalmente e prestando 
serviços a todos aqueles que 
precisam se locomover para 
atividades essenciais, caso por 
exemplo dos caminhoneiros 
e dos profissionais da Saúde”, 
apontou.

Na região, as prefeituras 
também estão realizando 
alertas para que as pessoas 
não viajem neste feriado 

para conter a Covid-19. A 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, por exemplo, contará 
com reforço de funcionários 
na equipe de fiscais, com 
a participação da Guarda 
Municipal e apoio da Polícia 
Militar. O objetivo é evitar a 
ocorrência de aglomerações 
na cidade, comportamento 
de risco para a transmissão 
do coronavírus.

Praias em Bertioga
Pensando na diminuição 

dos casos de Covid-19, a 

Thamires Marcelino

Movimento ontem na Mogi-Bertioga foi tranquilo

Emanuel Aquilera

Auxílio Emergencial Mogiano 
pode alcançar 32 mil famílias

Projeto deve atender famílias com renda mensal de R$ 178 por pessoa, com parcelas previstas para abril e maio

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O projeto de lei que cria o 
programa Auxílio Emergencial 
Mogiano, atualmente em 
discussão na Câmara de Mogi 
das Cruzes, poderá beneficiar 
mais de 32 mil famílias em 
situação de vulnerabilida-
de cadastradas na cidade, 
segundo a administração 
municipal. O projeto é uma 
das iniciativas do Executivo 
para combater os efeitos da 
pandemia da Covid-19.

O levantamento feito pela 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, por meio da Secretaria 
Municipal da Assistência 
Social, apurou que 32.427 
famílias no município estão 
cadastradas junto à munici-
palidade e aptas a participar 
do programa, que concederá, 
a princípio, duas parcelas de 
R$ 100 pagas nos meses de 
abril e maio.

Segundo a proposta en-
caminhada ao Legislativo, o 
Auxílio Emergencial Mogiano 
deverá atender famílias com 

renda mensal per capita de 
até R$ 178, bem como famí-
lias inscritas que aguardam 
liberação do programa Bolsa 
Família.

A identificação do grupo 
a ser beneficiado, trabalho 
realizado pelas equipes da 
Assistência Social, levou em 
consideração as inscrições 
no CadÚnico até janeiro 
deste ano.

“Este já é um grupo vul-
nerável, que busca apoio 
do governo em programas 
de transferência de renda, 
portanto entendemos como 
essencial incluí-las nesse au-
xílio imediato que a Prefeitura 
se articula para fazer, após 
um empenho de economia 
de recursos”, destacou o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
ao anunciar a proposta.

Um dos artigos do projeto 
de lei que está em análise pelas 
Comissões Permanentes da 
Câmara estabelece que, caso 
seja prorrogado o estado de 
calamidade pública municipal 
devido ao agravamento da 

pandemia, a concessão do 
benefício também poderá 
ser estendida, “observada a 
disponibilidade financeira”.

Para viabilizar o programa 
de transferência de renda 
emergencial para a população 

vulnerável da cidade, a Pre-
feitura está pleiteando a 
liberação de R$ 6,4 milhões 
do orçamento do município 
para a Assistência Social.

A expectativa é de que a 
Mesa Diretiva da Câmara 

coloque o projeto de lei em 
votação entre os dias 6 e 7 
de abril. Caso aprovada, a 
matéria será encaminhada 
para o Executivo para sanção 
e entrará em vigor na data 
de sua assinatura.

Empresas 
Outro projeto de lei pro-

posto pelo Executivo, que 
também está em análise pelos 
vereadores, é o que institui 
o programa Auxílio Empre-
sarial Mogiano, voltado para 
atender a micro e pequenas 
empresas não-essenciais que 
foram afetadas pelas restri-
ções econômicas impostas 
pela Covid-19. Segundo a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Mogi 
das Cruzes, a estimativa é 
de que 7.687 contribuintes 
estejam aptos a participar 
do programa.

A proposta pretende auxiliar 
estabelecimentos que aderiram 
ao sistema tributário Simples 
Nacional e que possuem o 
máximo de cinco funcio-
nários, com aporte de até 
R$ 1,5 mil na contribuição, 
o equivalente a R$ 300 por 
funcionário, com o intuito 
de evitar o fechamento de 
pequenas empresas e reduzir 
o impacto da crise econômica 
do novo coronavírus.

André Diniz

Prefeito Caio Cunha (Pode) apresentou o projeto aos vereadores na quarta-feira

Divulgação/PMMC

Prefeitura de Bertioga mantém 
proibido o acesso às praias, 
seja no calçadão, faixa de 
areia ou mar, além dos rios, 
cachoeiras, trilhas turísticas, 
píer e locais públicos, como 
praças, quadras de esporte, 
pista de esportes radicais, 
academias ao ar livre e play-
grounds. Segue proibido 
também estacionar na avenida 
Vicente de Carvalho e nas 
orlas das praias do centro, 
Rio da Praia, Vista Linda, 
Indaiá e Largos na Riviera.

