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Quase a metade dos leitos 
de UTI em Mogi é ocupada 

por pacientes da região 
No levantamento realizado no final de março, 43% das vagas estavam preenchidas por moradores de outras cidades

Até o final do mês passado, 43% 
dos pacientes com sintomas do co-
ronavírus internados em Mogi das 
Cruzes eram de outras cidades. O 
índice superou em dez pontos per-
centuais o que havia sido registrado 
em fevereiro, indicando que Mogi 
é a cidade que mais sofre com a 
pandemia na região, justificando 
os recentes pedidos da Prefeitura 
por um lockdown em conjunto. Os 
dados foram atualizados pela Secre-
taria Municipal de Saúde e são re-
ferentes a última semana de março.  
Cidades, página 5

Hospital Municipal em Braz Cubas é responsavel pelo atendimento da maior parcela de pacientes infectados com Covid-19 na cidade

Divulgação/PMMC

M
o

g
i 

N
e

w
s

/A
rq

u
iv

o

Ampliação

Cemitério da Saudade terá mais 150 vagas

Resultado do edital para construção será conhecido na terça-feira. Cidades, página 4
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Pelo segundo dia seguido, Mogi 
registra desocupação de leitos para 
tratamento de Covid-19. A primeira 
vaga livre UTI da rede pública foi 
informada ontem, após três sema-
nas de lotação máxima. Atualmente 
UTI tem 93,5% de ocupação e En-
fermaria, 88,8%. Cidades, página 3

Tendência

VAGAS EM
UTI SEGUEM 
CRESCENDO

Secretário de Saúde

NAUFEL NÃO 
VAI PEDIR 
EXONERAÇÃO
Cidades, página 4
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PESAR NA CÂMARA
A Câmara de Mogi aprovou a moção 
de pesar pelo falecimento deo moto-
rista do Legislativo, Rubens Junior, 
vítima da Covid-19. Segundo a ve-
readora Fernanda Moreno (MDB), o 
profissional deixou boa marca jun-
to aos colegas. “Sou grata e honra-
da por tê-lo conhecido. Que Deus 
dê forças e conforte a família”, dis-
se. A moção foi apresentada por ela 
e pelo colega Edson Santos (PSD).

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
O Fundo Social de Mogi das Cruzes, 
que vem conduzindo ação de arre-
cadação de alimentos não perecí-
veis para famílias em situação de 
vulnerabilidade, pede a todos que 
estão contribuindo uma atenção 
redobrada com relação aos prazos 
de validade dos itens doados. Uma 
vez que o prazo está expirado, não 
é possível destinar os alimentos 
para as pessoas em necessidade. 
As doações podem ser feitas pelo 
Drive-Thru Solidário, que funciona 
de forma associada ao drive-thru de 
vacinação, no Pró-Hiper – Mogilar. 

ARRECADAÇÃO
Até o último sábado, a ação já ha-

via arrecadado 1,1 tonelada de ali-
mentos não perecíveis. As entregas 
já beneficiaram 10 instituições, mais 
lideranças comunitárias, alcançando 
um total de 12 bairros. O Fundo So-
cial também recebe doações de for-
ma paralela ao Drive-Thru Solidário. 
Para mais informações, entrar em 
contato pelo telefone 4798-5143 ou 
e-mail fundosocial@pmmc.com.br.

EMPREENDEDORAS
As mulheres do Alto Tietê interessa-
das em abrir o negócio ou aprimo-
rar a gestão podem contar com as 
vagas do Sebrae Delas, um progra-
ma criado para o incentivo ao em-
preendedorismo feminino. São sete 
dias de capacitação online e gratui-
ta. Entre os dias 12 e 20 de abril, as 
participantes terão orientações so-
bre finanças, marketing, formaliza-
ção e inteligência emocional. 

TERMINA COM PALESTRA
Ao final do programa será oferecida 
a palestra Neurovendas - Os Segre-
dos das Vendas, com a palestrante 
convidada Aline Cintra. A inscrição 
é feita pelo link http://www.sympla.
com.br/programa-sebrae-delas--
--elas-realizam__1161849

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Legados da pandemia

B
uscando maior envolvimento direto 
nas decisões relacionadas à pandemia 
da Covid-19, as câmaras municipais 
das cidades do Alto Tietê assinaram, 

recentemente, um manifesto pela criação de 
uma Frente Legislativa Intermunicipal, com 
o objetivo de unir esforços. Essa união po-
derá se transformar em um legado deixado 
pela pandemia, uma vez que a crise sanitária, 
hora ou outra, ficará para trás, mas as ações 
da nova frente criada deverão permanecer.

Neste momento, estão como prioridades a 
luta por compensação financeira dos gover-
nos estadual e federal para as cidades, devi-
do à queda na arrecadação; a não instituição 
do lockdown; inclusão de pessoas com co-
morbidades na lista prioritária de vacinação 
contra a Covid-19; e a não implantação do 
pedágio do governo do Estado na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), no trecho entre Mogi 
das Cruzes e Arujá. 

Muitas decisões municipais passam pelo 
Parlamento. Em Mogi, por exemplo, o pre-
feito Caio Cunha (Podemos) enviou ao Le-
gislativo um projeto para aprovação que trata 
do auxílio a empreendedores e à população 

carente inscrita no CadUnico. O projeto está 
em estudo e ainda não entrou para votação. 
Um maior envolvimento dos vereadores du-
rante a luta contra a pandemia é positivo, 
deixa o trabalho parlamentar em evidência 
e facilita na prestação de contas com aque-
la parcela mais antenada da população. E 
quem poderá sair ganhando, caso a Frente 
Parlamentar ganhe força e não caia no esque-
cimento após a pandemia, são os próprios 
moradores, já que o objetivo é dar mais força 
para demandas e necessidades em comum 
entre os municípios da região. Como disse 
o vereador de Mogi, Otto Rezende (PSD) - 
responsável pelo primeiro encontro entre as 
câmaras do Alto Tietê – “Esta é uma reunião 
fundamental para que possamos somar forças 
e fortalecer o poder Legislativo da região”.

Já ontem, em sessão ordinária em Mogi, os 
vereadores Inês Paz (Psol) e Iduigues Martins 
(PT) protocolaram um projeto propondo a 
redução dos salários dos parlamentares no 
período da pandemia do coronavírus. 

É possível e necessário extrair bons frutos 
em momentos difíceis e de crise. A pande-
mia precisa deixar lições.

Realizar uma cirurgia é 
algo que muitos não que-
rem, mas existem também 
aqueles que são adeptos ao 
bisturi a qualquer custo em 
busca da beleza e perfeição 
do corpo desejado. Seja qual 
for o procedimento cirúrgi-
co pode ocorrer a indeseja-
da fibrose tecidual do pós-

-operatório que constitui um 
processo normal.

A formação da fibrose, 
por exemplo, faz parte do 
processo de cicatrização do 
organismo. A fibrose é o au-
mento de fibras no tecido da 
pele, ou seja, a formação de 
um tecido “a mais” no local 
que houve o corte. É a cica-
triz para o lado de dentro 
do corpo. Quanto maior e 
mais profundo tiver sido o 
corte, maior a probabilidade 
de a fibrose ter alguma con-

Saúde Funcional
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sequência em algum órgão, 
músculos ou parte do corpo. 

Com o passar do tempo, 
a fibrose vai diminuindo e a 
região vai ficando mais ma-
leável. Em alguns casos, no 
entanto, pode acontecer um 
processo de cicatrização ir-
regular com formação de fi-
brose subcutânea persistente, 
com nódulos, depressões, as-
simetrias e retrações da pele.

