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Itaquá está na última posição em 
vacinação contra Covid no Estado

Secretária de Estado da Saúde informou que 4,4% da população da cidade foi imunizada contra o coronavírus até ontem

Itaquaquecetuba tem a cam-
panha de vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19) mais atra-
sada de todo o do Estado de São 
Paulo. De acordo com ranking 
divulgado pela Secretaria de Es-
tado da Saúde, Itaquá ocupa a 
última posição da lista de 645 
municípios. Até ontem, apenas 
4,4% da população de 375 mil 
habitantes havia recebido a pri-
meira dose da vacina. Em números 
gerais, a cidade recebeu 29.694 
doses, mas aplicou 21.085 entre 
primeira e segunda doses. Cerca 
de 29% do total recebido ain-
da não foi utilizado, conforme 
apresenta a ultima atualização 
disponível no portal VacinaJá.  
Cidades, página 3

Arujá

Primeira fase 
de hospital deve 
ser construída
Cidades, página 4

LIBERTADORES

Santos pega 
o San Lorenzo 
hoje. p9

Pandemia

Alto Tietê deve ultrapassar hoje os 3 mil mortos por Covid
As dez cidades da região so-

maram, ontem, 2.999 mortos 
por coronavírus desde o primei-
ro óbito, ocorrido em março do 
ano passado. Hoje, o Alto Tietê 
deve superar a marca dos 3 mil 
mortos em razão da doença, so-
mente um milagre vai impedir 
que os falecimentos alcancem 
mais um milhar de falecimentos. 
Nas últimas 72 horas, durante o 
feriado de Páscoa, 63 óbitos por 
Covid-19 foram confirmados.  
Cidades, página 3
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 De acordo com balanço da Se-
cretaria de Saúde, a ação de sexta-

-feira contemplou 1.758 pessoas 
com a primeira dose da CoronaVac. 
A data também marcou o início da 
campanha “VacinAção Solidária”, 
que arrecadou quase uma tonela-
da de alimentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade social.  
Cidades, página 4

Vacinação em Suzano

AÇÃO RESULTA 
NA DOAÇÃO DE 
QUASE UMA 
TONELADA DE 
ALIMENTOS

“VacinAção Solidária” ocorreu durante a campanha de sexta-

Suzano e Itaquá fecham espaços 
por descumprimento de regras

RESTRIÇÃO

Estabelecimentos desrespeitaram normas que 
visam impedir disseminação da Covid. Cidades, página W
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Redes municipais também es-
tão no limite do atendimento por 
coronavírus. Cidades, página 6

Arujá

LEITOS  
ESTADUAIS 
SEGUEM 
OCUPADOS

Nova Acat?

REGIÃO APOIA 
CRIAÇÃO DA  
ASSOCIAÇÃO DE 
CÂMARAS DE 
VEREADORES
Cidades, página 6
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 �Rua de Lazer’

O vereador Flávio de Albuquerque Cas-
tilho (PSB), o Flávio do Depósito, vai pro-
por estudos junto à Prefeitura de Fer-
raz de Vasconcelos para que os trechos 
da rua Colômbia, na altura dos núme-
ros 116 e 13 da Peru, no Jardim Melilo 
sejam transformados em “Rua de La-
zer”. A indicação poderá ser lida na ses-
são de hoje.

 �Biritiba Verde e Azul I

O prefeito Carlos Alberto Taino Júnior 
(PL), o Inho e a vice-prefeita Adriana Rufo, 
assinaram ontem a adesão  ao Progra-
ma Município VerdeAzul edição 2021, 
uma iniciativa do governo estadual que 
visa estimular e auxiliar  as prefeituras 
na execução de políticas públicas para 
o desenvolvimento sustentável. 

 �Biritiba Verde e Azul II

As ações propostas pelo Programa Mu-
nicípio VerdeAzul compõem dez direti-
vas norteadoras da agenda ambiental 
local, abordando pontos estratégicos 
como tratamento de esgoto, resíduos 
sólidos, biodiversidade, arborização ur-
bana, educação ambiental, cidade sus-

tentável, gestão de águas, qualidade 
do ar, estrutura ambiental e conselho 
ambiental. A participação do município 
é um dos critérios de avaliação para a 
preferência na liberação de recursos do 
Fundo Estadual de Controle da Poluição.

 �Violência contra mulher

A Secretaria de Políticas para Mulheres 
passará a oferecer assessoria jurídica 
para o combate à violência contra mu-
lheres de Itaquaquecetuba. A primeira 
ação do projeto, que também será itine-
rante, acontecerá no Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras), no bairro 
Jardim Ipê, das 8 horas ao meio-dia, do 
dia 27 de abril. O atendimento será rea-
lizado para as 30 primeiras mulheres.

 �Curso de sobre escrituras

O tabelião de Notas e Protestos de Ita-
quaquecetuba, Arthur Del Guércio Neto, 
lançou duas aulas gratuitas sobre es-
crituras públicas. As aulas ocorreram 
hoje e sexta-feira, às 19 horas. Para se 
inscrever é preciso acessar o site htt-
ps://desvendandotabeliao.com.br. O 
chat de WhattsApp do projeto é o htt-
ps://chat.whatsapp.com/HKxZTODP3bt-
FkH7vPpYZA3.

•••  editor@jornaldat.com.br
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Um dos mais importantes 
atos notariais é a escritura pú-
blica, a qual pode ter como 
objeto inúmeros atos, negó-
cios e fatos relevantes na vida 
das pessoas. Inegavelmente, 
está atrelada à transmissão 
imobiliária, pois é, em re-
gra, formalidade obrigatória.

A dinâmica da vida moder-
na dificulta a reunião, em um 
mesmo momento do tempo, 
de todos os envolvidos em 
uma escritura pública. Atento 
a essa realidade, o Código de 
Normas Paulista prevê a pos-
sibilidade do complemento 
da assinatura em até 30 dias, 
contados da lavratura.

Caso, por alguma razão, 
um dos envolvidos não as-
sine o documento, este é 
declarado incompleto, sen-
do que tal declaração gera 
consequências tributárias. Do 

O milagre da Páscoa

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

ato incompleto não poderão 
ser fornecidas certidões sem 
ordem judicial.

Tá certo, Arthur, mas onde 
é que entra nesse contexto o 
Milagre da Páscoa? 

Vivemos um episódio in-
teressante no cartório na se-
mana que antecedeu a Pás-
coa. Em um caso concreto, 
o vendedor assinou o ato 
transmissivo de propriedade, 
e deixou alinhada a assinatura 
do comprador, chamado Ja-
dir, para momento posterior. 

Após a inicial assinatura, 
contatamos o Jadir e obtive-
mos uma triste e surpreen-
dente informação de uma vi-
zinha: Jadir morreu! Apesar 
de não termos conhecido o 
comprador, sentimos mui-
to pelo ocorrido, até com 
uma tristeza adicional, pelo 
duro momento pandêmico 

que vivemos.
Antes de declarar o ato 

incompleto, ligamos para o 
vendedor, o qual nos forne-
ceu um contato alternativo 
do Jadir, alegando estranheza 
com a notícia do óbito. Liga-
mos e não obtivemos sucesso.

Algumas horas depois, toca 
o telefone do cartório, e ad-
vinhem quem procurava por 
Carlos Henrique, o escrevente 
responsável pela escritura? O 
tão falado Jadir, “vivinho da 
Silva” e pronto para assinar.

É certo que essa confusão, 
iniciada pela desinformada 
vizinha, não é um milagre 
da Páscoa. Porém, pelas di-
ficuldades com origem na já 
citada pandemia, a vida de 
Jadir gerou boas risadas no 
cartório e por todos foi tra-
tada como o nosso pequeno 
milagre.

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Programação pós-Covid

O 
sentimento de incerteza é um dos 
mais incômodos, mas é o que não 
falta neste longo período de pan-
demia. Dúvidas sobre a saúde, 

insegurança para sair de casa e indefinição 
sobre o futuro das finanças fazem ainda mais 
parte do nosso dia a dia. Enquanto tentamos 
lidar com a situação da forma menos trau-
mática, já é possível prever mudanças que 
alguns setores irão sofrer depois que a Co-
vid-19 estiver sob controle.

A Educação não poderá fechar os olhos 
e terá de se aproximar da modernidade. O 
mesmo serve para empresas, comerciantes e 
também na Saúde. A telemedicina, que exis-
te desde os anos 1990, foi potencializada e 
deverá ser mais explorada. Mais urgente que 
isso, será o aprimoramento ao tratamento 
pós-Covid, o que ainda gera muitas dúvi-
das. Diferentemente de outras enfermidades, 
o coronavírus deixa sequelas ainda estuda-
das. Ainda não há tempo hábil e uma grande 
amostragem para determinar as consequên-
cias, tampouco se são permanentes ou não 
em alguns casos.  