Também são realizadas 
abordagens nos bloqueios de 
acesso ao município, além 
de força-tarefa para fiscalizar 
as praias. A ação tem como 
objetivo cobrar da população 
o cumprimento das medidas 
restritivas.

Dividido em três pontos 
estratégicos, o bloqueio acon-
tece na avenida Dezenove 
de Maio, na rua Waldemar 
Costa Filho, bairro Indaiá, 
e na avenida da Riviera. As 
demais entradas da cidade 
foram fechadas com bar-
reiras de concreto e faixas 
de sinalização. O bloqueio 
segue até domingo.
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Frente Parlamentar propõe
programa para agressores

A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Mulher 
da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, constituída pelas 
vereadoras Fernanda Moreno 
(MDB), Inês Paz (Psol) e Ma-
ria Luiza Fernandes, a Malu 
Fernandes (SD), apresentou 
anteontem o Projeto de Lei 
28/21 - Tempo de Desper-
tar, que prevê medidas de 
enfrentamento da violência 
doméstica a partir de ações 
de reeducação de homens 
agressores.

 “Trata-se, na verdade, de 
uma medida diferenciada, 
uma política pública que 
busca o despertar do agressor 
para uma nova vida, para  
redescobrir o respeito ao 
próximo e, por consequência, 
passar a tratar esposa e filhos 
com mais respeito e cuidado”, 
explicou Fernanda Moreno. 
Segundo ela, a propositura 
tem por base um programa 
implementado em 2015 em 
Taboão da Serra, pela pro-
motora de Justiça, Juliana 
Mansur e que conseguiu 

Conscientizar e tratar

reduzir de 65% para 2% o 
índice de reincidência da 
violência doméstica.  

O projeto consiste em oito 
encontros, de duas horas e 
meia de duração, onde são 
discutidos temas como ma-
chismo e direitos humanos, 
com a intenção de fazer os 
autores de agressões contra 
as mulheres refletirem sobre 
a violência. 

“Um dos grandes problemas 
de lidar com a Lei Maria da 
Penha ou com os homens 
que agridem as mulheres é 
o sentimento de impunidade. 
A impunidade é uma grande 
vilã, legitima e multiplica a 
violência contra a mulher. 
Mas, a partir desse projeto, 

acaba ou diminui essa impu-
nidade, forçando os homens 
a participar do trabalho. Esse 
trabalho não é uma terapia, 
é uma medida socioeduca-
tiva que provoca mudanças, 
crises e uma reflexão muito 
profunda sobre o compor-
tamento desses homens”, 
complementou Inês Paz. 

“O programa vai ajudar 
a restabelecer os vínculos 
familiares. Os agressores 
começam a perceber, por 
exemplo, pequenos atos 
de ofensa que são violência 
também. Os filhos, com isso, 
crescem num bom exemplo”, 
completou Malu Fernandes.

Em Taboão da Serra, o 
projeto virou lei municipal, 
obrigando o homem que 
agride uma mulher na cidade 
a participar do curso. Na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo também está em 
trâmite um projeto parecido, 
que pode obrigar todo homem 
que pratica ato de violência 
considerado leve a participar 
do curso no Estado.

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus
atenderão oito bairros amanhã 

As equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
de Mogi das Cruzes realizarão 
amanhã mais uma edição do 
mutirão de limpeza pública, 
bem como as operações Cata-

-Tranqueira e Cata-Pneus. A 
primeira delas vai atender os 
bairros Conjunto São Sebastião, 
Parque Morumbi e Caminho 
do Mar. Já a segunda atuará 
no Rodeio, Jardim Maricá, 
Mogilar, Vila Nova Mogilar 
e Vila Oroxó. 

O mutirão de limpeza pública 
é realizado todos os sábados, 
com o objetivo de manter os 
bairros em boas condições. 
A iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos, que se dedicam ao 
atendimento de demandas 
diversas registradas pela po-
pulação e também a ações de 
combate à disseminação do 
coronavírus. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada 
com o intuito de manter a 
cidade limpa e de prevenir 

Limpeza e recolhimento

a ocorrência de enchentes e 
alagamentos.

O Cata-Tranqueira, tam-
bém realizado aos sábados, 
tem por objetivo recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma,  

Recentemente, foi incor-
porado ao Cata-Tranqueira o 

Cata-Pneus, que serve como 
mais um auxílio ao munícipe, 
estimula o descarte correto de 
materiais e também contribui 
para a contenção da proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da dengue, 
zika e chikungunya. Só não 
são recolhidos pelas equipes 
lixo doméstico, roupas, restos 
de construção civil (entulho) 
e material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. Mais 
informações  por meio do 
telefone 4798-5706. 

Presidentes criam Frente 
Legislativa Intermunicipal

Documento define diretrizes em comum para mobilidade urbana e combate à pandemia do coronavírus

CÂMARAS MUNICIPAIS

Os presidentes das Câmaras 
Municipais de 11 cidades do 
Alto Tietê e Vale do Paraíba 
assinaram na tarde de ontem 
um manifesto pela criação 
de uma Frente Legislativa 
Intermunicipal para a união 
de esforços entre os parlamen-
tares das cidades. A reunião 
que criou a nova frente foi 
realizada na Casa de Leis de 
Mogi das Cruzes.