Fibrose tem tratamen-
to, independentemente do 
tempo. No entanto, quanto 
antes ela for tratada, mais 
fácil será o processo. Os tra-
tamentos usados pela fisiote-
rapia podem envolver apare-
lhos como laser e ultrassom, 
além de técnicas de libera-
ção cicatrial manual e mio-
fasciais. Tecnologias como a 
radiofrequência e o ultrassom 
melhoram a mobilidade do 

tecido da cicatriz, diminuin-
do ondulações. Esses dois 
procedimentos promovem 
mais circulação sanguínea e 
linfática, por isso, é impor-
tante realizar uma boa ava-
lição no paciente e saber os 
motivos que levaram a fazer 
a cirurgia, se foi decorrente 
de uma enfermidade, trauma 
ou estética, em cada caso a 
conduta pode variar.

Outro bom mecanismo 
para soltar a fibrose é a li-
beração miofascial manual, 
instrumental e “crocheta-
gem”, um gancho que si-
mula o formato do dedo e 
pode atingir áreas mais pro-
fundas, quebrando a fibrose 
de forma mais eficaz. Todos 
os procedimentos devem ser 
orientados por um profissio-
nal responsável.
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Auxílio para moradores e
empresas será debatido

Está marcada para a manhã 
de hoje uma reunião entre 
a Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara de Mogi das Cruzes e 
representantes da Prefeitura 
para debater detalhes dos 
projetos de lei para a criação 
dos programas de auxílio 
emergencial para micro e 
pequenas empresas e para 
moradores do município, 
apresentados aos vereadores 
no final de março.

O encontro, organizado 
pelo presidente da Comissão 
Permanente, vereador Pedro 
Komura (PSDB), tem como 
principal objetivo tratar de 
todos os detalhes envolvendo 
a viabilidade dos projetos 
que pretendem oferecer 
um auxílio de R$ 100 para 
pessoas físicas referenciadas 
junto à Assistência Social 
mogiana e um aporte de 
R$ 300 para microempresas 
com até cinco funcionários, 
ambos por um período de 

Prefeitura e Câmara

dois meses, com possibili-
dade de prorrogação caso o 
estado de calamidade pública 
sanitária no município seja 
mantido até o final de maio.

Na sessão de quarta-feira, 
o presidente do Legislativo, 
vereador Otto Rezende (PSD), 
chegou a informar que o 

atenção dos parlamentares.
Segundo Komura, que 

comanda a comissão de 
Finanças e Orçamento, a 
reunião também preten-
de abordar propostas de 
emendas elaboradas pelos 
vereadores para aumentar o 
valor a ser pago. “Precisamos 
tratar deste assunto com a 
devida atenção, pois deve 
indicar na proposta a origem 
do dinheiro”, esclareceu 
Komura.

Dentre as propostas que 
podem ser tratadas pelos 
vereadores estão a de au-
mento em até 20% do valor 
a ser pago, bem como a 
viabilização do consumo 
no comércio local de Mogi 
das Cruzes.

A expectativa dos mem-
bros da Câmara é de que 
a proposta seja votada na 
próxima sessão, marcada 
para terça-feira. “Não vemos 
a necessidade de uma sessão 
extraordinária para tratar 
desta matéria”, explicou 
Komura.

André Diniz

Kits são entregues até hoje 
pelo sistema drive-thru

As entregas de kits de ma-
terial escolar e de agricultura 
familiar continuam até hoje 
para os alunos, que ainda 
não foram atendidos na se-
mana passada. Para reforçar 
a segurança dos profissionais 
que estão entregando os kits 
nas unidades escolares, a 
Secretaria de Educação or-
ganizou um drive-thru no 
Cemforpe, no Mogilar para 
evitar aglomerações e facilitar 
a retirada dos equipamentos 
de proteção individual, como 
máscaras, luvas e faceshields.

O drive-thru foi realizado 
a partir de uma força-tarefa 
com os diferentes setores 
da Educação, que participa-
ram desde a separação até a 
entrega dos equipamentos 
para os gestores das escolas. 
As escolas mais distantes 
e da zona rural receberam 
os materiais por meio do 
transporte escolar da Pasta.

“Contamos com a partici-
pação dos diferentes setores 
da Secretaria para a realização 
desta entrega, que priorizou 

Educação

a segurança dos nossos pro-
fissionais que estão na linha 
de frente para assegurar a 
entrega aos nossos alunos”, 
contou o secretário interino 
de Educação, Caio Callegari.

Cerca de 47 mil kits de 
agricultura familiar estão sendo 
entregues para os alunos da 
rede municipal de ensino nas 
110 escolas municipais e 99 
creches subvencionadas. Pais e 
responsáveis também podem 
retirar os kits de material 

escolar e atividades impressas. 
As escolas estão entrando em 
contato com os pais para a 
organização da retirada. 

As unidades estão seguindo 
o protocolo sanitário. No 
momento da retirada, os pais 
e responsáveis são orientados 
a ir apenas uma pessoa por 
família, usar máscara e levar a 
própria caneta e documento 
de identificação. Em caso de 
dúvidas entre em contato 
com a unidade escolar.

Pasta entrega kits de material escolar e agricultura 

Divulgação

Pelo 2º dia consecutivo, Mogi 
mostra queda nas internações

Desta vez, diminuição ocorreu não somente nos leitos particulares, mas também nas vagas de unidades públicas

LEITO COVID

Pelo segundo dia con-
secutivo, Mogi das Cruzes 
registrou a disponibilidade 
de leitos para tratamento de 
pacientes infectados com 
coronavírus (Covid-19). A 
primeira vaga livre de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) da 
rede pública foi informada 
ontem, após três semanas 
de ocupação máxima. Na 
rede particular a liberação 
de vagas foi mais generosa 
e nove leitos encontram-se 
disponíveis. Em índices 
gerais, somando tanto leitos 
públicos quando privados, 
a taxa de ocupação atual é 
de 93,5% na UTI e 88,8% 
na Enfermaria.

Com dois dias seguidos 
de liberação de vagas no 
sistema de Saúde mogiano, 
a tendência de desocupação 
dos leitos e um possível con-
torno do pico da pandemia 
começa a se confirmar após 
quase um mês de recordes de 
internações e óbitos na cidade. 

Ontem, a primeira vaga da 
UTI pública ficou desocupada, 
no total, a cidade oferta 99 
leitos Covid-19 distribuídos 
no Hospital Municipal, hos-
pital de campanha, ao lado 
do Municipal, Santa Casa e 
Luzia de Pinho Melo. Já na 
Enfermaria pública, quatro 
das 158 vagas estão livres.

Quando somadas as UTIs 
públicas e particulares, a 
saúde de Mogi conta 155 
leitos, dos quais dez se 
encontravam disponíveis 
até ontem. Na Enfermaria, 
26 dos 233 leitos no estão 
desocupados. Fenômeno 
semelhante também foi infor-
mado pelo governo do Estado 
que afirmou ontem que as 
desocupações sustentam 
a tendência de queda nas 
hospitalizações pela doença. 
Na quarta-feira, as taxas 
de ocupação dos leitos de 
UTI atingiram de 88,6% no 
Estado e de 88% na Grande 
São Paulo, as menores do 
mês de abril.

A sobrecarga na rede 

estadual de Saúde do Alto 
Tietê, no entanto, ainda é 
uma realidade. Conforme 
a mais recente atualização 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, no Hospital Regional 
Doutor Osíris Florindo Coelho, 

em Ferraz de Vasconcelos, 
os 26 leitos de UTI e 26 de 
Enfermaria continuam com 
lotação de 100%. No Santa 
Marcelina de Itaquaquece-
tuba, a situação é a mesma. 
Os dez leitos de UTI e 20 

de Enfermaria encontram-se 
ocupados.