Muitos pacientes curados continuam a 

sentir cansaço, dor no peito, fraqueza mus-
cular, entre outros persistentes sintomas. 
Isso, certamente, irá demandar mais da rede 
básica da Saúde e equipe de especialistas, 
fisioterapeutas, enfermeiros e médicos. Há, 
igualmente, o cansaço emocional, que afeta 
também os não contaminados, e isso exigirá 
mais trabalho à Psicologia. 

A doença apresenta um efeito cascata que 
merece atenção. Conforme informou a psi-
quiatra Carla Rezende ao Mogi News, neste 
final de semana, a Covid-19 lhe provocou 
uma arritmia cardíaca, causada pela fibrose 
em parte do músculo do coração. Devido a 
casos como este, o poder público deverá in-
vestir, no futuro, em uma rede ambulatorial 
para acompanhar e tratar as condições colate-
rais. Pelo menos é o que espera o presidente 
da Câmara de Mogi e médico imunologista, 
Otto Resende, no mesmo material divulgado 
no final de semana.

Costumamos esperar o problema surgir 
para resolvê-lo, ao invés de antecipá-lo. Para 
que o tratamento pós-Covid não sofra mui-
tos percalços, é fundamental que o planeja-
mento comece antecipadamente. 

CHARGE
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Itaquá está na última colocação 
em vacinação contra a Covid-19

Segundo números do Estado, 4,4% da população itaquaquecetubense recebeu a imunização contra o coronavírus

NO ESTADO

Itaquaquecetuba tem a 
campanha de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
mais atrasada do Estado de 
São Paulo desde o início da 
campanha, em janeiro. De 
acordo com ranking divulga-
do pela Secretaria de Estado 

da Saúde, Itaquá ocupa a 
última posição da lista de 
645 municípios. Até ontem, 
apenas 4,4% da população 
de 375 mil habitantes havia 
recebido a primeira dose 
da vacina.

Em números gerais, a ci-
dade recebeu 29.694 doses, 
mas aplicou 21.085 entre 

primeira e segunda doses. 
Cerca de 29% do total rece-
bido ainda não foi utilizado, 
conforme apresenta a ultima 
atualização disponível no 
portal VacinaJá.

Itaquá também ficou bem 
atrás das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5). 
Mogi das Cruzes figura na 

469° posição, tendo vacinado 
9,4% do total de seus resi-
dentes. Com uma população 
maior, superando os 450 
mil habitantes, o governo 
do Estado enviou 65.688 
doses para Mogi, desse total, 
85% já foi aplicado, 42.424 
como primeira dose e 13.478 
como segunda.

Com quase o dobro do 
percentual da população 
vacinada de Itaquá, Suza-
no já ostenta um índice de 
8,3% de imunização de seus 
moradores. No ranking do 
VacinaJá, a cidade alcançou a 
posição de número 540. Até 

Luiz Kurpel*

Dados indicam que Mogi das Cruzes vacinou 9,4% da população desde janeiro

Emanuel Aquilera

O G5 no ranking dos 645 municípios paulistas

Município  Ranking   Imunizados 1° dose aplicada P o p u l a ç ã o

Mogi  469 9,4% 42.424 450.785

Suzano  540 8,3% 24.837 300.559

Poá  624 6,1% 7.276 118.349

Ferraz  631 5,7% 11.107 196.500

Itaquá  645 4,4% 16.546 375.011

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde

ontem, 24.837 vacinas foram 
aplicadas como primeira 
dose e 6.737 como segunda, 
o que representa um taxa de 
aplicação também de 85% 
das 36.931 doses recebidas.

Cidades menores e, portanto, 
com infraestrutura de saúde 
reduzidas se comparadas com 
o sistema itaquaquecetubense, 
também ficaram em posições 
mais elevadas no ranking. 
Poá, por exemplo, já vacinou 
6,1% de sua população de 
118.349 e se segurou na 624° 
posição da lista. No total, 
a cidade recebeu 15.572 
doses, das quais 10.372 já 

foram aplicadas (7.276 como 
primeira dose e 3.096 como 
segunda).

Quase no final da lista, 
porém, ainda superando 
Itaquá em 13 posições no 
ranking geral, Ferraz de 
Vasconcelos já realizou a 
aplicação da primeira dose 
em 5,7% de sua população 
de quase 200 mil habitantes. 
Do governo estadual, 20.352 
doses foram recebidas, das 
quais 11.107 foram aplicadas 
como primeira dose, o que 
garantiu a 631° posição na 
lista de municípios do Estado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Meio milhão trafegam pela 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Após mobilizações de cam-
panhas para que as famílias 
ficassem em casa durante o 
feriado de Páscoa, para evitar 
a disseminação do coronavírus 
(Covid-19), a quantidade 
de veículos que passaram 
pela Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto (SP-70) foi 45% menor 
do que na Páscoa de 2020. 
Da quinta-feira passado ao 
domingo anterior, a Ecopistas, 
concessionária que administra 
a via, registrou a passagem de 
506 mil veículos nas quatro 
praças de pedágio do corredor 
da rodovia, nos dois senti-
dos, em Itaquaquecetuba e 
Guararema.

Durante o feriado do Car-
naval, entre 21 e 26 de feve-
reiro de 2020, 1,24 milhão 
de veículos passaram pelas 
quatro praças de pedágio Já 
que neste ano o feriado de 
Carnaval foi suspenso para 
conter as aglomerações, a 
concessionária não contabili-
zou a quantidade de veículos.

Ainda sobre a Páscoa deste 
ano, a Ecopistas não delimitou 

Veículos no feriado

uma previsão de fluxo para o 
feriado, na semana anterior. A 
recomendação da concessio-
nária foi 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.

O mesmo apontou na 
semana anterior quando o 

Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) promoveu 
uma campanha para que as 
famílias não viajassem no feriado. 
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. O le-
vantamento sobre a quantidade 
de veículos que trafegaram 
pela Mogi-Bertioga (SP-98) 
deve ser divulgado hoje.

Movimento foi 45% menor do que a Páscoa de 2020

Amanda Miwa

Região registra 63 óbitos e 
Alto Tietê beira 3 mil mortes

O Alto Tietê chegou ontem 
à marca de 2.999 mortes 
pelo coronavírus (Covid-19), 
e deve ultrapassar hoje a 
barreira dos 3 mil óbitos 
causados pela doença. Ape-
nas nas últimas 72 horas, 
entre sábado e ontem, 63 

Coronavírus

pessoas perderam a vida em 
razão da Covid-19, somente 
Mogi das Cruzes registrou 
21 falecimentos,  enquan-
to Ferraz de Vasconcelos 
confirmou 12 óbitos, um 
a mais do que Itaquaque-
cetuba. Suzano afirmou a 

ocorrência de oito mortes, 
ao passo que Poá informou 
seis falecimentos, por sua vez, 
Salesópois revelou que quatro 
moradores não resistiram à 
doença e Arujá, uma pessoa 
morreu em consequência do 
coronavírus.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.999
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Orçamento deve garantir 
construção da 1ª fase

Arujá deverá arrecadar  
R$ 319 milhões no próximo 
ano, de acordo com estima-
tiva da Secretaria Municipal 
de Finanças. O aumento na 
receita se deve, em parte, aos 
recursos que serão transferidos 
pelo governo federal para 
início da primeira fase das 
obras do Hospital Municipal. 
O valor a ser recebido é de 
pouco mais de R$ 7,2 milhões. 

A informação foi passada 
pelo gestor da Pasta, Caio 
Cesar Vieira de Araújo, du-
rante audiência pública da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) 2022 transmitida pelo 
Facebook no último dia 5.

A composição da recei-
ta ainda inclui R$ 106,1 
milhões - oriundos do 
pagamento de tributos - e  
R$ 192,6 milhões referentes 
a transferências correntes 
(dinheiro enviado pelo gover-
no estadual ou pela União). 
A LDO é uma peça de pla-
nejamento que estabelece 
as metas e prioridades da 
administração pública. Além 

Hospital de Arujá

dos principais programas a 
serem executados a cada 
ano pelos governos, a LDO 
deve conter as metas e riscos 
fiscais; dispor sobre alterações 
na legislação tributária e 
orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
A LDO será encaminhada 
para análise da Câmara Mu-
nicipal até 15/4. O prazo 
para votação termina em 
30 de junho.

Os programas estabelecidos, 
conforme explicou o secre-
tário de Finanças, seguem 
os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para serem cumpridos pelos 
países signatários até 2030. 
O Brasil é um deles. Estão 
incluídos entre os 17 obje-
tivos da ONU, por exemplo, 
a erradicação da pobreza, 
saúde e bem-estar, educação 
de qualidade e redução das 
desigualdades.