O encontro foi sugerido 
pelo presidente do Legislativo 
mogiano, vereador Otto Re-
zende (PSD), e contou com a 
presença dos equivalentes das 
cidades de Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Santa Branca, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis, 
Arujá, Poá e Santa Isabel.

A reunião tratou de temas 
como a prevenção e o enfren-
tamento da Covid-19 nas 
cidades participantes, o papel 
das Câmaras Municipais na 
adoção de medidas voltadas 
à pandemia, bem como a 

Presidentes das Câmaras do Alto Tietê se reuniram ontem em Mogi das Cruzes

integração e a mobilidade entre 
os municípios. “Esta é uma 
reunião fundamental para que 
nós possamos somar forças e 
fortalecer o Poder Legislativo 
da região”, destacou Rezende.

No que se refere ao fun-
cionamento das Casas de 
Leis durante a pandemia, os 
presidentes, em sua maioria, 
apontaram a necessidade de 
suspender parcial ou total-
mente os trabalhos presenciais 
para evitar a transmissão da 
Covid-19 ou mesmo para 
garantir a integridade físi-
ca de alguns colegas, como 
foi no caso de Suzano onde 
houve pelo menos dez casos 
confirmados, como explicou 
o presidente da Câmara suza-
nense, Leandro Alves de Faria 
(PL), o Leandrinho.

O encontro produziu um 
plano de trabalho conjunto 
entre os líderes das Câmaras 
Municipais, que irá funcionar 
de forma independente do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), denominado Frente 

Legislativa Intermunicipal.
Em seu manifesto de criação, 

foram citados quatro pontos: a 
luta conjunta por compensação 
financeira dos governos esta-
dual e federal para as cidades 
pela queda na arrecadação; 

a não-instituição do fecha-
mento total das atividades (o 
lockdown); a aplicação da lista 
prioritária de vacinação contra 
a Covid-19 do Ministério 
da Saúde com a inclusão de 
pessoas com comorbidades; 

e a não-implantação do pe-
dágio do governo do Estado 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-
88), no trecho entre Mogi das 
Cruzes e Arujá. Na carta, os 
signatários afirmam: “Esta é 
a hora de nossa região estar 

unida em prol da saúde de 
todos, e isso passa pela união 
dos Poderes Legislativos de 
nossas cidades”.

Assinaram o documento 
os presidentes das Câmaras 
de Mogi das Cruzes, Otto 
Fabio Flores Rezende (PSD); 
Biritiba Mirim, Leonardo Ve-
nâncio Molina (PL); Ferraz de 
Vasconcelos, Flavio Batista 
de Souza (Podemos); Santa 
Branca, Francisco de Assis 
Nunes da Silva (PSL); Santa 
Isabel, Luiz Carlos Alves Dias 
(PL); Guararema, Sidnei Santos 
Leal (PL); Arujá, Gabriel dos 
Santos (PSD); Poá, Diogo 
Reis da Costa (PTB); Itaqua-
quecetuba, David Ribeiro da 
Silva (PP); e Suzano, Leandro 
Alves de Faria (PL). Tam-
bém assinaram o manifesto 
os primeiros-secretários das 
Câmaras de Salesópolis (Lou-
renço Francisco de Oliveira 
Júnior) e de Mogi das Cruzes 
(Maurino José da Silva), além 
do representante de Ferraz 
de Vasconcelos (Valter Costa 
Fernandes).

André Diniz
Divulgação/CMMC

Mutirão de limpeza pública é realizado todos os sábados

Divulgação

Projeto de Lei 
Tempo de Despertar 
prevê medidas de 
enfrentamento à 
violência doméstica
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Hospital Arnaldo Pezzuti abre
20 leitos neste fim de semana

Até o final de abril total chega a 90 unidades – 40 destinadas para o atendimento de UTI e 50 para Enfermaria

COVID-19

Neste final de semana 
prolongado serão ativados 
mais 20 leitos de Enfermaria 
Covid no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, distrito de Jundia-
peba, em Mogi das Cruzes. 
A ampliação da capacidade 
hospitalar é resultado de 
investimentos do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e do governo do 
Estado na implantação de um 
novo sistema de oxigênio na 
unidade. Ainda neste mês, 
outros 40 leitos – 30 de UTI 
e dez de Enfermaria entram 
em operação no hospital.

O abastecimento de oxigênio 
nos novos tanques instalados 
no Dr. Arnaldo foi realiza-
do ontem e acompanhado 
pela direção do Condemat. O 
processo é lento para garantir 
a segurança e requer ajustes 
para as unidades de atendi-
mento, por isso, a ativação 
dos novos leitos se dará de 
forma gradativa. Até o final 
do mês, o hospital passará a 
contar com 90 leitos Covid, 

totalizando 40 de UTI e 50 
de Enfermaria.

