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Alto Tietê aciona  
Ministério Público  
por mais vacinas

Déficit de vacinas 
foi exposto 
durante uma 
reunião com 
representantes da 
região e membros 
da Saúde estadual 
e nacional

100 DIAS DE GOVERNO

  Maior desafio de Ashiuchi é combater a pandemia. Cidades, página 5

A direção do Condemat solicitou 
o apoio do Ministério Público Fede-
ral para que a região seja atendida 
com mais doses de vacina contra 
o coronavírus (Covid-19) desti-
nadas aos trabalhadores da saúde. 
A estimativa é de que cerca de 29 
mil trabalhadores de saúde da re-
gião não receberam nem a primeira 
dose da vacina, sendo que grande 
parte deles está atuando na linha 
de frente no combate à pandemia  
Cidades, página 3

O município de Suzano registrou 
32.443 aplicações da vacina con-
tra a Covid-19, sendo 24.932 na 
primeira dose e 7.511 na segunda. 
Ontem, a campanha contemplou 
idosos que aguardavam a segunda 
aplicação e os agentes de segurança 
da Guarda Civil Municipal (GCM). 
Cidades, página 4

Imunização

QUASE 33 MIL 
DOSES SÃO 
APLICADAS 
EM SUZANO

Vacina na Educação

Restrição

Doria vem 
a Suzano 
para início de 
campanha

Região volta à 
Fase Vermelha 
do Plano SP

Cidades, página 4

Cidades, página 3

COROA BRITÂNICA

Príncipe Philip 
morre aos  
99 anos. p9

Cáculos feitos pelo Condemat apontam que 70 mil profissionais foram imunizados na região

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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Suzano

Ação impede ocupação no 
bairro Cidade Miguel Badra

Espaço já abrigava 17 barracos quase que totalmente 
construídos, mas foram derrubados. Cidades, página 4
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Com o tema Desperta Cidade das Flores, a Secretaria de Cultura de Suzano, por 
meio do projeto Arte Pública, entregará amanhã um novo painel para Suzano. A 
pintura está sendo feita no muro do Centro de Educação e Cultura Francisco 
Carlos Moriconi, na parte lateral do prédio, que fica na altura do número 207 da 
rua Vinte e Sete de Outubro.  Serão 120 metros quadrados de pintura feita pelos 
artistas plásticos Vinicius Ripa e Racil Saraiva.

CIDADES DAS FLORES

 � Vacinação em Santa Isabel

A prefeitura de Santa Isabel dará con-
tinuidade hoje à campanha de vacina-
ção contra a Covid-19. Os profissio-
nais da educação acima de 47 anos 
poderão tomar a 1ª dose da vaci-
na. Já os idosos que estiverem den-
tro do prazo para receber a 2ª dose, 
também poderão ser imunizados. A 
vacinação ocorrerá presencialmente 
na UBS I Prefeito Ilário Dassiê, locali-
zada na rua Prefeito José Basílio Al-
varenga, 930, Brotas, e pelo sistema 
drive-thru em frente ao Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Francisco Souza, 
na rua Hyeróclio Eloy Pessoa de Bar-
ro, 1, Jardim Monte Serrat. 

 � Vacinação em Arujá I

Aruja inicia a vacinação contra a gripe 
H1N1 na  segunda-feira para crian-
ças de seis meses a 6 anos de idade, 
gestantes, puérperas (que deram à 
luz há pouco tempo) e trabalhado-
res da Saúde. Essa é a primeira fase 
da imunização, que segue até 10 de 
maio, sendo que a segunda fase co-
meçará do dia 11 de maio até 8 de ju-
nho e a terceira etapa do dia 9 de ju-
nho até 9 de julho. 

 � Vacinação em Arujá II

Nessa primeira fase, a imunização 
acontecerá de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 16h30, em dois pon-
tos, na avenida Amazonas, altura do 
100 (em frente ao Clube União) e tam-
bém no ginásio Mario Covas, no Par-
que Rodrigo Barreto. Vale frisar que 
em frente ao Clube União será feito 
somente no sistema drive-thru e que, 
em ambos os lugares, não é neces-
sário fazer agendamento, bastando 
levar documento de identidade com 
foto e número do CPF, comprovante 
de endereço e caderneta de vacina-
ção (se tiver). Também não está sendo 
feita, nesses locais, a vacinação con-
tra a Covid-19.

 � Cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de 
Itaquá recebeu, nesta semana, mais 
de 500 cestas básicas. As entregas fo-
ram realizadas por dois supermerca-
dos da cidade, que também estão pa-
trocinando a live solidária. O evento 
“Live Show - Todos Pelo Bem”, com a 
dupla sertaneja Marcos e Bueno, vai 
acontecer no dia 30 deste mês, mas 
quem quiser, já pode fazer sua doação. 
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Forças coletivas

U
ma iniciativa elogiável está sendo 
formalizada em Mogi das Cruzes. 
Depois da proposta de criação da 
Frente Legislativa Municipal, re-

unindo os presidentes das Câmaras de Ve-
readores da região, para tratar, inicialmente, 
de questões ligadas aos impactos provoca-
dos pela pandemia do coronavírus, agora é 
a vez de um grupo de entidades, associações 
e sindicatos formarem o Comitê Integrador 
e Participativo de Enfrentamento às Conse-
quências do Covid-19 (Cipec), com objetivos 
semelhantes ao primeiro.

Fazem parte do Cipec a Associação dos 
Empresários Contábeis do Alto Tietê (Aes-
con), Associação dos Engenheiros, Arquite-
tos e Agrônomos de Mogi (Aeamc), Bunkyo 
- Associação Cultural de Mogi, Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Ciesp) Regional 
Alto Tietê, Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC), Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Mogi e Região (Sincomércio), Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon), 
Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Mogi (Sincomerciários), Sindicato Rural de 

Mogi e Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas de Transporte Rodoviário de Mogi, Su-
zano, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Como se pode perceber, há grande di-
versidade de instituições. Mais do que isso, 
existem líderes regionais com formações e 
atuações bem distintas, o que certamente vai 
ampliar a gama de propostas para combater 
a pandemia. Cada qual terá um olho clínico 
voltado aos seus princípios sem, no entanto, 
tornar a iniciativa uma disputa de interes-
ses. Acima das razões e ideologias políticas, 
o grupo pretende trazer alternativas para a 
retomada da economia.

“Um dos principais objetivos é estudar ações 
preventivas voltadas às atividades geradoras 
de emprego, além de alternativas para man-
ter o isolamento social de maneira distante 
dos conceitos de essencialidade e limitação 
de horário de funcionamento de atividades 
econômicas”, explicou o porta-voz do comi-
tê, Valterli Martinez, presidente do Sincomér-
cio. O grupo, sobretudo generoso e correto, 
precisa do apoio do poder público, pois só 
assim poderá cumprir a função para a qual 
criado: somar forças em prol da coletividade.

A evolução dos seres hu-
manos depende da elevação 
do grau de consciência de 
cada ser. Aliás, sem cons-
ciência a evolução dos po-
vos se torna cada vez mais 
difícil. Quanto às religiões 
e as ciências, sempre hou-
ve choque e discordância. 
Inúmeros cientistas se de-
dicaram e continuam de-
dicando suas vidas para 
melhorar e ajudar na evo-
lução da saúde de cada ser 
humano. Há religiões que 
evitam remédios, doações 
de sangue e determinadas 
cirurgias. 

Mas, a ciência e a religião 
em épocas atuais evoluíram 
muito e ambas estão em grau 
de compreensão sobre Deus 
e evolução das descobertas 
científicas. Hoje há aparelhos 
moderníssimos, consultas 

Religiões e ciências

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

e orientação “on line”. Os 
dogmas religiosos evoluíram 
na medida em que a ciência 
foi realizando comprovações 
e surgindo verdades sobre 
atuações científicas. Tanto 
a ciência como as religiões 
são extremamente impor-
tantes para a humanida-
de. Mas, fora das religiões 
e das ciências há inimigos 
da luz e do progresso que 
são numerosos e procuram 
combater as religiões e seg-
mentos das ciências. 