A situação só é menos 
severa nos hospitais regionais 
de Mogi, no Doutor Arnaldo 
Pezzuti, funcionam 20 leitos 
de Enfermaria com ocupação 

de 80% e dez de UTI com 
90% de ocupação. No Hos-
pital Luzia de Pinho Melo, 
os 46 leitos de Enfermaria 
operam com ocupação de 
70%, na UTI os 33 leitos 
seguem em 100%.

Mortes
O Consórcio de Desenvol-

vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), em 
parceria com as prefeituras 
da região, informou ontem 
a morte de 35 pessoas em 
razão do coronavírus. Em 
Suzano foram registradas 
13 óbitos causados pela 
doença, por sua vez, em 
Mogi, nove pessoas perderam 
a vida, já em Itaquá, cinco 
não resistiram aos avanços 
da doença, em Arujá foram 
quatro. Fecham as lista das 
cidades que registraram 
mortes Guararema, com 
dois óbitos e Poá e Biritiba 
Mirim, com um falecimento 
cada. No total, a região soma 
3.107 mortes por coronavírus.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

No Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, os leitos de UTI estão com 90% de ocupação

Emanuel Aquilera 

projeto, apresentado na 
sessão do dia 31 de março, 
ficaria para a semana seguin-
te em virtude das análises 
da Procuradoria Jurídica e 
das Comissões Internas da 
Câmara, devido a alguns 
detalhes que necessitavam 
ser apurados com maior 

Proposta é de
R$ 100 por morador 
e de R$ 300 para 
microempresas,
por funcionário



cidades Sexta-feira, 9 de abril de 20214 portalnews.com.br

Após fim do prazo do MP, Naufel 
não pedirá exoneração do cargo

Terminou ontem o prazo 
dado pelo Ministério Público 
(MP) à Prefeitura de Mogi 
das Cruzes para a exoneração 
do secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel. A 
recomendação foi feita no 
início do mês de março e, 
segundo seu advogado, não 
haverá pedido de exoneração 
por parte do chefe da Pasta.

O apontamento da Pro-
motoria de Justiça do Patri-
mônio Público do Ministério 
Público de Mogi das Cruzes 
recomendou que o secretário 
municipal se desligasse da 
administração pública por 
supostamente receber antes 
do prazo a vacina contra 
a Covid-19. Naufel foi va-
cinado juntamente com os 
funcionários da Saúde que 
atuam diretamente no tra-
tamento dos pacientes, no 
final de janeiro deste ano.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
defendeu o trabalho do 
secretário de Saúde durante 
uma transmissão ao vivo na 

Secretário de Saúde

internet no dia seguinte à 
entrega da notificação. Em 
seu discurso, o prefeito 
reforçou que Naufel acom-
panha de maneira contínua 
e dentro da rede hospitalar 
municipal o combate ao 
novo coronavírus, e que 
ele estaria apto a receber a 
dose do imunizante junto 
com os outros profissionais 

da Saúde.
Em março, o advogado 

do secretário de Saúde, 
Dirceu do Valle, declarou 
que a recomendação do 
Ministério Público não se 
sustentava, uma vez que 
Naufel, além de ser médico e 
de acompanhar diretamente 
os casos nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 

Acusação é de que Naufel foi vacinado antes do tempo

Ney Sarmento/PMMC

Cemitério da Saudade deve ter 

melhorias anunciadas nesta 3ª

Proposta vencedora terá de incluir reformas de vestiários, copa e depósito, e investimento máximo de R$ 114 mil

EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes deverá abrir na próxima 
terça-feira os envelopes com 
as propostas para o edital 
de licitação 0076/20, que 
estabelece a contratação de 
empresa especializada para 
a reforma de vestiários, copa 
e depósito do Cemitério 
da Saudade, localizado no 
distrito de Braz Cubas.

O investimento total na obra 
será de até R$ 114.677,86. 
O edital está disponível no 
sistema de consulta de licita-
ções do município, que pode 
ser encontrado na página da 
Prefeitura na internet (http://
www.pmmc.com.br), e foi 
lançado na última semana 
pela secretária municipal de 
Obras, Leila Galvão.

O processo estabelece que 
a empresa vencedora terá um 
período de até quatro meses 
após a assinatura do contrato 
com a municipalidade para 
realizar as benfeitorias no 
local. A comissão julgadora 

Previsão para entrega das benfeitorias no Cemitério da Saudade é de quatro meses

da administração municipal 
irá averiguar a situação das 
empresas que enviaram as 
ofertas, bem como o preço 
total que a concorrente irá 
cobrar do poder público, 
vencendo a menor oferta total.

Empresas que tentem pedir 
acima do teto estabelecido 
pela Prefeitura serão des-
cartadas automaticamente. 
Caso a empresa vencedora 
não apresente uma justifi-
cativa para o atraso, poderá 
receber desde advertências 
por escrito ou até mesmo 
uma multa pela demora na 
entrega da obra e, caso haja 
a constatação de tentativa de 
fraude ou de atrasar o pro-
cesso licitatório, a empresa 
será impedida de participar 
de editais do município por 
um período de até dois anos.

A reforma das instalações 
destinadas aos funcionários 
da necrópole chegou a ser 
tema de uma indicação do 
vereador Eduardo Ota (Pode), 
que pediu estudos à admi-
nistração municipal para 

a melhoria das condições 
oferecidas aos servidores, 
incluindo também a insta-
lação de câmaras frigoríficas 
para melhor preservação dos 
restos mortais de pessoas 
encontradas sem identificação.

Novas vagas
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes confirmou no come-
ço da semana que o edital 
para a construção de mais 
150 vagas no Cemitério da 
Saudade está em andamento. 

No entanto, não foi divulgada 
uma data para o início do 
processo licitatório.

A construção dos novos 
jazigos foi anunciada no 
final do mês passado pela 
municipalidade, como parte 

dos esforços em garantir o 
atendimento a todas as famílias 
vitimadas pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
e evitar um possível colapso 
do sistema funerário. Na oca-
sião, foi anunciado o início 
do processo de licitação para 
150 vagas, com a autorização 
concedida para mais 700 
locais posteriormente.

Segundo o município, o 
processo “segue em trâmite”, 
e ainda não há uma previsão 
de data para a abertura dos 
envelopes ou publicação 
do edital. A administração 
também informou que o 
planejamento de etapas sub-
sequentes segue em estudo.

A Prefeitura também es-
clareceu que os cemitérios 
São Salvador e Sabaúna não 
podem receber intervenções 
semelhantes, devido à moda-
lidade dessas duas unidades. 
Enquanto que o Cemitério 
São Salvador é composto 
por jazigos perpétuos, no 
cemitério de Sabaúna a mo-
dalidade é por concessão.

André Diniz
Mariana Acioli/Arquivo

Enfermarias da rede hos-
pitalar mogiana, tinha sua 
vacinação amparada por 
normas estabelecidas tanto 
pelo Ministério da Saúde 
quanto pelo governo do 
Estado de São Paulo.

Questionado pela repor-
tagem se seu cliente havia 
mudado de opinião, Valle 
reafirmou que não haverá 
pedido de desligamento por 
parte de Naufel. “Como já 
foi dito, entendendo que 
o Ministério Público está 
errado no principal e no 
periférico, que sem nenhuma 
razão vai pedir exoneração. 
Ele já informou isso ao 
próprio MP”, declarou o 
advogado.

Henrique Naufel assumiu 
o comando da secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
no final de março de 2020, 
com o início da pandemia 
da Covid-19, e foi um dos 
secretários da antiga ges-
tão mantido no cargo em 
janeiro deste ano pelo novo 
prefeito. (A.D.)