A ampliação da capacidade 
da unidade hospitalar para 
o tratamento da Covid-19 
foi possível graças à parceria 
firmada pelo Condemat com 
o governo paulista, com um 
investimento de R$ 185 
mil por parte do consórcio 
no custeio da instalação 
de tanques de oxigênio na 
unidade de gestão estadual.

O secretário-executivo do 
Condemat, Adriano Leite, res-
salta a iniciativa dos gestores 
dos municípios consorciados, 
bem como o apoio dos depu-
tados da região. “Essa união 
do Condemat com o Estado 
é muito importante para o 
avanço no enfrentamento 
à pandemia, além do apoio 
dos deputados da região, que 
têm nos dado todo o suporte 
fortalecendo nossos pleitos 
junto aos órgãos estaduais e 
federais”, disse o secretário.

Com a superlotação das 
unidades hospitalares muni-
cipais, estaduais e privadas, 

a ampliação de leitos trará 
fôlego no enfrentamento à 
pandemia. “Estamos vivendo 
momentos muito difíceis e os 
prefeitos estão trabalhando 
duro para garantir assistência 
hospitalar à população. Esta 

ampliação de leitos vai ajudar 
muito toda a região, mas 
sabemos que precisamos 
de mais, por isso o trabalho 
não pode parar”, completou 
o secretário, que também 
pediu o apoio da população.

“Mais do que nunca preci-
samos que a população faça a 
sua parte e evite aglomerações, 
mesmo que seja em reuniões 
familiares. Agora é hora de 
pensarmos no coletivo e 
protegermos aqueles que 

amamos seguindo os proto-
colos sanitários e praticando 
o distanciamento social”, 
finalizou Leite.

Os leitos do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti são de ges-
tão estadual, com admissão 
de pacientes por meio da  
Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde 
(Rede Cross).

Mais 30 mortes
A região do Alto Tietê 

registrou mais 30 óbitos 
nas últimas 24 horas. Com 
a atualização de ontem são 
72.265 pessoas que já foram 
infectadas desde o início da 
pandemia. Os dados dos mu-
nicípios de Itaquaquecetuba, 
Poá e Salesópolis não estão 
atualizados devido ao ponto 
facultativo nas cidades.

As 30 vítimas fatais re-
gistradas no período eram 
residentes nas cidades de 
Arujá (8), Biritiba Mirim (1), 
Guararema (1), Mogi das 
Cruzes (15), Santa Isabel 
(2) e Suzano (3).

Abastecimento de oxigênio no hospital Arnaldo Pezzuti foi realizado ontem

Divulgação/Condemat

Mercadão funciona hoje; 
feiras sofrerão mudanças

Devido ao feriado da Paixão 
de Cristo, hoje, o Mercado 
Municipal funcionará das 
8 às 12 horas, obedecendo 
as determinações da Fase 
Crítica, que foi prorrogada 
até o dia 11 de abril. As 
feiras livres funcionarão 
normalmente com exceção 
da feira noturna do Mercado 
do Produtor, que não será 
realizada neste feriado.

No final de semana, o 
Mercadão abre amanhã, das 
8 às 16 horas, e no domingo, 
das 8 às 12 horas. No mesmo 
dia, o varejão da Cobal terá 
funcionamento normal com 
uma nova configuração. As 
barracas de alimentos estarão 
concentradas em uma Praça 
de Alimentação, que ficará 
no espaço de frente para a 
avenida Prefeito Carlos Fer-
reira Lopes, atrás da parede 
da plataforma, onde ocorre 
a feira noturna.

A Prefeitura de Mogi não 
terá expediente devido ao 
feriado. O atendimento à 
população por meio dos 

Feriado

canais eletrônicos volta na 
segunda-feira, de acordo 
com as determinações da 
Fase Crítica. Os serviços 
essenciais funcionarão todos 
os dias.

Na área da Saúde, as UBSs 
não funcionarão hoje. O Centro 
de Referência do Coronavírus, 
montado no Hospital Municipal, 
funcionará normalmente. A 
estrutura tem entrada pela rua 
Gutterman, 577, no distrito 
de Braz Cubas.

Para outras situações de 
urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
do Rodeio (avenida Pedro 
Romero, s/nº); Oropó (ave-
nida Kaoru Hiramatsu, s/nº) 
e Jundiapeba (rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha), a unidade 
24 horas do Jardim Universo 
e o Pró-Criança, que fica no 
Mogilar, também atenderão 
a população todos os dias.

Centro de compras vai atender das 8 às 12 horas

Ney Sarmento/PMMC

Prefeitura lança sistema de 
agendamento Clique Vacina

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes coloca em funcionamento 
amanhã a plataforma Clique 
Vacina, para agendamento 
online de vacinação contra 
o coronavírus. O objetivo é 
evitar filas e aglomerações 
nos postos de imunização, 
permitindo ao usuário es-
colher o local e a data para 
receber sua dose.