Já entre as metas e priori-
dades da administração de 

Arujá para 2022 constam, 
por exemplo, a construção 
do Centro de Saúde da Mu-
lher (fase 1); a criação de um 
Conselho Municipal de Bem-

-Estar Animal; a formalização 
de parcerias com o terceiro 
setor na área de educação; 
a construção e reforma de 
escolas; o treinamento e a 
capacitação de servidores; a 
criação do Núcleo Politécnico 
de Tecnologia (Vila Digital) 
e a realização de oficinas 
para Enem; a recuperação de 
nascentes e rios e a implan-
tação de corredor ecológico 
e de um Parque Ambiental 
Urbano.

Será também de respon-
sabilidade da gestão Luís 
Camargo a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA) (2022-2025). 

“Faremos várias audiências 
públicas sobre esse assunto”, 
garantiu Caio. O PPA tem como 
principal função apresentar 
os programas e ações para os 
próximos quatro anos, com 
os respectivos indicadores 
para cada meta. 

Vacinação da primeira dose 
alcança 24,6 mil suzanenses

Na sexta-feira passada 1.758 pessoas foram imunizadas, data em que começou a vacinação solidária na cidade

CONTRA COVID

A vacina contra o corona-
vírus (Covid-19) já chegou 
para 24.684 suzanenses, que 
foram imunizados com a pri-
meira dose, dos quais 6.485 
já completaram o ciclo com a 
segunda aplicação. De acordo 
com balanço da Secretaria 
Municipal de Saúde, a ação da 
última sexta-feira contemplou 
1.758 pessoas com a primeira 
dose da CoronaVac. A data 
também marcou o início da 
campanha “VacinAção Soli-
dária”, que arrecadou quase 
uma tonelada de alimentos 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

Do total de aplicações 
contabilizadas na última 
sexta-feira, cerca de 82% 
foi destinado ao público-

-alvo de idosos de 68 anos 
que compareceram à Arena 
Suzano para tomar a dose 
inicial. Desde o início da 
campanha de imunização 
na cidade, em 20 de janeiro, 
31.169 aplicações já foram 
realizadas, somando a primeira 
e a segunda dose.  

Já a campanha social “Va-
cinAção Solidária”, também 
colocada em prática na última 
sexta-feira, chegou a arrecadar 
cerca de uma tonelada de 
alimentos não-perecíveis 
no primeiro dia de doações. 
Do número, 20 quilos foram 
feitos por doação do vereador 
Artur Takayama.

A expectativa é de que o 
projeto, encabeçado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade, prossiga nos dias de 
imunização, sendo que a 
próxima data está confirma-
da para sexta-feira, quando 
ocorre a segunda etapa de 
vacinação dos idosos de 77 
a 79 anos que já receberam 
a primeira aplicação dentro 
do prazo previsto.

Para a presidente do Fun-
do Social, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, a iniciativa 
demonstra o caráter solidário 
da cidade. “Estive na Arena 
Suzano para acompanhar de 
perto as doações. Para mim, 
ver todo o engajamento da 
população em prol daqueles 

que mais precisam, é motivo 
de orgulho. Perceber o carinho 
e o sentimento de gratidão 
de todos os idosos que estão 
ali tendo oportunidade de 
tomar a vacina é o que me 
motiva a dar andamento aos 
projetos sociais da cidade. 
Mesmo diante de momentos 

tão delicados, é possível focar 
e fazer diferente”, declarou. 

O atendimento da próxima 
sexta-feira deverá acontecer 
das 8 às 17 horas nos três 
polos de imunização na ci-
dade, na Arena Suzano, no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 

Souza Candido e na Escola 
Municipal Odário Ferreira da 
Silva. O sistema drive-thru 
estará disponível no primeiro 
endereço, no Parque Municipal 
Max Feffer, com entrada de 
veículos pela avenida Brasil. 
Aqueles que comparecerem 
a pé serão atendidos.   

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), que participou de todo 
o processo de imunização ao 
lado de sua esposa, Larissa 
Ashiuchi, e do vice-prefeito, 
Walmir Pinto; bem como dos 
deputados estadual André do 
Prado (PL) e federal Marcio 
Alvino (PL); do chefe de 
Gabinete de Suzano, Afrânio 
Evaristo; e dos secretários 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi; de Governo, Alex San-
tos; e de Meio Ambiente, 
André Chiang, agradeceu o 
apoio de todos. “Tivemos 
bandas tocando na ocasião, 
em referência ao aniversário 
da cidade, além de muita 
solidariedade. Tivemos quase 
2 mil aplicações, sendo que, 
entre elas, minha mãe de 68 
anos, dona Célia Ashiuchi, 
também foi imune; tivemos 
uma equipe trabalhando 
em ritmo acelerado e quase 
uma tonelada de alimentos 
arrecadados. Só tenho que 
agradecer a todos e dizer que 
Suzano segue com a vacinação 
a todo vapor”, concluiu.

Ação solidária arrecadou cerca de uma tonelada de alimentos na sexta-feira

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Vigilância Sanitária 
de Ferraz de Vasconcelos 
atendeu a uma denúncia 
no último fim de semana 
sobre descarte irregular de 
resíduos hospitalares. Oito 
sacos de lixo e três caixas 
de perfuro cortante foram 
encontradas no bairro do 
Jardim São João. A situação 
está sendo monitorada.

O material foi encontra-
do na rua Caraguatatuba, 
próxima Fatec/Etec da ci-
dade. Acredita-se que os 
resíduos tenham vindo de 
alguma clínica odontológi-
ca, considerando as muitas 
agulhas, anestésicos e gases 
com sangue encontrados.

Agora, diante dos fatos e 
dos materiais coletados, a 
Vigilância investigará com 
o objetivo de responsabi-
lizar quem fez o descarte 
irregular. Neste sentido, já 
foram levantados os lotes 
dos anestésicos e demais 
resíduos achados.

A coordenadora da Vigi-
lância Sanitária, Karina Rente, 
destacou os danos que esta 

Denúncia leva a local 
com descarte em Ferraz

Lixo irregular

prática pode causar não só ao 
meio ambiente, mas também 
à população em geral. “O 
descarte irregular de resíduos 
no geral já é punido por poder 
prejudicar o meio ambiente, 
mas o descarte incorreto 
do lixo hospitalar é muito 
mais sério, pois implica em 
situações de saúde pública. 
Neste sentido, tomaremos 
todas as providências cabíveis 
para que o caso não ocorra 
mais”, afirmou.

Também no fim de semana, 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ferraz recuperou 
um carro roubado. O veículo 
estava sendo utilizado para a 
prática de roubos na região 
da Vila Margarida. A ação 
ocorreu em parceria com 
a polícia militar e obteve 
sucesso por conta do fe-
chamento do perímetro no 
qual os meliantes atuavam.

Os assaltantes deixaram o 
Renault quando se depara-
ram com as autoridades de 
segurança e a GCM continua 
as buscas pelos infratores. O 
carro foi devolvido ao dono.

A primeira Mostra e Con-
ferência de Dança Online de 
Suzano, promovida pela Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
se inicia hoje. A programação 
se estende ao longo da semana, 
até sábado, quando acontece 
a conferência “Caminhos e 
Desafios da Dança no Muni-
cípio”. A participação é livre, 
sendo que os interessados 
poderão garantir a vaga por 
meio do site oficial da Cultura 
suzanense (www.culturade-
suzano.com.br/editais) até 
quinta-feira.

De acordo com o che-
fe da Pasta, o vice-prefeito 
Walmir Pinto, o projeto visa 
reconhecer a importância 
da dança. “Nosso compro-
misso está sempre pautado 
pelo apoio e incentivo às 
produções do município. 
Para tanto, iremos contar 
com uma programação rica 
em parceria com diferentes 
escolas, grupos, coletivos e 
artistas da dança suzanense”, 
detalhou.

Primeira Mostra 
de Dança online 
começa hoje em 
Suzano

Cultura
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O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) 
de Mogi das Cruzes está 
promovendo uma campanha, 
por meio da qual pessoas 
físicas e jurídicas podem 
destinar ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente 
parte do imposto de renda 
devido. Os recursos são 
diretamente aplicados no 
desenvolvimento de ações 
sociais, que beneficiam o 
segmento da criança e do 
adolescente.

Podem realizar a destina-
ção de até 3% do imposto 
devido as pessoas físicas que 
entreguem a declaração de 
imposto de renda adotando 
as deduções legais (modelo 
completo) e que apurem 
impostos a pagar ou tenham 
direito a restituição. O valor 
é calculado automaticamen-
te pelo sistema da Receita 
Federal.

Para colaborar, o contribuinte 
não paga mais imposto e nem 
tem sua restituição diminuída. 

Campanha incentiva doação de parte do
IR ao Fundo da Criança e do Adolescente

Ações Sociais

de abril. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
dos telefone 4798-5634, da 
Casa dos Conselhos de Mogi 
das Cruzes.

este formulário online. 
Importante lembrar ainda 

que o prazo máximo para 
declarar o imposto de renda 
deste ano termina em 30 

Ele apenas permite que parte 
do seu imposto devido seja 
destinada diretamente para o 
Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente, em vez 
de seguir para o Tesouro 
Nacional. Trata-se, portanto, 
de um mecanismo de apoio a 
uma causa importante e que 
não gera nenhum impacto 
financeiro ao contribuinte.

O Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente 
recebe doações durante todo 
o ano e não há limite no 
valor a ser doado – há limite 
apenas no total que pode ser 
deduzido, para quem optar 
por declarar a doação no 
imposto de renda.

Além da campanha para as 
pessoas físicas, o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
tem realizado contato com os 
escritórios de contabilidade 
do município, para ampliar  
a divulgação dessas informa-
ções. Os escritórios podem 
realizar seu cadastro e obter 
informações detalhadas por 

Passo a passo para preencher a 
declaração:

1. Na opção “Fichas da Declaração”, clique em 
“Doações Diretamente na Declaração”; 
 
2. Clique em “Novo” na Aba Criança e 
Adolescente; 
 
3. Opção: “Municipal”; 
 
4. Escolha o “Estado” e depois o “Município” (SP / 
Mogi das Cruzes) 
 
5. Na tela poderá visualizar o “Valor” disponível 
para Doação, preencha o valor a ser doado ao 
Fundo; 
 
6. Salvar a Declaração e transmitir à Receita 
Federal. No menu “Imprimir”, clique em “DARF 
– Doações Diretamente na Declaração – ECA”, 
verifique o nome do contribuinte e clique em 
“Imprimir”;

Ao longo do mês de março, 
o Fundo Social de Mogi das 
Cruzes arrecadou 709 quilos 
de alimentos não perecíveis, 
mais 131 cestas básicas, a 
partir da doação espontânea de 
pessoas físicas, supermercados 
parceiros e grupos organizados 
da sociedade civil. Além dos 
alimentos, o órgão também 
recebeu 670 unidades de 
caixas de chocolate, 670 kits 
de higiene e 14 mil máscaras 
de proteção. 

As doações permitiram ao 
Fundo Social ajudar diversas 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social, a partir 
das associações e instituições 
cadastradas. No que se refere 
a kits de alimentos não pe-
recíveis, foram beneficiadas 
entidades como Associação 
Beneficente Abapai, Grupo de 
Apoio e Adoção de Refugiados, 
Sociedade Amigos de Sabaúna 
e Centro de Recuperação Átrio. 

Já as cestas básicas de ali-
mentos não perecíveis foram 
distribuídas para instituições 
como a Associação Beneficente 
Unidos do Jardim Margarida, 

Fundo Social recebe 
709 quilos de alimentos 

Além de 131 cestas básicas

Associação de Mulheres do 
Residencial Novo Horizonte, 
Núcleo Espírito Caminho 
de Luz, Assembleia de Deus 
Ministério Madureira Lambari, 
Associação Missão Intensidade, 
Grupo de Apoio a Pessoas 
com Câncer, instituição Mãe 
Carinhosa e Associação de 
Renais Crônicos do Alto Tietê 
(Arcat). 

O Fundo Social reúne os 
alimentos provenientes de 
doação e organiza kits, que 
são entregues às entidades 
cadastradas. Mas também são 
feitas doações pontuais de um 
tipo específico de alimento, 
dependendo do volume e do 
ritmo das arrecadações. Em 
março foram entregues 260 
quilos de arroz, 14 quilos de 
açúcar, 198 quilos de feijão e 
190 quilos de macarrão. As 
máscaras de proteção, bem 
como fraldas e roupas arre-
cadadas, também estão sendo 
entregues às associações e 
instituições parceiras. Já os 
kits de higiene e as caixas de 
chocolate foram entregues à 
equipe do Hospital Municipal.

Suzano e Itaquá fecham espaços 
por descumprimento de regras

De acordo com a Prefeitura suzanense, 11 estabelecimentos foram fechados durante este feriado de Páscoa

RESTRIÇÕES

Os departamentos de Segu-
rança de Suzano e Itaquaque-
cetuba fecharam as portas de 
16 estabelecimentos comerciais 
que descumpriram as regras 
da Fase Emergencial do Plano 
São Paulo. As determinações 
têm como principal objetivo 
diminuir a contaminação 
por coronavírus (Covid-19) 
e foram desrespeitadas por 
oito bares, duas adegas e 
uma tabacaria só em Suzano.

Todos estes comércios 
receberam interdições de 
funcionamento entre a sexta-

-feira e o sábado, quando a 
Prefeitura vistoriou 26 locais. 
Além dos 11 estabelecimen-
tos fechados, cinco foram 
notificados (quatro bares e 
uma pizzaria), dois tiveram 
orientação (uma adega e uma 
pizzaria) e três receberam 
autos de infração: duas far-
mácias no bairro Boa Vista 
que não cumpriam protoco-
los sanitários e não tinham 
farmacêutico no momento 

Em Mogi das Cruzes, barreira sanitária da Prefeitura abordou 3.348 veículos durante o feriado de sexta-feira

e um restaurante no Jardim 
Quaresmeira por atender ao 
público presencialmente.

As denúncias de aglome-
ração referentes a cinco en-
dereços de residências não 

foram confirmadas e não 
resultaram em nenhuma 
medida. Em Itaquá, apesar 
de nenhuma notificação, 
houve cinco fechamentos 
administrativos de comércios 

pelo descumprimento das 
medidas sanitárias. A Prefei-
tura não informou se eram 
bares, restaurantes ou salões 
de beleza.

Já em Poá, durante o último 

final de semana foram rea-
lizadas sete denúncias aten-
didas, sendo que a maioria 
delas se tratavam de festas 
clandestinas e fluxos de rua. 
Houve quatro notificações, 

nove multas aplicadas e três 
autuações por falta de uso de 
máscaras dentro do comércio 
já autuado.

Entre a noite da última 
quinta-feira e o domingo 
anterior, Mogi das Cruzes 
registrou nove autuações a 
estabelecimentos que descum-
priram as normas, além de 19 
ocorrências de aglomerações 
evitadas. Além disso, houve 
23 notificações a estabeleci-
mentos e 11 orientações. Ao 
todo, entre a noite de quinta-

-feira e o domingo, a Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) recebeu 
768 chamados, sendo que 
166 eram improcedentes.

Já a Guarda Municipal 
atuou em 19 ocorrências 
para evitar aglomerações. 
Foram 8 ações na sexta-feira, 
2 no sábado e 9 no domingo. 
Entre os locais atendidos 
estão o Parque Olímpico, o 
parque Botyra Camorim Gatti, 
o Jardim Rodeio, a praça 
Deputado Paulo Kobayashi 
e o distrito de Jundiapeba.

Divulgação/PMMC
Thamires Marcelino
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Pandemia cancela Festa 
do Divino novamente

A edição deste ano da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi Cruzes foi oficialmente 
cancelada em decorrência da 
crescente contaminação pela 
Covid-19 na cidade. Os orga-
nizadores informaram ontem 
que mesmo após diversas 
tentativas de encontrar um 
caminho seguro para que o 
evento pudesse acontecer 
neste ano, a quermesse e 
todas as ações que gerem 
público na Festa do Divino 
foram canceladas para evitar 
possíveis riscos de contami-
nação pela doença.

“Sabemos da importância 
dos resultados financeiros 
da Festa do Divino para as 
entidades parceiras, ainda 
mais neste momento tão 
delicado que vivemos, mas, 
acima de tudo, há de se pre-
servar a vida e a segurança 
dos devotos e voluntários”, 
afirmou a organização da 
Festa do Divino.

O festeiro Mauro de Assis 

Comemoração

Margarido, explicou ainda 
ontem, que todas as entidades 
que participam da comemo-
ração anual em Mogi foram 
unânimes em concordar com 
o cancelamento. “Todos esti-
veram de acordo que, neste 
momento, vidas estão em 
risco e uma festa deste tama-
nho, mesmo sendo reduzida 
ao máximo, ainda causaria 
muita aglomeração, podendo 
aumentar os casos e mortes 
da Covid-19”, enfatizou.

No ano retrasado, a En-
trada dos Palmitos, atração 
mais esperada pelos devotos 
que comemoram a Festa do 
Divino, reuniu 40 mil pessoas 
que participaram da procissão 
pelas ruas de Mogi. Apesar 

da comemoração ter sido 
cancelada em mais um ano, 
a religiosidade dos católicos 
deve ser mantida.

Em breve, toda a progra-
mação religiosa, bem como 
o cronograma de visitas aos 
bairros, com a ‘Caravana do 
Divino’, que ocorrerá três ou 
quatro vezes por semana, 
das 18 às 20 horas, serão 
divulgados. Nesta Caravana, 
a organização recebe doações 
de alimentos não perecíveis 
que são doados às famílias 
em estado de vulnerabilidade 
social.