Sete bairros de Mogi das 
Cruzes serão atendidos  amanhã 
pelas operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. Como trata-se 
de área central e adjacências, 
o serviço será realizado no 
período noturno, a partir das 
19 horas. Serão atendidos o 
centro, Jardim Esplanada, 
Parque Monte Líbano, Vila 
Partênio, Jardim Santista, 
Jardim Avenida e Vila Hélio. 
A orientação é para que os 
moradores deixem móveis, 
objetos e também pneus que 
não tenham mais serventia na 
frente de suas casas a partir 
das 15 horas.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é 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, que 
está disponível para consulta 
no portal da Prefeitura.

Sete bairros serão 
atendidos amanhã

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional ofer-
tado pela Prefeitura para o 
descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção da 
proliferação do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, zika e chi-
kungunya. O descarte de lixo 
e materiais recicláveis impacta 
diretamente nesse controle 
e os pneus guardados nas 
residências podem ser alvo 
de criadouro do mosquito. 
Por este motivo, a orientação 
é descartá-los sempre que não 
tiverem mais utilidade.

São cerca de dez funcionários 
atuando a cada sábado. O ma-
terial é removido das calçadas 
e colocado nos caminhões da 
operação. Para os móveis mais 
pesados, uma miniretroesca-
vadeira, do modelo Bobcat, 
auxilia na coleta. Após os 
serviços nas ruas, o material 
é enviado para a destinação 
final, em aterro legalizado. No 
caso dos pneus, eles seguem 
para o Ecoponto do Jardim 
Armênia e depois recebem a 
destinação correta.
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Quase metade das pessoas com
Covid vem de outras cidades

Levantamento apontou que 43% dos pacientes que utilizam o sistema de saúde não são de Mogi das Cruzes

PANDEMIA

Até o final do mês passa-
do, aproximadamente 43% 
dos total de pacientes com 
sintomas do coronavírus (Co-
vid-19) internados em Mogi 
das Cruzes eram de outras 
cidades. O índice superou 
em dez pontos percentuais 
o que havia sido registrado 
em fevereiro, indicando que 
Mogi é a cidade que mais sofre 
com a pandemia na região 
e justificando os recentes 
pedidos da Prefeitura por 
um lockdown em conjunto 
com as demais cidades da 
Alto Tietê. Os dados foram 
atualizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e são 
referentes a última semana 
de março.

Na fase crítica, desenvol-
vida pelo próprio Executivo 
municipal para mitigar a 
disseminação do vírus, há 
duas semanas, Mogi nunca 
chegou a descartar a possi-
bilidade de um confinamen-
to máximo, popularmente 

conhecido por lockdown. A 
Prefeitura chegou até mesmo 
pleitear junto ao Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) um decreto 
em conjunto com todas as 
cidades da região, mas teve 
o pedido negado.

Com a maior infraestru-
tura de Saúde do Alto Tietê, 
ofertando 155 Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 237 leitos de Enfermaria 
distribuídos em oito hospitais, 
Mogi atende a demanda de 
diversas cidades vizinhas. O 
atendimento pode ser um 
indício sobre o rejeitado 
pedido por lockdown con-
junto. Em fevereiro, 33% dos 
leitos estavam ocupados por 
pacientes de outras cidades, 

um mês depois, essa taxa 
saltou para 43%, mesmo 
considerando a instalação 
de novos leitos.

Ainda que a Prefeitura não 
tenha conseguido emplacar 
uma restrição máxima regional, 

a administração municipal 
destacou a importância da 
fase crítica. “Entre 25 e 30 
de março, o número de casos 
confirmados em Mogi subiu 
0,58% (119 novos casos). 
Já em Itaquaquecetuba o 

aumento foi de 21,20%, 
equivalente a 1.893 novos 
casos. Suzano, o terceiro 
município mais populoso 
do Alto Tietê, apresentou 
alta de casos no mesmo 
período de 3,70% (473 casos 

confirmados”, declarou o 
Executivo municipal.

Os dois municípios citados 
praticam a fase emergencial 
do governo do Estado, mais 
branda que a fase implementada 
por Mogi. Sobre a rejeição 
do confinamento extremo 
em conjunto, o Condemat 
esclareceu que a decisão de 
adoção de medidas restritivas, 
além das determinadas pelo 
Plano São Paulo, compete a 
cada município e descartou 
a possibilidade de Mogi estar 
sendo prejudicada pela recusa.

“Até por condições de lo-
calização, tamanho e perfil, 
algumas cidades do Con-
demat concentram maiores 
estruturas hospitalares, são 
referência regional e recebem 
recursos estaduais e federais 
que asseguram esse atendi-
mento aos pacientes de vários 
municípios”, completou 
em nota, em referência ao 
impacto dos municípios 
vizinhos na ocupação de 
leitos mogianos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Rede de atendimento à saúde de Mogi é maior do que as demais cidades da região

Fábio Miranda

Com mais um cancelamento 
da quermesse da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes, prevista entre os dias 
13 e 23 de maio, as entidades 
participantes deixam de fazer 
diversos reparos estruturais. 
Isso porque, a verba utiliza-
da para a troca de pisos e a 
compra de mesas e cadeiras, 
por exemplo, é resultado do 
lucro na quermesse.

No ano passado, a orga-
nização do evento também 
teve de cancelar a quermesse 
em razão da pandemia de 
Covid-19. Anualmente, a 
comemoração carrega uma 
expressiva participação popular 
em eventos como a Entrada 
dos Palmitos, Alvorada e a 
Procissão de Pentecostes.

O responsável por manter 
a Associação Pró-Festa, José 
Carlos Nunes Júnior, expli-
cou que, além das perdas 
financeiras, o sentimento 
é de tristeza por não poder 
confraternizar com pessoas 
próximas. “Infelizmente é 
um sentimento muito gran-
de, pois a quermesse é um 

Quermesse cancelada traz prejuízos
Festa do Divino 

para as paróquias distribuírem 
às crianças de famílias vulne-
ráveis. Apesar de compreender 
o cancelamento, ficamos 
tristes porque, acima de tudo, 
é uma confraternização em 
família”, acrescentou.

Embora apoie todos os 
projetos da Prefeitura de 
Mogi para ajudar financei-
ramente os empreendedores, 
o festeiro e vereador Mauro 
de Assis Margarido (PSDB) 
explica que ainda não há 
um projeto de sua autoria 
enviado à Câmara.

“Não somente eu, mas 
como a minha esposa, a 
festeira Cícera Alecxandra 
de Oliveira Margarido, e os 
capitães de mastro Roberta 
Fadoni Batalha e Maurimar 
Batalha, ficamos muito tristes 
com a decisão que tivemos 
de tomar em cancelar a quer-
messe”, disse.

Atualmente, o evento conta 
com a participação de 29 
entidades assistenciais. O 
tema da festa deste ano, que 
é tradicional há 407 anos, 
será Divino Espírito Santo, 
Fortalecei-nos na Caridade 
e Conduzi-nos à Santidade.

esta receita, tais como reforma 
de piso, de telhado, ações 
sociais para com entidades 
carentes e muitas outras que 
estavam planejadas”, pontuou.

Já Maria Nair Campos 
da Costa, coordenadora da 
Pastoral da Criança, que 
também está presente nas 
quermesses, contou que, com 
a verba, o grupo conseguia 
comprar computadores, me-
sas e cadeiras, por exemplo. 
Como as reuniões aconteciam 
presencialmente, essas e outras 
compras eram necessárias.