O agendamento se dará 
no portal da Prefeitura na 
internet [mogidascruzes.sp.gov.
br], onde um banner levará 
o usuário para uma página 
especial na qual ele poderá 
escolher seu grupo prioritá-
rio de vacinação. Nas telas 
seguintes o usuário preen-
cherá uma ficha com dados 
cadastrais como CPF, nome, 
endereço, e-mail e telefone 
celular. Com o cadastro con-
cluído, o munícipe escolherá 
o local onde receberá a dose 
contra o vírus, e receberá a 
confirmação pelo WhatsApp, 
caso esteja instalado.

O usuário poderá consultar 
seu agendamento no portal 

Sem filas

da Prefeitura, que contará 
com uma ferramenta para 
verificação das informações. 
No dia agendado, a pessoa 
deverá comparecer com até 
dez minutos de antecedência.

Segundo o prefeito Caio 
Cunha (Pode), o sistema foi 
criado exclusivamente pela 
administração municipal, 
com apoio da Secretaria de 
Saúde. “O uso de ferramentas 
digitais, com acesso facilitado 
à população, é uma das di-
retrizes da gestão municipal, 

além da integração entre as 
secretarias para oferecer ser-
viços cada vez mais eficientes 
aos munícipes”, explicou o 
chefe do Executivo.

A administração municipal 
também informou que a fer-
ramenta será mantida após a 
pandemia da Covid-19, sendo 
usada em futuras campanhas 
de imunização, como do vírus 
Influenza e outras ações do 
calendário vacinal, tornando-se 
uma ferramenta permanente 
para os moradores da cidade.

Proposta é eliminar filas nos pontos de vacinação

Divulgação/PMMC
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O desafio do desenvolvimento de 
crianças com TEA na pandemia

Especialista aponta que pais precisam se atentar ao comportamento e pedir ajuda mesmo durante a pandemia

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

No Dia Nacional de Cons-
cientização sobre o Autismo, 
celebrado hoje, o tema ganha 
destaque e se relaciona com 
o modo como as crianças 
se desenvolveram neste pri-
meiro ano de pandemia do 
coronavírus (Covid-19). Os 
pais precisam se atentar ao 
comportamento dos filhos e 
buscar ajuda quando perceber 
características apresentadas 
por crianças com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 
Muitos comportamentos são 
semelhantes, mas um diag-
nóstico precisa ser realizado 
para confirmar a suspeita ou 
entender se a criança está 
recebendo poucos estímulos 
em razão do isolamento social.

Com um ano da Covid-19, 
já se começa a falar dos cha-
mados “filhos da pandemia”. 
Uma geração de crianças que 
começa a se desenvolver em 
um mundo cheio de novas 
regras, mais restrito e menos 
aberto a experiências com o 

ambiente. Isoladas em casa, 
sem aulas há meses e com 
pouquíssima interação com 
os pais, os indícios de atraso 
no desenvolvimento já come-
çam a aparecer nas clínicas 
especializadas.

“O número de pais buscando 
atendimento porque seus filhos 
apresentaram dificuldades para 
interagir socialmente ou atraso 
no desenvolvimento motor 
aumentou. Nesses novos casos, 
percebemos também diversas 
situações compatíveis com 
diagnóstico de autismo, mas 
é preciso entender cada caso 
e verificar se não se trata de 
falta de estímulos”, explicou 
a psicóloga Luciana Garcia, 
especialista em Neuropsicolo-
gia pela Universidade de São 
Paulo (USP) e pesquisadora no 
Ambulatório de Dificuldades 
de Aprendizagem do Instituto 
da Criança, no Hospital das 
Clínicas da USP.

Luciana contou que muitas 
dessas características são de-
correntes da superexposição 
das crianças a celulares, tablets, 

computadores e televisão. O 
abuso está sendo responsável 
por atrasos no desenvolvimento 
da fala, coordenação motora, 
interação social e outras carac-
terísticas comuns ao autismo. 

“Para se desenvolver de forma 
adequada, toda criança precisa 
receber estímulos diferentes. 

De frente para esses aparelhos 
durante boa parte do dia e 
isoladas em casa há meses, 
os estímulos e interações são 
escassos e insuficientes”, disse 
a especialista.

Com isso, os pais não podem 
se deixar levar pela crença 
de que cada criança tem o 

seu próprio tempo para se 
desenvolver e com o passar dos 
anos as coisas vão se ajustar. 

“Isso não existe na ciência”, 
pontuou a psicóloga, alertando 
que assim que atrasos forem 
sendo percebidos, as famílias 
devem buscar um especialista. 

Além da busca por ajuda 

externa, os pais também podem 
trabalhar um desenvolvimento 
saudável de seus filhos dentro 
de casa. A recomendação é o 
estimulo de todos os cinco 
sentidos; visão, olfato, paladar, 
audição e tato. “É através deles 
que as crianças percebem o 
mundo ao seu redor. Os pais 
precisam reaprender a brincar 
com seus filhos pois hoje 
sabemos que o contato com 
o ambiente é fundamental na 
formação deles”, completou 
Luciana.