Em Mogi das Cruzes, a 
Festa do Divino Espírito 
Santo é a maior expressão 
de fé e devoção dos fiéis a 
sua tradição, no ano passado 
a comemoração completou 
407 anos. Anualmente a festa 
carrega uma expressiva parti-
cipação popular em eventos 
exclusivos como o Império do 
Divino, Entrada dos Palmitos, 
Alvorada e a Procissão de 
Pentecostes, uma maneira 
de tornar a fé pública.

Thamires Marcelino

Evento não ocorrerá 
para evitar 
possíveis riscos de 
contaminação
pelo coronavírus

Prefeitos aprovam iniciativa de 
Frente Parlamentar regional

Ideia busca reviver Acat, associação das Câmaras que tentou emplacar uma união durante a década passada

INTEGRAÇÃO

Prefeitos do Alto Tietê se 
manifestaram ontem sobre a 
nova iniciativa intermunicipal 
para a criação de uma frente 
regional das Câmaras de 
Vereadores, que foi criada na 
semana passada. De forma 
geral, prefeitos e prefeitas 
colocaram-se favoráveis ao 
estabelecimento do novo 
grupo. A iniciativa tenta res-
suscitar a antiga Associação 
das Câmaras do Alto Tietê 
(Acat), que chegou a ter voz 
ativa no começo da década 
passada, mas a ideia não 
obteve a mesma projeção 
do Consórcio de Desenvol-
vimentos dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) e caiu 
no esquecimento.

O manifesto da nova Frente 
Legislativa Intermunicipal, 
assinado na última quinta-feira, 
contou com a participação 
dos prefeitos das cidades da 
região. O encontro, realizado 
na sede da Câmara de Mogi 
das Cruzes, estabeleceu uma 

Chefiada por Marcia Bin, 
Poá informou que  ideia 
deve favorecer soluções

Para governo de Boigues, 
poderes devem trabalhar 
em conjunto

Comandado por Ashiuchi, 
Suzano aponta que ação é 
bem-vinda

Administração de Caio 
Cunha disse que limites 
das cidades se confundem

pauta unificada entre os 
chefes do poder Legislativo 
nas áreas de saúde pública, 
desenvolvimento econômico 
e geração de emprego, mo-
bilidade urbana, bem como 
questões ligadas à arrecadação 
junto aos governos federal 
e estadual.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, o diálogo 

e a união entre os poderes é 
importante para o desenvol-
vimento da região. “Muitas 
demandas de um município 
afetam as cidades vizinhas, já 
que os limites se confundem 
em razão da conurbação 
urbana e soluções conjuntas 
são necessárias”, informou 
em nota.

A Prefeitura de Suzano, 

por sua vez, reiterou que 
considera qualquer iniciativa 
que esteja em conformidade 
com a legislação vigente, e 
que tenha como objetivo 
conquistar melhorias para as 
cidades de forma conjunta, 
como bem-vinda.

A posição favorável à cria-
ção da nova frente tam-
bém foi compartilhada pela 

administração municipal de 
Itaquaquecetuba, que consi-
derou de suma importância 
toda e qualquer ação que 
traga benefícios à população. 

“Os poderes devem trabalhar 
de acordo com suas funções, 
de maneira integrada e que 
possam trazer benefícios para 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade”, informou.

A Prefeitura de Poá também 
avaliou a Frente Legislativa 
Intermunicipal como uma 
iniciativa que poderá trazer 
benefícios à comunidade. “A 
frente estabelece de forma 
única a prática de políti-
cas públicas que tendem 
a favorecer  (a solução de) 
problemas comuns a uma 
região como, por exemplo, 
a abordagem da pandemia 
da Covid-19”, concluiu.

A reportagem também 
entrou em contato com os 
gabinetes das cidades de 
Guararema, Santa Isabel e 
Ferraz de Vasconcelos, mas até 
o fechamento desta edição, as 
cidades não se manifestaram 
sobre o assunto.

André Diniz
Rodrigo Nagafuti/Secom PoáMogi News/ArquivoMogi News/ArquivoMogi News/Arquivo

Prefeitos e prefeitas 
colocaram-se 
favoráveis ao 
estabelecimento do 
novo grupo

Sem alívio, leitos estaduais 
seguem totalmente ocupados

As Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) dos qua-
tro hospitais estaduais que 
atendem o Alto Tietê para 
o tratamento do coronavírus 
(Covid-19) seguem com ocu-
pação de 100%. Conforme 
atualização da Secretaria 
de Estado da Saúde, nesta 
primeira segunda-feira de 
abril, a região ainda tenta 
absorver a alta demanda por 
internações que começou a 
escalar no mês passado. Nas 
redes de saúde municipais a 
situação também permanece 
no limite.

Mesmo os recém inaugu-
rados leitos para tratamento 
de pacientes com coronavírus 
do Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti, em Mogi das Cruzes,  
em 18 de março, já se encon-
tram totalmente ocupados. 
Operando com 20 leitos de 
Enfermaria e dez de UTI, a 
unidade havia recebido 20 
novos leitos neste final de 
semana, mas os números 
não estão nessa conta.

Ainda em Mogi, no Hospital 

Tratamento

Luzia de Pinho Melo, os 
33 leitos de UTI seguem 
integralmente ocupados. O 
alívio foi registrado na ala da 
Enfermaria, onde a ocupação 
caiu para 72% dos 46 leitos 
do local. O novo fôlego no 
sistema, no entanto, ainda 
não é confiável, uma vez que 
as taxas de ocupação variam 
no decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
o Hospital Regional Dou-
tor Osíris Florindo Coelho 
começou abril do mesmo 
modo que passou boa parte 
do mês passado. Com todos 
os 26 leitos de UTI e 26 de 
Enfermaria com ocupação de 

100%. Situação semelhante 
continua sendo registrada 
em Itaquaquecetuba, onde 
o Hospital Santa Marcelina 
marca ocupação máxima de 
seus dez leitos e UTI e 20 de 
Enfermaria.

Na rede municipal de 
Saúde, de responsabilidade 
das Prefeituras a situação 
continua crítica. Em Mogi, os 
103 leitos públicos de UTI e 
os 162 de Enfermaria estão 
ocupados. Em Suzano, as 
taxas de ocupação da UTI e 
Enfermaria são de 85% (17 
de 20 vagas) e 88% (59 de 
67 vagas), respectivamente.

Já em Itaquá, onde a Pre-
feitura pretende inaugurar 
um hospital de campanha 
nos próximos dias, a ocu-
pação atual é de 100% nos 
35 leitos de Enfermaria e 11 
de Emergência. Por fim, Poá 
informou as menores taxas 
de ocupação, dos 22 leitos 
de Enfermaria da cidade, 
metade estão livres e dos dois 
de Emergência, apenas um 
se encontra ocupado. (L.K.)

Na rede municipal 
de Saúde, de 
responsabilidade 
das Prefeituras a 
situação continua 
crítica
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Gás natural para distribuidoras fica 39% mais caro a partir de maio, diz Petrobras

Medido em dólares, o aumento será de 32%. “A variação decorre da aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento, que vinculam 
o preço à cotação do petróleo e à taxa de câmbio”, disse a petrolífera. A empresa destacou que as atualizações dos preços dos contratos 
são trimestrais, ou seja, para o período e maio, julho e julho a referência são os preços dos meses de janeiro, fevereiro e março, quando o 
petróleo teve alta de 38%. Outro ponto que influencia o preço é a alta de 31% do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) entre março de 
2020 e março de 2021, no repasse dos custos incorridos para o transporte do insumo até o ponto de entrega às distribuidoras. (E.C.)

O Instituto Butantan fez 
o repasse de mais de 80% 
das doses da vacina contra a 
ovid-19 do primeiro lote que 
será entregue ao Ministério 
da Saúde até o fim deste 
mês. Foi feita  ontem uma 
entrega de 1 milhão de doses, 
totalizando 37,2 milhões 
da Coronavac entregues ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI).

“Até 30 de agosto, 100 mi-
lhões de doses serão entregues 
ao Ministério da Saúde. Com 
o montante de hoje, nós já 
entregamos pouco mais de 
80% do primeiro contrato 
firmado com o Ministério 

Butantan entrega mais de 

80% do lote de vacinas

Covid-19

da Saúde, que estabeleceu 
a entrega de 46 milhões 
de doses (até 30 de abril)”, 
disse o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB). 
Até o momento, foi feita a 
entrega de 80,8% das doses 
previstas da vacina.

O segundo lote terá 54 mi-
lhões de doses da Coronavac, 
totalizando as 100 milhões de 
doses do imunizante, e está 
previsto para ser repassado até 
o fim de agosto. Doria voltou 
a solicitar que o governo 
federal invista na aquisição 
de mais vacinas para acelerar 
o processo de imunização da 
população.(E.C.)