“Além disso, nós também 
repassávamos 50% do lucro 

momento de socialização, 
local de distração para a 
família, gastronomia e, acima 
de tudo, ajuda entidades 
necessitadas”, lamentou.

Ainda de acordo com ele, 
a prioridade e objetivo é fazer 
com que os recursos obtidos 
com a venda dos produtos 
da quermesse sejam distri-
buídos para as entidades 
que participam do evento. 
Parte da arrecadação é utili-
zada para o pagamento das 
despesas da infraestrutura e 
segue para estas entidades.

“Muita coisa deixou de ser 
realizada devido a não termos 

Thamires Marcelino

Parte da lucro das vendas é destinada a grupos sociais

Ney Sarmento/PMMC

Mogi das Cruzes recebeu 
novas doses da vacina contra a 
Covid-19 e preparou o esquema 
de imunização para os próximos 
dias. O atendimento segue 
por meio do agendamento 
online “Clique Vacina”, que 
pode ser acessado por meio 
do site www.mogidascruzes.
sp.gov.br . 

Será realizada hoje a aplicação 
de segunda dose Coronavac/
Butantan para quem recebeu 
a primeira até o dia 19 de 
março. O atendimento será 
no Pró-Hiper do Mogilar, 
Cempre de Jundiapeba e nas 
unidades de saúde. Amanhã, a 
segunda dose será para quem 
tomou a primeira até o dia 20 
de março mas, neste dia, o 
atendimento será apenas no 
Pró-Hiper do Mogilar e no 
Cempre de Jundiapeba. Não 
haverá vacinação no domingo.

Quem estiver com a segunda 
dose da Coronavac/Butan-
tan em atraso também pode 
agendar a aplicação no site 
da Prefeitura. “Muitas pessoas 
estão nos perguntando sobre a 
Astrazeneca/Oxford. Como o 

Mogi retoma vacinação 
contra o coronavírus

Novas doses

prazo para segunda dose desse 
imunizante é de três meses, 
vamos informar sobre esses 
agendamentos mais próximo 
das datas”, explicou a diretora 
de Rede Básica, Tatiana Mello.

O sistema de agendamento 
online “Clique Vacina” permite 
ao usuário escolher local e 
data para se imunizar contra 
a Covid-19 conforme dispo-
nibilidade das doses enviadas 
pelo governo do Estado. Nos 
três primeiros dias de funcio-
namento, o sistema possibilitou 
a aplicação de um total de 
5.027 doses (2.591 primeiras 
doses e 2.436 segundas doses).

No portal da Prefeitura 
há um banner que, ao clicar, 
o usuário é levado à página 
onde ele escolhe seu grupo 
prioritário de vacinação. Nas 
telas seguintes, ele preenche 
dados pessoais, como o CPF, 
nome e endereço, além do 
e-mail e o número de celular. 
A pessoa escolhe o local onde 
quer ser vacinada. Depois, é 
só escolher o horário e um 
comprovante será enviado 
por e-mail e WhatsApp. 

Os dados foram 
atualizados pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde
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Emprega Mogi oferece 874 
oportunidades na região

O programa Emprega Mogi, 
da Prefeitura de, intermediou 
a contratação de 649 pessoas 
durante o primeiro trimestre 
deste ano. O serviço conta 
atualmente com 874 vagas 
disponíveis para os mogianos 
em diversos cargos e para 
todos os níveis de escolaridade. 

Os interessados nos postos 
de trabalho devem se cadas-
trar pela página do programa 
e, para os já cadastrados, a 
orientação é que mantenham 
suas informações atualizadas. 
Para participar do processo é 
necessário manifestar interesse 
pela vaga desejada. O destaque 
são 720 vagas para o setor de 
call center, que estão disponí-
veis no sistema. Os candida-
tos devem ter Ensino Médio 
Completo, 18 anos ou mais e 
noções básicas de informática. 
Não é necessário experiência. 
A empresa oferece plano de 
carreira, vale transporte, vale 
refeição, convênio médico, 
auxílio odontológico, auxílio 
creche e convênio com escolas 
e universidades.

Vagas

O setor de call center é um 
importante acesso ao mercado 
de trabalho, principalmente 
para os jovens que buscam 
o primeiro emprego.

Neste ano, já foram abertas 
1.165 vagas no programa Em-
prega Mogi para 352 diferentes 
cargos. Com isso, a iniciativa 
encaminhou currículos de 
4.298 pessoas para análise das 
empresas de diversos setores.

Somente durante o mês de 
março, foram encaminhados 
1.484 currículos. Foram ca-
dastradas 279 novas vagas, 
para 84 cargos, e já foram 
confirmadas 250 contratações, 
além de processos seletivos que 
ainda estão em andamento.

Cadastramento
Para se cadastrar a uma 

das vagas do programa, o 
interessado deve acessar a 
página do Emprega Mogi 
na internet (mogidascruzes.
sp.gov.br/empregamogidigital) 
e fazer o procedimento de 
forma online. Já para quem 
já está inserido no programa, 

a orientação da Secretaria de 
Desenvolvimento é para que 
verifique se os dados do seu 
currículo (cursos realizados, 
experiências profissionais 
anteriores etc.) estão atualiza-
dos e se as informações para 
contato (e-mail e telefone) 
estão corretas.

Os candidatos cadastrados 
no também têm acesso às vagas 
disponíveis no programa e po-
dem, pelo sistema, demonstrar 
interesse em cargos. 

A partir disso, é feita uma 
análise pela equipe do pro-
grama Emprega Mogi e o 
candidato recebe um e-mail 
confirmando que está dentro 
do perfil. Em caso de apro-
vação, a empresa entrará em 
contato para a realização do 
processo seletivo.

Para saber a relação com-
pleta de contratação por cargo, 
acesse a carta de serviços do 
programa por meio do site 
do Emprega Mogi www.mo-
gidascruzes.sp.gov.br/servico/
emprego-e-profissionalizacao/
vagas-de-emprego-emprega-mogi

142 mil  vacinas contra gripe 
são enviadas para o Alto Tietê

Imunização contra o vírus influenza começa nesta segunda-feira, quantidade enviada faz parte do primeiro lote

OUTRA VACINAÇÃO

Os municípios do Alto 
Tietê recebem nesta semana 
142.417 doses de vacina para 
dar início à primeira etapa 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
(Influenza), informou ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mentos dos Municípios dos 
Alto Tietê (Condemat). A 
imunização começa na em 
todo o país com a distribuição 
dos grupos prioritários em 
três etapas.

Nesta etapa inicial serão 
vacinadas as crianças de seis 
meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puér-
peras, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde. Do 
total de doses destinadas à 
região neste primeiro lote, 
92.582 serão para as crianças; 
35.482 para os trabalhadores 
da saúde; para as gestantes 
serão 12.245; 2.044 doses são 
destinadas às puérperas e 64 
para indígenas. A coordena-
dora da Câmara Técnica de 
Saúde do Condemat, Adriana 

Martins destacou os desafios 
e dificuldades que os muni-
cípios devem enfrentar na 
operacionalização simultânea 
de duas campanhas de vaci-
nação: Influenza e Covid-19.

“Os municípios têm pela 
frente grandes desafios na 
logística, definição de locais 
para vacinação, composição 
de equipes e comunicação de 
duas campanhas simultâneas, 
sendo que a campanha con-
tra a Influenza se inicia no 
mesmo dia em que começa a 
vacinação dos trabalhadores 
da Educação contra a Co-
vid-19”, disse Adriana, que 
citou também as dificuldades 
em ambas as campanhas diante 
da falta de comunicação do 
Governo do Estado e atraso 
em informações importantes.