Entre as interações sugeridas, 
os pais podem fazer desenhos 
e estimular o contato com as 
cores, ouvir músicas de todos 
os gêneros e com diferentes 
instrumentos musicais com 
seus filhos. Também vale pedir 
ajuda para as crianças nas 
tarefas domésticos em casa, 
até nas mais simples, como 
separar pares de meias, novas 
conexões estão sendo criadas. 
Além disso, limites devem 
ser impostos no acesso aos 
aparelhos eletrônicos. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Psicóloga Luciana Garcia informou aumentou o número de pais buscando ajuda

Divulgação

Alto Tietê vai ganhar nova 
residência terapêutica

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
abriu chamamento público 
que selecionará uma orga-
nização de sociedade civil 
para executar os serviços 
residenciais terapêuticos 
na próxima unidade da 
região. A cidade onde a 
nova residência terapêutica 
será instalada ainda não foi 
definida pelo consórcio, 
que também não divulgou 
a data de encerramento do 
chamamento público.

Entretanto, o Condemat 
explicou que a expectativa 
é que a locação do imóvel 
ocorra ainda neste semes-
tre. “O investimento para a 
nova Residência Terapêutica 
também não está definido, 
é necessária a finalização 
do processo licitatório e da 
demanda existente de cada 
município”, acrescentou a 
entidade.

Para o custeio do 

Assistência

investimento é feito um 
contrato de rateio entre os 
municípios consorciados e 
cada um arca com a despesa 
de acordo com a quantidade 
de moradores.

Assim como nas unidades 
já existentes em Mogi das 
Cruzes e Suzano, o novo 
equipamento atenderá dez 
pacientes com transtorno 
mental e acentuado nível de 
dependência, especialmente 
em função do comprometi-
mento físico, que necessitam 
de cuidados permanentes 
específicos. A Secretaria de 
Saúde de Suzano informou 
que, atualmente, dez pessoas 
moram na Residência Tera-
pêutica de Suzano e passam 

por tratamento no Centro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps) Devir.

Em Mogi, a Pasta afir-
mou que o serviço é muito 
importante porque abriga 
pacientes psiquiátricos que 
viviam internados em hos-
pitais do interior paulista e 
que foram desativados. Na 
cidade são atendidos dez 
pacientes e por uma equipe 
multidisciplinar de cuidado 
e atenção 24 horas por dia.

“As unidades funcionam 
como uma residência fami-
liar, onde os pacientes são 
assistidos por uma equipe 
multiprofissional, mas são 
incentivados, dentro das suas 
limitações, a ter autonomia 
nas atividades do dia a dia”, 
explicou o Condemat. Ainda 
de acordo com o grupo, a 
implantação das Residências 
se tornou necessária em razão 
da política antimanicomial, 
que determina o fechamento 
de hospitais psiquiátricos 
e o regresso dos pacientes 
para suas cidades de origem.

Thamires Marcelino
Expectativa é 
que a locação 
do imóvel ocorra 
ainda neste 
semestre

Fiscalização será reforçada 
durante a Páscoa em Mogi

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes terá uma operação 
especial durante o feriado 
de Páscoa para a fiscalização 
sobre o cumprimento das 
restrições sociais necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). O trabalho contará 
com reforço de funcionários 
na equipes de fiscais, com 
a participação da Guarda 
Municipal e apoio da Polícia 
Militar. 

O objetivo é evitar a ocor-
rência de aglomerações na 
cidade, comportamento de 
risco para a transmissão do 
coronavírus. Além disso, os 
fiscais também verificarão 
desrespeitos às regras da Fase 
Crítica quanto ao funciona-
mento de estabelecimentos.

O trabalho de fiscalização 
também fará o acompanhamento 
e o patrulhamento em locais 
com risco de ocorrência de 
aglomerações e dos chamados 
pancadões. Entre os pontos 
estão o Parque Olímpico, a 
Vila Nova Mogilar, os distritos 

Restrições

de Jundiapeba e de Cezar 
de Souza.

A população pode auxiliar 
neste trabalho com denúncias 
pelo telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Mogi enfrenta um momento 
difícil na pandemia. Ontem, 
a cidade completou 21 dias 
com ocupação de 100% nos 
leitos de UTI. Por conta disso, 
leitos de reserva estão sendo 
usados. 

Outra medida que passou a 

ser adotada nesta semana pela 
Prefeitura e que terá continui-
dade durante o feriado são as 
barreiras sanitárias. Hoje, o 
trabalho será desenvolvido na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, no Botujuru. A via é o 
trecho municipal da rodovia 
Mogi-Guararema.

O foco principal das barreiras 
sanitárias é o de orientação 
aos motoristas e passageiros, 
além de levantamento de 
informações e dados sobre 
a movimentação de pessoas. 