Planalto confirma a 
posse de 7 ministros

Cerimônia oficializará as seis trocas ocorridas na equipe ministerial na 
semana passada; o ministro da Saúde também deve ser confirmado

BRASÍLIA

 O presidente Jair Bolsonaro  
(sem partido) promoverá 
mais um evento no Palácio 
do Planalto hoje, às 10 horas, 
desta vez para dar posse a 
sete ministros de seu governo. 
Como o Broadcast Político 
antecipou, a cerimônia oficia-
lizará as seis trocas ocorridas 
na equipe ministerial na 
semana passada. Além disso, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, também deve ser 
oficializado simbolicamente, 
já que assinou seu termo de 
posse de forma reservada no 
dia 23 de março.

A cerimônia será realizada 
no Salão Nobre do Planalto 
e deve reunir autoridades 
do governo, parlamentares e 
demais convidados. Conforme 
o Estadão mostrou, desde o 
início da pandemia da Co-
vid-19, Bolsonaro promoveu 
pelo menos 41 cerimônias 
com aglomeração no Palácio 
do Planalto.

Além de Queiroga, o even-
to também será simbólico 
para outros dois ministros 
já empossados na semana 

passada em ato reservado no 
gabinete do presidente. São 
eles: André Mendonça, da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), e Anderson Torres, da 
Justiça e Segurança Pública.

Na cerimônia de hoje, serão 
empossados os ministros 
militares que mudaram de 
pastas após o presidente 
demitir Fernando Azevedo e 

Silva, do Ministério da Defesa. 
A Pasta agora é comandada 
pelo general Walter Braga 
Netto, que para isso deixou a 
chefia da Casa Civil. Em seu 
lugar, assumiu Luiz Eduardo 
Ramos, até então responsável 
pela Secretaria de Governo 
(Segov).

A articulação com o parla-
mento irá agora para as mãos 

da deputada Flávia Arruda 
(PL-DF), ministra nomeada 
chefe da Segov e mais uma 
representante do bloco Cen-
trão dentro do governo. A 
deputada e Carlos França, 
que substituirá Ernesto Araújo 
no Ministério das Relações 
Exteriores, completam o 
grupo de novos ministros 
que serão empossados hoje.

Presidente Jair Bolsonaro promoverá mais um evento hoje a partir das 10 horas 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

Prestes a completar seus cem 
primeiros dias como prefeito 
eleito da capital, o tucano 
Bruno Covas (PSDB) segue 
se descolando do governador 
João Doria (PSDB) não apenas 
nas medidas de distancia-
mento social adotadas para 
frear o avanço da Covid-19, 
mas também agora nas ações 
relativas à imunização da 
população. Após definir de 
forma unilateral a antecipação 
de feriados, expondo publica-
mente a falta de alinhamento 
entre os governos, Covas 
determinou como prioridade 
a formulação de um plano 
próprio de vacinação, com 
regras e ritmos distintos do 
Estado. A meta estipulada é 
comprar vacinas para imunizar 
600 mil paulistanos por dia.

Atualmente, com a depen-
dência quase que exclusiva da 
CoronaVac, distribuída pelo 

Covas tenta lançar plano 
próprio de vacinação

Sem Doria

Instituto Butantan, a Prefeitura 
não consegue ultrapassar dia-
riamente 120 mil vacinados, 
apesar de ter estrutura e pessoal 
para obter um número quatro 
vezes maior. Mais privilegiado 
do ponto de vista fiscal que 
outros municípios, São Paulo 
ainda tem recursos em caixa 
para pagar doses de forma 
antecipada.

A Prefeitura já formalizou 
com a Janssen intenção de 
adquirir 5 milhões de do-
ses -, a Procuradoria-Geral 
do Município acredita que 
Covas precisará fechar um 

“acordo” com o Ministério 
da Saúde para poder usar 
todas as unidades em São 
Paulo. Isso porque parte dos 
procuradores entende que a 
compra municipal teria de ser 
repassada integralmente ao 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI). (E.C.)

Meta é imunizar cerca de 600 mil paulistanos por dia

No total, 37,2 milhões de doses foram entregues ao PNI

Divulgação

Divulgação
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Casos de Covid-19 subiram 
7% na última semana

Diretora do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC, 
na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos, Rochelle Walensky 
alertou  ontem em coletiva de 
imprensa para a continuidade 
de “tendências preocupantes” 
da pandemia de coronavírus 
no país. Segundo ela, apesar 
da vacinação acelerada no 
país, os casos de Covid-19 
subiram cerca de 7% nos 
últimos sete dias em relação 
à média da semana anterior, 
para uma taxa média diária 
de 64 mil infecções.

As hospitalizações também 
aumentaram, em alta de cerca 
de 3% na comparação entre 
as duas últimas semanas, mas 
as mortes recuaram para uma 
média diária na casa de 800 
óbitos. O recrudescimento 
da pandemia nos EUA ocorre 
apesar do ritmo cada vez mais 
acelerado da vacinação contra 
o vírus no país.

O coordenador da força-
-tarefa da Casa Branca no 
combate à pandemia, Andy 
Slavitt, informou que a média 

Estados Unidos

diária de doses administradas 
na última semana foi de 3,1 
milhões, impulsionada pelas 
mais de 4 milhões de doses 
aplicadas no sábado, primeiro 
dia em que os EUA atingem 
a marca em apenas 24 horas.

Além disso, Slavitt disse 
que cerca de um terço dos 
norte-americanos e 40% dos 
adultos residentes  já recebe-
ram ao menos uma dose das 
vacinas, enquanto 1 a cada 4 
adultos receberam duas. Entre 

idosos, 75% foram vacinados 
com pelo menos uma dose, e 
mais de 55% foram comple-
tamente imunizados.

Com a maior parte dos 
grupos prioritários vacina-
dos, incluindo os idosos, a 
curva de novas infecções por 
Covid-19 tem passado por 
uma mudança demográfica, 
segundo Walensky. A chefe 
do CDC afirmou que os casos 
têm crescido, nacionalmente, 
entre jovens adultos. (E.C.)

Taxa média diária é de 64 mil infecções e 800 óbitos

Divulgação

Reino Unido vai testar toda 
a população a cada 15 dias

Adultos e crianças na Inglaterra terão de fazer exames como forma de impedir novos casos e sair do lockdown

COVID-19

Todos os adultos e crianças 
na Inglaterra terão de fazer 
exames de rotina para o coro-
navírus duas vezes por semana 
como forma de impedir novos 
surtos e sair do lockdown, 
disse o governo britânico 
ontem. O primeiro-ministro 
Boris Johnson afirmou que 
testar regularmente pessoas 
que não apresentam sinto-
mas de Covid-19 ajudaria a 

“interromper os surtos, para 
que possamos voltar a ver as 
pessoas que amamos e fazer 
as coisas de que gostamos”.

O governo disse que os 
testes rápidos para toda a 
população estarão disponí-
veis gratuitamente a partir 
da próxima sexta-feira pelo 
correio, nas farmácias e nos 
locais de trabalho. Os testes 
de fluxo lateral fornecem 
resultados em minutos, mas 
são menos precisos do que 
os testes de PCR usados para 
confirmar oficialmente os 
casos de Covid-19.

O governo insiste que eles 
são confiáveis. O ministro da 
Saúde, Edward Argar, disse 
que os testes produziram 
uma taxa de falsos positivos 

- mostrando que alguém tem 
o vírus quando não tem - em 
menos de 1 em cada 1.000 
testes. “Portanto, esse ainda 
é um teste altamente preciso 
que pode desempenhar um 
papel muito importante na 
reabertura de nosso país e 
de nossos negócios, porque 
é muito simples de fazer”, 
disse Argar à Sky News

Johnson planeja anunciar 
ontem os próximos passos na 
reabertura do país após três 
meses de bloqueio. Ele deve 
confirmar em uma entrevista 
coletiva que cabeleireiros, 
lojas não essenciais e bares 
e restaurantes vão reabrir 
na Inglaterra em 12 de abril. 
Escócia, país de Gales e Irlan-
da do Norte estão seguindo 
cronogramas diferentes.

O Reino Unido registrou 
quase 127.000 mortes por 
coronavírus, o maior número 

de mortes na Europa. Mas 
as infecções e as mortes caí-
ram drasticamente durante o 
bloqueio e desde o início de 
uma campanha de vacinação 
que até agora deu a primeira 
dose a mais de 31 milhões 

de pessoas, ou seis em cada 
dez adultos.

Johnson não deve dizer aos 
britânicos quando ou onde 
eles poderão viajar para o 
exterior nas férias, algo que 
atualmente é proibido por 

lei. O governo disse que não 
suspenderá a proibição de 
viagens antes de 17 de maio. 
As autoridades britânicas estão 
considerando um sistema de 

“semáforos” classificando os 
países como verdes, amarelos 

ou vermelhos com base no 
nível de infecções. Pessoas 
retornando de países verdes 
não teriam que se isolar.