A coordenadora ressaltou 
ainda que a vacinação contra a 
Influenza é muito importante 
pois atua preventivamente, 
reduz a circulação do vírus 
e, com o sistema de saúde 
sobrecarregado pela Covid-19, 

proteger-se do vírus Influenza 
evita idas desnecessárias ao 
hospital.

“Ambas as vacinas são im-
portantes e uma não substitui 
a outra, no entanto é reco-
mendável às pessoas que 

estejam infectadas ou com 
suspeitas de coronavírus 
que aguardem a recuperação 
antes de buscar a dose contra 
o vírus Influenza, evitando 
uma possível disseminação 
do vírus”, disse.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a aplicação das duas 
doses simultaneamente não 
é recomendada e a vacinação 
contra a Covid-19 deve ser 
priorizada.

Próximas etapas
De acordo com o Ministério 

da Saúde a segunda etapa 
da campanha inicia a partir 
do dia 11 de maio com a 
imunização de idosos acima 
de 60 anos e dos professores 
serem vacinados.

Já a terceira etapa da cam-
panha acontece entre o dia 
9 de junho a 9 de julho, 
quando serão vacinadas as 
pessoas com comorbidades 
ou deficiências permanentes, 
caminhoneiros, trabalhado-
res do transporte coletivo 
rodoviário, trabalhadores 
portuários, membros das 
forças de segurança e do 
exército, funcionários do 
sistema prisional, jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas e população 
privada de liberdade.

Campanha nacional terá três etapas diferentes, começando com as crianças

Mariana Acioli

Nesta etapa inicial 
serão vacinadas as 
crianças de seis 
meses a menores 
de 6 anos de idade

Mesmo na fase crítica de 
Mogi, isolamento não sobe

As mais recentes taxas de 
isolamento social em Mogi 
das Cruzes indicam que 
a fase crítica da Prefeitura 
teve pouco efeito no com-
portamento da população. 
Conforme atualização diária 
disponibilizada pelo Sistema 
de Monitoramento Inteli-
gente de São Paulo (Simi), 
por meio de uma parceria 
com as operadoras de tele-
fonia celular, entre segunda 
e quarta-feira desta semana, 
Mogi não superou 42% de 
isolamento. Cidades da região, 
como Ferraz de Vasconcelos, 
que está em uma fase mais 
brandas de combate à pan-
demia, chegou a marcar até 
45% nos mesmo dias.

Na fase crítica desde o 
dia 22 de março, Mogi só 
conseguiu manter metade 
da população em casa por 
dois dias, nos domingos de 
28 de março e 4 de abril. Na 
maioria dos dias da semana, 
as taxas oscilaram entre 40 

42%

e 45%, na atualização de 
quarta-feira o índice alcançou 
42%. É durante os dias uteis 
que as taxas mais baixas são 
registradas, independente da 
fase vigente, corroborando com 
a possibilidade do trabalho 
presencial ser o principal 
gerador de novas infecções, 
uma vez que durante esses 
dias a circulação de pessoas 
tende a ser maior.

Já nos finais de semana, 
dias de folga para a maioria, 
as taxas são as mais altas 
desde o começo da pandemia, 
conforme aponta o Simi desde 
os seus primeiros registros, 
em fevereiro de 2020. Ainda 
que festas clandestinas dos 
finais de semana sejam alvo 
de destaque da fiscalização, 
o impacto real dessas aglo-
merações pode ser menor se 
comparadas ao transporte de 
massa, como ônibus e trens.

Com a continuidade do 
trabalho presencial para a 
maioria, e seus consequentes 
baixos índices de isolamento, 
o esforço da Prefeitura de 

Mogi em impor uma fase 
crítica não superou os índi-
ces de cidades vizinhas que 
praticaram fases mais brandas. 
Em Ferraz, por exemplo, na 
última quarta-feira, a taxa 
de isolamento foi de 43%, 
antes disso, na segunda e 
terça-feira foi de 45%. Até 
mesmo os finais de semana 
em Ferraz superaram os de 
Mogi, no último domingo 
a cidade marcou 52%, uma 
semana antes registrou 51%.

Comparada ainda com 
outras cidades, o isolamento 
de Mogi, que deveria ter sido 
impulsionado pela fase crítica, 
não teve destaque. Em Suzano, 
as taxas foram praticamente 
as mesmas, nesta quarta-

-feira 42%. Itaquaquecetuba 
chegou a superar ambas no 
mesmo dia e registrou 43% de 
isolamento. Apesar de mais 
baixo do que o apresentado 
pelas cidades citadas, o índice 
de Poá também não ficou 
muito atrás nesta quarta-feira, 
marcando 40%.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
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Atirador deixa feridos em estabelecimento comercial no Texas

 Várias pessoas ficaram feridas ontem durante um tiroteio dentro de um estabelecimento comercial em Bryan, 
Texas, disse a polícia. O atirador não foi preso. O tenente de polícia Jason James disse que várias pessoas 
ficaram feridas. Até o fechamento desta edição, não haviam informações sobre mortes. A polícia já entrevistou 
funcionários, disse James, e as testemunhas identificaram um suspeito. A cidade de Bryan fica a cerca de 160 
quilômetros a noroeste de Houston. (E.C.)

 O Instituto Butantan re-
ceberá, até o dia 20 de abril, 
nova remessa de 3 mil litros 
do insumo farmacêutico ativo 
(IFA) necessário para fabricar a 
CoronaVac. O volume permite 
fabricar 5 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19. 

De acordo com o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB), 
essa quantidade completa a 
entrega total de 46 milhões de 
doses destinada ao Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
do Ministério da Saúde até 
o fim do mês. Ele informou, 
também, que deve haver, ainda 
na segunda quinzena de abril, 
um segundo carregamento 

Butantan anuncia 
liberação de insumos

CoronaVac

da matéria-prima vinda da 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
também com 3 mil litros 
e, portanto, suficiente para 
fabricar outros 5 milhões 
de doses.

Nos últimos dias, havia 
surgido o alerta, de que o 
Butantan corria risco de não 
conseguir concluir a entrega 
contratada ao SUS pela falta 
do IFA. Antes do anúncio de 
hoje, o instituto podia garantir 
apenas a entrega, até 19 de abril, 
de cerca de 3,2 milhões de 
vacinas que estão, atualmente, 
em processo de inspeção de 
controle de qualidade no 
complexo do instituto. (E.C.)

‘Deu ruim? sabia’, 
disse mãe de Henry

Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita ter provas de que o vereador Jairo 
Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho, agredia periodicamente o enteado

SUPOSTA AGRESSÃO

A Polícia Civil do Rio acredita 
ter provas de que o vereador 
Jairo Souza Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho (Solidariedade), 
agredia periodicamente o 
enteado Henry Borel, que 
morreu em 8 de março, com 
sinais de tortura. Conversas 
via WhatsApp entre a mãe do 
menino, Monique Medeiros 
da Costa Silva de Almeida, e 
a babá, Thayná de Oliveira 
Ferreira, provariam essa desco-
berta, segundo investigadores 
do caso.

“Alguns pontos dessa con-
versa nos chamaram muita 
atenção. A babá fala que o 
Henry relatou a ela que o 
padrasto o pegou pelo braço, 
deu uma ‘banda’, uma rasteira, 
e o chutou. Ficou claro que 
houve lesão ali; fala que Henry 
estava mancando, que não 
deixou dar banho nele porque 
estava com dor na cabeça”, 
apontou o delegado Antenor 
Lopes, diretor da Polícia Civil 
na capital.