Barreira sanitária é uma das medidas de restrições

Emanuel Aquilera 
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Eficácia da vacina da Pfizer continua alta 6 meses após 2 doses, indica análise

As empresas Pfizer e BioNTech relataram ontem que sua vacina contra Covid-19 permanece altamente eficaz por pelo menos seis 

meses após a 2ª dose ser administrada. As farmacêuticas disseram que a imunização também funciona contra a variante sul-africana 

do coronavírus Sars-CoV-2. As descobertas vêm do acompanhamento dos mais de 46 mil voluntários que participaram da fase 3 dos 

testes clínicos da vacina. Entre eles, foram registrados 927 casos até o dia 13 de março, o que indica uma eficácia de 91,3%, calculada 

para o período entre sete dias e até seis meses após a 2ª dose: 850 eram do grupo que recebeu placebo e 77 receberam a vacina.

 A Prefeitura de São Paulo 
adiou a volta às aulas presenciais 
nas escolas públicas e privadas 
de 5 para 12 de abril. A decisão 
está no decreto 60.158/21, 
publicado no Diário Oficial 
ontem no qual é ressaltado 
que ela pode ser prorrogada 
no caso de prolongamento da 
fase emergencial no Estado, a 
depender do agravamento da 
pandemia da Covid-19.

O decreto destaca que as 
escolas estão autorizadas a 
fornecer alimentos para os 
estudantes mesmo durante a 
fase emergencial. Além disso, 
uma instrução normativa 
da Secretaria Municipal da 

Prefeitura adia volta 
às aulas presenciais

São Paulo

Educação, também publica-
da ontem estende o recesso 
escolar na rede municipal até 
9 de abril.

“O retorno às atividades 
presenciais ocorrerá no dia 
12/04/2021, condicionado a 
decisão da Secretaria Municipal 
da Saúde, e com prioridade 
aos profissionais dos serviços 
essenciais: saúde, educação, 
assistência social, transporte 
público, segurança e serviço 
funerário, limitado ao porcen-
tual 35% dos estudantes”, diz 
a publicação. Antes da data, os 
profissionais de educação serão 
testados contra o coronavírus 
entre 5 e 8 de abril.(E.C.)

Metade dos internados 

em UTI no SUS morre

Dados compilados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) 
apontam que um a cada três pacientes de coronavírus (36,6%) morreu

COVID-19

Dados compilados pela As-
sociação de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib) apontam que 
um a cada três pacientes de 
coronavírus (36,6%) morreu 
após precisar ser internado na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) durante a pandemia. Pro-
porcionalmente, a mortalidade 
é maior na rede pública, com 
taxa de 52,9%, conforme o 
levantamento. Já nos hospitais 
privados, o índice de óbitos é 
de 29,7%. No Brasil, o número 
de mortos a cada 24 horas já 
se aproxima de 4 mil e redes 
de saúde em várias regiões já 
entraram em colapso, com 
falta de leitos ou remédios 
para intubação.

As informações sobre a 
mortalidade nos leitos de 
terapia intensiva constam da 
plataforma UTIs Brasileiras, com 
objetivo de orientar gestores 
de saúde, que reúne dados de 
652 hospitais - o equivalente 
a cerca de 25% das unidades 
de terapias intensivas no país. 
São 403 unidades da rede 
privada e 249 da pública, que 
correspondem a 20.865 leitos.

Membro do Conselho 
Consultivo e ex-presidente 
da Amib, Ederlon Rezende é 
o coordenador da plataforma. 
Para ele, o fato de a rede pública 
estar recebendo doentes em 
situação mais aguda ajuda a 
entender a diferença entre as 
taxas de mortalidade. “Quando 
a gente fala de UTI pública 
e privada, a primeira coisa a 

se observar é o porcentual 
de pacientes sob ventilação 
mecânica, ou seja, os casos 
mais graves”, afirmou. 

“Nos hospitais públicos, isso 
representa cerca de 65% das 
pessoas atendidas, enquanto 
que nas UTIs privadas é 40%. 
O dado, por si só, já explica 
por que a mortalidade é maior.” 
Ele pondera, no entanto, que 

também há discrepância quando 
se compara a letalidade ape-
nas em pacientes entubados. 
Na rede pública, o índice é 
de 72,4%, segundo o UTIs 
Brasileiras. Na particular, fica 
em 63,6%. Para os pacientes 
que não precisam de venti-
lação, a taxa de mortalidade 
é, respectivamente, 17,1% 
(público) e 7,6% (privado).

Mortalidade é maior na rede pública, com taxa de 52,9%, conforme o levantamento

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 Estudantes, educadores 
e pesquisadores lançaram 
ontem um documento que 
chama a atenção para o “risco 
de apagão educacional” no 
Brasil. A carta, assinada por 
mais de 3 mil instituições e 
pessoas físicas, critica a queda 
de investimentos em educação, 
a falta de coordenação do 
governo federal para uma 
resposta aos impactos da 
pandemia da Covid-19 e a 

“priorização de uma agenda 
estranha às urgências edu-
cacionais do país”.