O governo também está 
considerando um sistema de 
certificados, ou “passaportes 
de vacina”, que permitiria às 
pessoas que procuram viajar 
ou comparecer a eventos para 
mostrar que receberam uma 
vacina contra o coronavírus, 
recentemente testaram negativo 
para o vírus ou recentemente 
tiveram Covid-19 e, portanto, 
tem alguma imunidade.

A questão dos passapor-
tes para vacinas tem sido 
calorosamente debatida em 
todo o mundo, levantando 
questões sobre o quanto 
governos, empregadores, e 
outros lugares têm o direito 
de saber sobre o status do 
vírus de uma pessoa. A ideia 
é contestada por uma ampla 
faixa de legisladores britânicos, 
desde políticos de oposição de 
centro-esquerda a membros 
do Partido Conservador de 
Johnson.

Estadão Conteúdo

Testes rápidos estarão disponíveis gratuitamente a partir da próxima sexta-feira

Roque de Sá/Agência Senado

 Museus, varandas de cafés 
e escolas de ensino médio 
de Portugal voltaram a abrir, 
ontem após dois meses de 
fechamento, na segunda fase 
do plano de desconfinamento 
do país, duramente atingido 
pela Covid-19 no início do 
ano. Depois da reabertura das 
escolas primárias em 15 de 
março, ontem, foram os alunos 
do ensino médio que voltaram 
às salas de aula. “Vamos virar 
uma página na esperança 
que não seja necessário um 
retrocesso”, comemorou o 
presidente português, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Os demais setores que reto-
marem as atividades deverão 
seguir rígidas normas sanitárias. 
As reuniões estão limitadas a 
quatro pessoas por mesa nos 
terraços, e os museus terão de 
adaptar seus horários. Nas 
academias, as aulas coletivas 
não estão autorizadas.

“Este leve retorno à norma-
lidade acontece no momento 
certo. Estávamos cansados 
do confinamento”, disse à 
agência AFP Pedro Rosa, um 

Portugal reabre museus, 
terraços e escolas

Após 2 meses

funcionário público de 48 
anos ao tomar seu café sozi-
nho na área externa de um 
estabelecimento do centro 
turístico de Lisboa.

“Para mim, este é o melhor 
dia do ano, me faz lembrar a 
que ponto Lisboa é magnífi-
ca”, declarou Vadim Mirigim, 
um turista russo de 51 anos 
entre os poucos visitantes 
que puderam atravessar esta 
manhã as muralhas do castelo 
São Jorge, fortaleza com vista 
para os bairros históricos da 
capital portuguesa e entre os 
monumentos mais visitados.

Enfrentando uma explosão 
de casos de coronavírus após as 
festas de final de ano, que pro-
vocou a saturação dos hospitais, 
o governo português impôs 
um segundo confinamento 
geral em meados de janeiro, 
seguido uma semana depois 
do fechamento das escolas

Para favorecer o retorno 
seguro, o governo se apoia 
na realização em massa de 
testes e em um plano de va-
cinação para os profissionais 
da educação. (E.C.)

 Nesta segunda-feira, dia 
em que a pandemia bateu 
novo recorde na Índia, com 
o maior número de casos 
de Covid-19 desde o início 
da crise sanitária, o índice 
Sensex, da Bolsa de Mumbai, 
fechou o pregão em queda de 
1,74%, a 49.159,32 pontos. 
A maior perda foi da Bajaj 
Finance, com perda de 5,81%. 
A Índia informou 103.558 
novos casos de Covid-19 
ontem o maior número em 
24 horas da história, ele-
vando o total de infectados 
para 12.589.067, de acordo 
com dados da Universidade 
Johns Hopkins. 

O país asiático é o terceiro 
em casos de coronavírus 
todo o mundo, atrás de Es-
tados Unidos (30 706.129) e 
Brasil (12.984.956). Foram 
registradas, ainda, mais 478 
mortes por Covid-19 na Índia, 
também só entre anteontem 
e ontem. No total, 165.101 
indianos já foram a óbito 
pela doença no país.(E.C.)

Bolsa de Mumbai 

tem queda de 1,74% 

após pandemia 

bater recorde

Índia
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Após derrota para o Pato, 
Mogi vai encarar o Brasília

O Mogi das Cruzes Basquete 
volta à quadra nesta quinta-

-feira para encarar o Brasília, 
às 13 horas, no Ginásio da 
ASCEB, em Brasília, com 
transmissão ao vivo pelo canal 
no YouTube do Metrópoles. 
No domingo, a equipe perdeu 
para o Pato Basquete por 73 
a 62, também na capital do 
país, pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB). Mesmo com a 
derrota, o time se mantém 
na 10ª colocação, com 13 
vitórias em 28 jogos. 

A partida foi equilibrada 
desde o começo, com vantagem 
para os mogianos por 19 a 
18 no primeiro quarto. No 
segundo, o Pato Basquete se 
recuperou e venceu por 22 
a 16. Depois do intervalo, o 
time do técnico Jorge Guerra, 
o Guerrinha, levou a melhor 
por 18 a 17, e, no último, a 
equipe do Paraná voltou a 
liderar, 16 a 9, consolidando 
a vitória.

“Foi um jogo muito duro. 
Fizemos duas ótimas sema-
nas de treinamento e não 

Basquete

conseguimos transportar isso 
para a partida. Não tivemos 
aproveitamento e erramos 
muito. Não podemos ficar 
lamentando porque temos um 
próximo confronto seguido 
contra o Brasília. Perdemos 
uma grande oportunidade, 
mas temos que pensar lá na 
frente, analisar os erros e ir 
para cima. Estamos na reta 
final e precisamos estar prontos 
para os playoffs”, ressaltou 
o ala-pivô Fabricio Russo, 

que anotou oito pontos e 
pegou três rebotes.

Os destaques mogianos 
do jogo foram os alas pivôs 
Wesley Castro, o mais eficiente 
(19), com 18 pontos e seis 
rebotes, Douglas Santos, com 
seis pontos e dez rebotes, e 
o armador Fúlvio Chiantia, 
com nove pontos e cinco 
assistências. Além do Brasília, 
o grupo ainda enfrentará o 
Bauru, no sábado, às 16 horas, 
para fechar a fase classificatória.

Mogi não teve um bom desempenho diante do Pato

Gabriel Costa/Cerrado

Santos enfrenta o San Lorenzo
para chegar à fase de grupos

Primeira partida será hoje em Buenos Aires; jogo de volta acontece no Mané Garrincha na próxima semana

COPA LIBERTADORES

Ariel Holan terá hoje à noite 
seu primeiro grande desafio 
no comando do Santos. Em 

“casa”, o treinador argentino 
tentará surpreender o San 
Lorenzo com futebol ofen-
sivo, às 21h30, no Nuevo 
Gasômetro, em Buenos Aires, 
para ficar muito próximo da 
tão sonhada vaga na fase de 
grupos da Libertadores.

A decisão da classificação 
ocorre daqui uma semana, no 
Mané Garrincha, em Brasília, 
e o Santos sabe que precisa 
de um bom resultado no 
jogo de ida para não voltar 
pressionado. Tentará repetir 
frente o San Lorenzo o futebol 
e a tática apresentados diante 
do Boca Juniors, na semifinal 
da edição passada, quando 
não se inibiu ao atuar fora 
e mereceu ganhar, apesar 
do 0 a 0. Na volta, vitória 
tranquila na Vila Belmiro.

Depois de mais de dois 
meses sem atuar, o astro 
Marinho está de volta após 

trabalhos específicos para 
se recuperar das dores mus-
culares e aprimorar a parte 
física. É a grande esperança 
santista de bom desempenho 
em Buenos Aires.

Marinho e Soteldo formaram 
bela dupla na campanha do 

vice-campeonato da América. 
Ambos foram os principais 
responsáveis pelos resulta-
dos positivos. Hoje, porém, 
não devem jogar juntos. O 
venezuelano só retornou de 
seu país, após duelo com o 
Deportivo Lara, na quinta-feira 

passada, perdeu boa parte 
da preparação e deve ficar 
na reserva. Não formam 
parceria desde a decisão 
diante do Palmeiras.

A final da Libertadores 
marcou, curiosamente, a últi-
ma apresentação de Marinho. 

Após o trabalho específico, ele 
estreia na temporada e sob 
o comando de Holan para 
mostrar que ainda pode dar 
alegria aos santistas.

Em entrevista ao site do 
Santos, o técnico prometeu 
ousadia diante do San Lorenzo. 
Ele conhece bem a postura 
dos times de seu país e sabe 
que pode explorar os espaços 
deixados com saídas em alta 
velocidade ao ataque.