Os trechos da conversa 
entre as duas, descobertos 
após a apreensão do celular 

da mãe, contêm a narrativa da 
babá, em tempo real, de uma 
suposta sessão de agressões 
de Jairinho. O político estava 
fechado em um quarto com 
Henry no dia 12 de fevereiro, 
pouco menos de um mês antes 
da morte. Monique não estava 
em casa, e Thayná dizia que 
estava ouvindo barulhos no 
quarto. A mãe ordena que ela 
chame o menino ou entre no 
cômodo, mas a babá reluta.

“Tenho medo do Jairinho 
não gostar da invasão”, disse, 
segundo transcrição obtida 
pela Rede Globo. Depois, 
manda uma foto com Henry 
no colo, à qual Monique res-
ponde perguntando: “Deu 
ruim? Sabia. Pergunta tudo. 
Pergunta o que o tio falou.” 
É na sequência dessas cenas, 
quando Jairinho sai de casa, 
que o menino conta à babá das 
agressões sofridas. Segundo 

ela, Henry mancava ao andar. 
Segundo o delegado Antenor 
Lopes, tanto Monique quanto 
Thayná mentiram ao depor 
à polícia.

“Depois que veio o pior 
resultado possível de uma 
rotina de violência, que foi a 
morte do Henry, ela esteve em 
sede policial e deu declarações 
mentirosas, protegendo o 
assassino do filho”, afirmou. 
o delegado.

Conversas via WhatsApp entre a mãe de Henry e a babá provariam a descoberta

Divulgação

Estadão Conteúdo

No dia em que o Brasil 
registrou um novo recorde 
no número diário de mortos, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu, por 9 a 2, 
que prefeitos e governadores 
podem proibir a realização 
presencial de missas e cultos 
em um esforço para evitar a 
propagação da Covid-19 no 
país. O julgamento, concluído 
ontem foi marcado por duros 
recados dos magistrados ao 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e por 
defesas enfáticas da ciência 
e de medidas de isolamento 
social no combate à pandemia.

A discussão girou em torno 
de uma ação do PSD contra 
um decreto editado pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que proibiu a realização de 
missas e cultos nas fases mais 
restritivas do plano estadual. 
O entendimento firmado pelo 

Prefeitos e governadores 

podem proibir cultos e missas

Pandemia

STF deve ser aplicado agora 
em todo o país.

Na sessão da última quarta, 
o relator do caso, ministro 
Gilmar Mendes votou a favor 
das restrições adotadas pelo 
governo paulista, afirmando 
que o Brasil se tornou um 

“pária internacional” no en-
frentamento da pandemia. A 
discussão foi retomada com o 
voto de Kassio Nunes Marques, 
que defendeu a abertura de 
igrejas e templos. Apenas Dias 
Toffoli acompanhou o colega.

A esmagadora maioria do 
STF manteve o entendimento 
de Gilmar, de que não há 
violação à Constituição na 
proibição de realização de 
missas e cultos presenciais, 
já que a medida drástica, to-
mada por governadores e 
prefeitos, pretende preservar 
vidas diante do agravamento 
da pandemia. (E.C.)

Remessa é suficiente para fabricar 5 milhões de doses

Rodrigo Nagafuti 

Supremo Tribunal decidiu pela proibição por 9 votos a 2

Tânia Rêgo
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Mancini usa reformulação 
para analisar o atual elenco

O técnico Vagner Mancini 
e a comissão técnica do 
Corinthians vêm fazendo 
um laboratório nesses treina-
mentos realizados no CT do 
clube durante a paralisação 
do Campeonato Paulista 
com o objetivo de otimizar 
o elenco e torná-lo mais 
competitivo, já visando o 
Campeonato Brasileiro.

Assim, nomes de peso 
que não estão rendendo o 
esperado podem não ter o 
contrato renovado e, por 
consequência, aliviar a folha 
de pagamento do departa-
mento de futebol. Os meias 
Otero e Cazares, que têm 
fim de contrato no meio do 
ano, podem estar de saída 
do Parque São Jorge.

O desafio da diretoria é 
complicado: tentar montar 
um time competitivo dentro 
da atual realidade financeira 
do Corinthians. O desafogo 
em renovação de contrato 
com altos salários significa 
também a possibilidade de 
centrar foco em uma ou duas 

Corinthians

contratações pontuais, que 
possam, de fato, encorpar 
a equipe.

O rendimento abaixo do 
esperado de atletas do calibre 
de Luan e Jô já foram diag-
nosticados pelo treinador 
corintiano principalmente 
nos jogos das fases iniciais 
da Copa do Brasil e também 
do Paulistão, disputados até 
antes da paralisação. Man-
cini, inclusive, mandou um 
recado direto para Cazares.

“Ele teve lesão e quando 
voltou não conseguiu ter 
a mesma agressividade, a 
mesma entrega. Quando 
recuperar a forma física, vai 
ter totais condições de jogar 
novamente. Isso tem de valer 
para todos os jogadores. Tem 
de entregar o que o torcedor 
espera, aplauda”, afirmou 
Mancini, em entrevista à 
rádio Bandeirantes.

Desta forma, a comissão 
técnica vem dando mais 
atenção a jogadores que se 
destacaram na base para 
ajustar o elenco. Para isso, 
Mancini vem tendo a ajuda 
do ex-jogador Danilo, que 
é orientador da equipe de 
transição do clube (Sub-23).

No “laboratório” de ontem, 
Mancini comandou trabalho 
de finalizações e orientou 
treino técnico em campo 
reduzido, no qual dividiu 
o elenco em três times para 
minijogos. O grupo corintia-
no fará hoje mais um treino 
nesta semana, o quinto desde 
segunda-feira no CT. (E.C.)

Mogi vence e garante vaga
nos playoffs finais do NBB

O Mogi das Cruzes Basquete 
bateu ontem o Brasília por 97 
a 77, no Ginásio da ASCEB, na 
capital federal, pela penúltima 
rodada classificatória do Novo 
Basquete Brasil (NBB). Com a 
vitória, o time sobe para a 9ª 
colocação na tabela, com 14 
vitórias em 28 jogos e garante 
vaga na fase de playoffs. O 
grupo volta à quadra amanhã 
para fechar a primeira etapa 
contra o Bauru às 16 horas, 
também em Brasília, com 
transmissão ao vivo pela TV 
Cultura e pelo Facebook da 
Liga Nacional.

A equipe do técnico Jorge 
Guerra, o Guerrinha, domi-
nou a partida desde o início, 
vencendo os dois primeiros 
quartos, com parciais de 22 
a 19 e 21 a 15. Depois do 
intervalo, os brasilienses até 
tentaram uma reação, mas 
o Mogi levou a melhor nos 
dois períodos seguintes, 27 
a 26 e 27 a 17.

“Tínhamos que ganhar esse 
jogo. A última derrota contra o 
Pato Basquete foi muito sofrida, 

Basquete

então o mais importante era 
vencer. Conseguimos fazer isso 
jogando bem, principalmente 
no último quarto. Significa 
muito para termos uma se-
quência boa para os playoffs. 
Ainda temos um último jogo 
duro contra o Bauru, mas 
valeu muito a participação da 
equipe, cada um conseguiu 
contribuir um pouco para 
sairmos com essa vitória”, 
ressaltou o armador Fúlvio 
Chiantia, que anotou sete 

pontos e deu 11 assistências.
Os destaques mogianos 

foram os alas-pivôs Wesley 
Castro, o mais eficiente (30), 
com 19 pontos, nove rebotes 
e cinco assistências; Douglas 
Santos, com oito pontos e seis 
rebotes; Fabricio Russo, com 
12 pontos e quatro rebotes; 
o ala Dominique Coleman, 
cestinha com 24 pontos e 
cinco rebotes; e o ala-armador 
Guilherme Lessa, com 13 
pontos e cinco rebotes.