Entre outros nomes, assinam 
o documento dois ex-ministros 
da Educação, Cristóvam Buarque 
(2003-2004) e Renato Janine 
Ribeiro (2015); ex-secretários 
e conselheiros de educação, 
além de pesquisadores da 
área. Instituições como o 
Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec) 
- idealizador do documento - 
e o Instituto Alana também 
participam

Nos últimos anos o Brasil 
tem caminhado na contra-
mão de uma trajetória de 
conquistas, “promovendo 
desarticulação entre diferentes 
entes federados e o desmonte 
das políticas construídas nos 
últimos trinta anos e bem 
avaliadas pela comunidade 
educativa”. No contexto da 
pandemia, o grupo considera 
que o governo federal propôs 
ações tímidas para coordenar 

Grupo aponta risco de 
‘apagão educacional’

Investimentos

e apoiar redes públicas, “co-
locando o país sob ameaça 
de um apagão educacional”.

O documento cita recentes 
mudanças em políticas nacio-
nais, como o afastamento da 
equipe técnica para formulação 
de novas avaliações externas 
e mudanças no edital do 
Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), com exclusão 
da exigência de que as obras 
não promovam preconceitos 
de raça, gênero, orientação 
sexual ou socioeconômicos. 
Destaca ainda o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) a um projeto de lei 
que buscava garantir acesso à 
internet por alunos e profes-
sores, enquanto o governo dá 
foco à proposta de aprovação 
do ensino domiciliar.

De acordo com o docu-
mento, em um momento de 
crise, os prejuízos da falta de 
coordenação e da interrupção 
das políticas se traduzirão 
em consequências maiores 
justamente para aqueles que 
historicamente foram excluí-
dos do direito à educação, 
ampliando as desigualdades 
entre crianças e adolescentes 
no país. Para reverter a situação, 
os educadores, pesquisadores 
e estudantes pedem respeito à 
Constituição, no que se refere 
à educação, implementação 
integral do Plano Nacional de 
Educação (PNE) e esforços 
para coordenar a resposta 
educacional à pandemia. (E.C.)

Escolas da rede públicas e privadas voltam 12 de abril

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Ainda trancados na sala de aula de castigo por terem colado na prova, 

Janu, Janjão, Mosca e Bia estão com fome e não veem a hora de alguém 

perceber que estão trancados. Mosca e Bia lembram que sobrou um pouco 

do lanche do recreio e acabam dividindo os alimentos com os encrenqueiros 

e orgulhosos, Janu e Janjão. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Jade comemora a repercussão do vídeo de Bianca. Jeff entrega a Mari o 

anel que Lincoln comprou para ela. Duca questiona Bianca sobre o vídeo 

divulgado na internet, e a menina se enfurece com João. Tomtom sugere 

que Pedro declame para Karina a letra da música que escreveu para ela. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Vitoria conversa com Marcos sobre Dora e aumenta ainda mais sua desconfi anca. 

Lourenco se desaponta quando o editor afi rma que nao lancara o livro que 

ele escreveu. Laudelino tenta se reaproximar de Ina. Cris tenta falar com 

Jonas na academia, mas ele nao da lhe atencao.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde conseguem embarcar no ônibus 

para São Paulo. Dionice desconfi a de que Bia se encantou por Tarantino. 

Zezinho impede as três de seguir viagem. Mário diz a Juan que voltará a 

andar pela fi lha. Gabi não esconde o interesse em Juan.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Sandro confessa seu crime na relojoaria e entrega o livro-caixa de Belizário 
a Miriam. Verena decide romper seu relacionamento com Álvaro. Miriam 
orienta Raul e Vitória a esconderem Sandro. Camila é indicada a um prêmio 
na Educação, e estranha o comportamento de Thelma.

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão fala com Sarai sobre a descoberta que fez na caverna. Agar fi ca 

apavorada com o castigo dado por Aat. Terá fi ca satisfeito com a descoberta 

de Abrão e dá uma próspera notícia. 

 Muitas vezes, nos 
apegamos tanto 
aos problemas, ao 
que não dá certo, 
às frustrações que 
não conseguimos 
enxergar, valorizar 
e celebrar as coisas 
boas que acontecem 
em nossa vida. 
Precisamos aprender 
a agradecer mais, a 
celebrar as pequenas 
conquistas, as dádivas 
que recebemos.

Viver é um grande 
desafio. A vida não 

MOMENTO
especial

Saiba reconhecer as bênçãos 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES DIA 03/04: ABEL JOSÉ LARINI

Aos aniversariantes do dia de hoje muita saúde, amor, 
paz... Feliz Aniversário!

 Na Sexta feira Santa desejo que 
todos reflitam sobre o significado das 
palavras e gestos de Cristo para fazer 
do mundo um lugar melhor.”

 cultura@jornaldat.com.br

é fácil, enfrentamos 
vários desafios 
diariamente e muitas 
vezes somos nós 
mesmos o nosso 
maior inimigo. Somos 
aquele que mais 
nos colocamos para 
baixo, que mais nos 
cobramos, que mais 
nos culpamos , que 
mais nos julgamos.
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