“O Santos tem de ser 

Estadão Conteúdo

Marinho volta ao taque do Santos após mais de dois meses para recuperação física

Divulgação/Santos FC

Palmeiras pode ganhar mais 
R$ 12 milhões em prêmios

Um time multicampeão e 
várias vezes premiado no ano 
passado. O Palmeiras inicia 
a semana atrás de manter a 
sequência vitoriosa de títulos. 
Nos próximos dez dias, pode 
levantar mais duas taças, além 
de embolsar mais dinheiro 
em meio à pandemia, com 
jogos sem público. A equipe 
do técnico Abel Ferreira terá 
pela frente a Recopa Sul-

-Americana e a Supercopa 
do Brasil. Se vencer os dois 
confrontos, o clube receberá 
R$ 12 milhões.

Sem jogar desde 25 de 
março, o Palmeiras enfrenta 
amanhã o Defensa Y Justi-
cia, em Buenos Aires, pelo 
jogo de ida da Recopa. A 
equipe brasileira disputa o 
título por ter sido campeã 
da Libertadores. O adversá-
rio, por sua vez, ganhou a 
Copa Sul-Americana sob o 
comando do então técnico 
Hernán Crespo, atualmente 
no São Paulo. A partida de 
volta será na quarta-feira 
seguinte, em Brasília - a 

Duas decisões

Justiça permitiu a realização 
do jogo no DF.

A Recopa vai entregar 
ao campeão cerca de R$ 7 
milhões. Já o vice receberá 
R$ 4,2 milhões. Os valores 
são bem mais modestos que 
os da Libertadores, cuja 
premiação ao vencedor passa 
dos R$ 80 milhões. Ainda 
assim, trata-se de um título 
internacional inédito e da 
oportunidade de o Palmeiras 
iniciar a temporada 2021 do 
mesmo jeito que encerrou 
a anterior: levantando taça.

“É sempre muito difícil 
enfrentar equipes argentinas, 
é uma final, e estamos nos 
preparando para chegar lá 
e fazer uma grande partida”, 
disse o meia Zé Rafael. Re-
cuperado de problema físico, 
ele será uma das novidades 
para as finais. Além dele, o 
Palmeiras terá o retorno de 
Abel Ferreira. O treinador 
passou um período de férias 
em Portugal e retornou ao 
Brasil na quinta-feira passada 
para iniciar a preparação da 

equipe alviverde.
Entre uma partida e outra 

da Recopa, o Palmeiras terá 
a chance de disputar um 
outro título. Campeão da 
Copa do Brasil em cima do 
Grêmio, em março, a equipe 
encara o vencedor do Cam-
peonato Brasileiro de 2020, 
o Flamengo. A partida será 
em jogo único, em Brasília, 
no próximo domingo. O 
prêmio em jogo é de R$ 5 
milhões para o campeão e 
de R$ 2 milhões para o vice.

Os diversos prêmios rece-
bidos pelas boas campanhas 
têm ajudado o Palmeiras a 
equilibrar as contas em um 
cenário marcado pelo pre-
juízo gerado pela pandemia. 

“Perdemos ao redor de 30% 
das receitas em 2020. E o 
quadro tende a se repetir para 
2021”, disse o presidente 
do clube, Mauricio Galiotte. 

“Óbvio que a premiação ajuda 
muito, mas não soluciona 
o problema devido à gravi-
dade dele”, acrescentou o 
dirigente. (E.C.) 

SAN LORENZO 
Devecchi; 
Peruzzi, 
Gattoni, 
Braghieri e 
Pitton; 
Elias, 
Rodriguez; 
Angel Romero, 
Óscar Romero e 
Ramirez; 
Di Santo 
Técnico - 
Diego Dabove.

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Vinícius Balieiro 
e Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Marcos Leonardo 
e Lucas Braga  
Técnico - 
Ariel Holan.

SAN LORENZO 
SANTOS

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Nuevo Gasômetro, Buenos Aires.

ofensivo e sempre buscar 
o gol, independentemente 
do local onde vamos jogar. 
Trabalhamos bastante esta 
semana, e esperamos fazer 
um grande jogo em Buenos 
Aires e também na volta”, 
afirmou. “Os jogadores estão 
entendendo o estilo de jogo 
que queremos, que é de muita 
posse de bola e buscar, através 
disso, a verticalidade para 
chegarmos ao gol”, completou.

Novamente em boa fase 
na Argentina e empolgado 
após dois triunfos seguidos, 
o “prestigiado” técnico Diego 
Dabove aposta na sintonia 
dos irmãos Romero e no 
faro de gol de Di Santo para 
abrir vantagem, mesmo que 
mínima, diante do Santos.

Mantido no cargo, o treinador 
quer mostrar que a escolha 
foi acertada e investe tudo em 
seu trio ofensivo. Ángel, com 
passagem pelo Corinthians, e 
Óscar, prometem velocidade 
nas jogadas para fazer a bola 
chegar com qualidade ao 
goleador do time.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra consegue sair da casa de Jade antes que Lucrécia o veja. Gael se 

desculpa com João. Karina beija Pedro após ouvir a música que o menino 

fez para ela. Mari pensa em Jeff enquanto arruma sua mala. Sol e Wallace 

tentam tirar o anel de Mari do dedo de Jeff.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Passa-se um mes. Manuela combina com Rodrigo de ir a uma consulta 

de Julia no consultorio de Celina. Lourenco esconde o desconforto com a 

noticia de uma possivel gravidez de Celina. Wilson comenta com Moema 

que Laudelino nunca mais falou em Ina. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de 

Bia que ela voltou a treinar. Alexia fi ca chocada ao saber que Petra fi cou 

com seu papel na novela. Renzo afi rma a Lúcia que irá doar o dinheiro que 

ganhou ilegalmente.

GLOBO, 21H00

Amor de Mãe
Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo sonda Thelma sobre o sítio. Raul e 

Sandro se desesperam ao não conseguir falar com Vitória. Nuno revela a Danilo 

que Thelma deixou o hospital com outro bebê nos braços após o incêndio.

RECORD, 21H

Gênesis
Aat dá uma nova missão à Agar. Simei (Alexandre Slaviero) e Lotam negociam 

o casamento dos fi lhos. Adália se surpreende com Massá. Abrão conta a 

novidade para seu pai. Terá não gosta da revelação de Abrão. Sarai se 

emociona com o aviso de Abrão. Agar é aprovada em seu teste.

Poder sonhar é uma 
das maiores dádivas 
da vida. São os sonhos 
que nos movem, são 
eles que fazem cada 
segundo valer a pena. 
Por isso, jamais desista 
deles, nunca equa-
cione deixar de sonhar 
por medo do fracasso 
ou por infl uência das 
opiniões alheias.
Muitos obstáculos 
surgirão certamente, 
mas quando acredita-

MOMENTO
especial

Sonhe!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ROSEMARY T. MORISHITA VIEIRA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário! 

 Seja grato pela vida e você 
multiplicará todas as coisas boas que 
podem lhe acontecer.”

 cultura@jornaldat.com.br

mos muito em uma 
coisa tudo se torna 
superável. Se você 
sonhou é porque é 
possível concretizar. 
Sonhe, sonhe muito 
porque bênçãos ape-
nas acontecem na vida 
de quem as procura.
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Enfeito a coluna com fotos assinadas por Carlos Magno em 2012 durante a festa “Uma Noite em 

Veneza” realizada no salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Um evento memorável 

e inesquecível tamanha riqueza de detalhes , requinte e qualidade do projeto . Noite esta que re-

uniu mais de 500 pessoas no melhor estilo Black Tie e transformou a Duarte Freitas numa grande 

passarela de gente elegante e de bem com a vida . Desde a decoração e os painéis cenográficos na 

entrada, todos que chegavam iam se deslumbrando. Com suas máscaras em sua maioria confec-

cionadas por Jota Ferreira o qual contratei para o fornecimento deste acessório obrigatório que 

diga-se de passagem foi um investimento alto e que completaria o look de meus convidados , o 

encontro foi rolando sob carretéis e na parte interna tudo perfeito, fazendo um cenário digno de 

nota. Como em todos meus aniversários de colunismo a alegria, descontração são notáveis em 

cada semblante . Todos habitués comparecem em meus eventos pois sabem que vão encontrar 

tudo do bom e do melhor . Nesta pandemia tudo suspenso , mas quando voltarmos brindaremos 

esta lacuna e prometo trazer um renovo onde com certeza será também inesquecível . Deus nos 

abençoe e nos permita concretizar mais um sonho .
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Larissa e Rodrigo Ashiuchi

Luis Antônio e Regina Oliveira

Itamar e Renata VianaDanilo e Juliana Braghiroli Rosa e Élcio Caetano

 Carlos Trevisan Júnior e Nara Trevisan

 Hélio e Flávia Chiang

Terça-feira

Stella Grinberg, Patricia Paglia, 

Marcela Branco, Nathália Camanho 

Steola, Elaine Martins , Monica 

Valentim e Andréa Matsumoto .

Quarta-feira

Marli Farias Marques , Luana Du-

tra, Marcilio Rodrigues, Maristela 

Inocêncio , Uiara Filippelli .
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