Equipe mogiana foi superior durante toda a partida

Gabriel Costa/Cerrado

Abel Ferreira elogia jogadores
na busca por mais duas taças

Técnico garante que elenco está centrado nas conquistas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil

PALMEIRAS

O Palmeiras conquistou 
três títulos na temporada 
2020 - Campeonato Paulista, 
Copa Libertadores e Copa do 
Brasil - e já está na briga por 
mais dois logo no início da 
temporada 2021. O primeiro 
passo para ganhar a Recopa 
Sul-Americana foi dado na 
quarta-feira com a vitória 
por 2 a 1 sobre o Defensa y 
Justicia, na Argentina. A volta 
será na quarta que vem no 
estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, onde neste domingo 
o time decidirá também a 
Supercopa do Brasil contra 
o Flamengo.

Contente com a dedicação 
do grupo palmeirense - os 
titulares tiveram seguidos 
dias de folga no mês passa-
do, enquanto os reservas e 
jogadores da base iniciaram 
a nova temporada -, o técni-
co português Abel Ferreira 
ressaltou que o clube alvi-
verde está preparado para as 
decisões que terá pela frente.

“Façam o que quiser, mar-
quem quando quiser, de 
dois em dois dias, três em 
três em dias. Não queremos 
saber, queremos jogar. Já 
falei muito sobre isso. Se 
acham que o melhor é ter 
uma Supercopa e Recopa no 
meio... Estamos aqui para 
jogar e ganhar. Descansar 
a gente descansa quando 
formos mais velhos”, afirmou 
o treinador.

“Parabéns aos meus joga-
dores. Paramos em grupos, 
alguns jogadores chegaram 
mais tarde (da folga) e fizeram 
pouco tempo de preparação 
e é fácil perceber isso con-
tra um adversário que vem 
com dois meses de futebol 
seguidos. Agora estamos 
começando a carregar a nossa 
bateria. Mas o importante 
é isso, uma equipe como o 
Palmeiras tem de ganhar os 
jogos”, declarou.

A vitória em Buenos Aires 
dá ao Palmeiras a vantagem 
de poder empatar no jogo da 
volta para ficar com o título 

internacional. O adversário 
argentino precisa vencer por 
dois ou mais gols para ser 
campeão ou por um para 
levar para prorrogação ou 
pênaltis.

“Nos juntamos no dia 2 (de 
abril) e competimos contra 

uma equipe extremamente 
competitiva e agressiva, que 
está jogando há dois meses. 
Tem de reconhecer o mérito 
da minha equipe. O futebol 
é isso, jogar e sempre que 
possível jogar bem, jogar 
romântico, mas quando 

não for possível temos que 
ganhar”, disse Abel Ferreira.

Poucas horas após a vi-
tória em Buenos Aires, o 
Palmeiras já treinava no CT 
do San Lorenzo, na capital 
argentina O foco agora é o 
duelo contra o Flamengo, em 

jogo único, pela Supercopa 
do Brasil. Estiveram em 
campo os jogadores que não 
foram titulares na noite de 
quarta, Kuscevic e os três 
goleiros: Weverton, Jailson 
e Vinícius Silvestre.

Abel Ferreira dividiu o 
elenco em quatro grupos 
para dar atenção especial 
aos passes e roubadas de 
bola, em atividade reali-
zada em campo reduzido. 
Em seguida, os jogadores 
treinaram marcação, en-
frentamentos e infiltrações. 
Os titulares fizeram apenas 
treino regenerativo.

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, em Brasília, 
derrubou na tarde de ontem 
a liminar que dispensava o 
Distrito Federal de cumprir 
lockdown para combater a 
pandemia de Covid-19. A 
decisão ameaça a realização 
da Supercopa do Brasil, no 
domingo, e de mais outros 
jogos marcados para a cidade. 
O governo do Distrito Federal 
recorreu da decisão.

Estadão Conteúdo

Para treinador do Verdão, “descansar a gente descansa quando formos mais velhos”

Cesar Greco/Palmeiras

Vagner Mancini pode
dispensar nomes de peso

Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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A coluna se enfeita com mais flashes da ressoante festa “Uma Noite em Veneza “ que marcou 

tempo em sociedade , mais precisamente em 2012. Na época foi um divisor de águas no circuito 

do Alto Tietê, pois este projeto quebrava paradigmas e caiu no gosto dos mais exigentes. Nas 

festas anteriores e temáticas como Uma Noite em Hollywood I e II , mostramos que um novo 

tempo começaria e com ele novos conceitos. Projetos ousados e diferenciados foram apresen-

tados e assim conquistamos um público sedento de noites incríveis onde oferecemos mais por 

menos e assim fidelizamos um grande número de convidados que a cada realização fomentava 

os amigos e com isso aumentava nossa responsabilidade em trazer inovações onde atrações 

de peso foram desfilando no palco do Clube de Campo. Bebidas de procedência , cardápio re-

finado e com fartura foram ingredientes sempre buscados e oferecidos . Aqui , nesta editoria 

desfilo mais alguns nomes que desfrutaram e carregam na memória essa divina realização 

por nós chancelada

Na Memória 
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Personagens Jota Ferreira

Márcia e André

Tati e Kenzo Urano

Gisele Franciss Magalhães Waldir e Berenice Braghiroli 

Wagner e Cristina Braghiroli Andrea e Abel Bolito
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SBT, 21H00

Chiquititas
Marian fi nge fi car triste com a acusação de Bia. Bruno sai ao anoitecer com 

uma mulher, paquera dele. Dani reclama de fi car sozinha mais uma vez. 

Cris vai conversar com Mili e diz que não foi ela. Mili diz que acredita na 

amiga. Samuca diz que possui um detector de mentiras e isso pode ajudar 

a solucionar o fato de quem escreveu a matéria maldosa sobre Mili. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão incentiva Nat a lutar com Duca. Pedro pede para João ajudá-lo a fi car 

sozinho com Karina. Gael e Dandara namoram em casa. Rogério cobra a 

diária do estúdio. Pedro e Karina se beijam. Heideguer avisa a Lobão que 

Duca descobrirá quem é a ex-namorada de Alan. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lourenco assina um contrato de acordo com Jonas e Celina vai embora de 

casa. Cris fi ca euforica ao descobrir que Jonas conseguiu um doador. Rodrigo 

pede para Manuela fi car novamente com Julia para que ele possa ir a um 

show. Sofi a pede para Marcos nao se separar de Vitoria. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde fi ca tensa com a desconfi ança de Petra sobre ela. Mário comenta 

com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. 

Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte 

que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a 

surpresa de Petra.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Capítulo fi nal não divulgados pela emissora.

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão marca o local onde falou com Deus. Eliézer desconfi a do comportamento 

de Lúcifer. Adália não gosta da resposta de Tauro. Agar sente as palavras de 

Aat. Abrão termina de construir o altar. Lúcifer tenta se aproximar de Abrão. 

Adália fi ca abismada com a ambição de Ayla e Ló.

 Pessoas especiais 
não são as que estão 
presentes apenas em 
momentos de alegria 
e celebração, mas sim 
aquelas que ficam ao 
nosso lado quando a 
tristeza invade nosso 
coração.

Um sorriso, uma 
palavra de conforto e 
um abraço são gestos 
simples, mas não é 
qualquer um que se 
dá a esse trabalho. 
Pessoas especiais 
fazem isso de maneira 

MOMENTO
especial

Pessoas especiais

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: EDVAIR BOGIANI

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 

por todo o ano. Feliz aniversário! 

O hábito de agradecer 
libera o fl uxo de receber.”

 cultura@jornaldat.com.br

espontânea, e por isso 
é uma grande bênção 
tê-las na minha vida.
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