Os fanáticos de certas 
religiões atacam por todos 
os lados, mas, felizmente, 
há os religiosos cultos, que 
procuram sempre unir as re-
ligiões com as ciências em 
prol do desenvolvimento 
dos humanos e das cons-
ciências. As religiões são 
extremamente importan-

tes para todos, bem como 
o desenvolvimento, estudos, 
criatividade e descobertas 
realizadas pelos cientistas. 
Imaginem as cirurgias que 
são feitas hoje por robôs, 
os transplantes e salvação 
de tantos humanos. Procu-
re analisar quantas mortes 
ocorreram em séculos pas-
sados quando não havia re-
médios, vacinas, transplantes 
e orientação científica para 
cura dos humanos. Ter con-
fiança em Deus que habita 
o seu interior e acreditar na 
ciência são dois momentos 
necessários para restaurar a 
saúde dos povos. A eleva-
ção do grau de consciência 
trás amadurecimento.  Pro-
cure se tornar uma pessoa 
de mente sublime e eleve a 
sua consciência.

 
Olavo Arruda Câmara é advogado, 

professor, mestre e doutor em  

Direito e Política.

  olavocamara.adv@uol.com.br
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Programa ‘Viveiro na Rua’ 
fará doação de mudas

A Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente hoje, 
das 9 às 15 horas, uma ação de 
doação de mudas às pessoas 
que forem ao drive-thru do 
Pró-Hiper tomar a vacina contra 
a Covid-19. A iniciativa faz 
parte do Programa “Viveiro da 
Rua”, idealizado pela secretaria 
com o objetivo de aumentar a 
presença de plantas e árvores 
na cidade. Todos os cuidados 
serão tomados para que se 
evitem aglomerações.

“Somente as pessoas que 
forem tomar a vacina no 
drive-thru poderão receber as 
mudas, e se quiserem. Teremos 
um trailer com funcionários 
da Secretaria do Verde no 
local e o nosso objetivo é 
proporcionar um momento 
de alegria em meio a essa 
crise sanitária que estamos 
vivendo. Vamos trabalhar de 
forma a evitar aglomerações e, 
por isso, solicitamos que as 
pessoas não entrem no Pró-

-Hiper somente para pegar as 
mudas, pois teremos outras 
ações desse tipo”, explicou a 

Drive-thru

secretária Michele de Sá Vieira.
A idéia é fazer novas edi-

ções do programa durante 
as vacinações, sempre com 
todos os cuidados de pre-
venção. As plantas vêm do 
Viveiro Municipal, localizado 
no Parque Leon Feffer, que 
possui cerca de 25 mil mudas, 
de vários tipos e tamanhos. 
Para o Programa “Viveiro da 
Rua”, estão sendo oferecidas 
mudas de pitanga, araçá, ipê 
branco, ipê amarelo e aroeira, 

entre outras.
“É só o começo do Programa 

Viveiro na Rua. Após as fases 
restritivas da pandemia do 
conronavírus, vamos levar 
o trailer para diversas praças 
e ruas do município para 
promovermos a doação de 
mudas. Temos planos de 
fazer doações de mudas e 
outras ações que estimulem 
a sensibilização ambiental 
entre a população mogiana”, 
completou Michele.

Doação das mudas será feita apenas para vacinados

Divulgação/PMMC

Região aciona MP por vacinas
Pedido reforça a necessidade de mais doses da vacina contra a Covid-19 para os trabalhadores do setor da Saúde

APOIO

A direção do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) solicitou o apoio 
do Ministério Público Fe-
deral para que a região seja 
atendida com mais doses de 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) destinadas aos 
trabalhadores da saúde. 
Em reunião virtual nesta 
semana com a participação 
de secretários municipais 
de Saúde e representantes 
da Secretaria de Estado da 
Saúde e do Ministério da 
Saúde, foi exposto o déficit 
de imunizantes para o grupo 
prioritário.

Os 12 municípios do 
Condemat, incluindo Gua-
rulhos e Santa Branca, imu-
nizaram cerca de 70 mil 
trabalhadores da saúde e 
de acordo com a Secretaria 
do Estado de Saúde todas 
as doses destinadas para o 
atendimento desse público 
já foram disponibilizadas 
nos três primeiros lotes da 
campanha. 

“A estimativa é de que cerca 
de 29 mil trabalhadores de 
saúde da região não recebe-
ram nem a primeira dose da 
vacina, sendo que grande 

Cálculo do Condemat mostra que 29 mil trabalhadores não foram vacinados 

parte deles está atuando na 
linha de frente no combate à 
pandemia. Estamos cobrando 
providências, tanto do Go-
verno do Estado, quanto do 
Ministério da Saúde, desde 
fevereiro e até o momento 
não tivemos retornos”, pon-
derou a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, 
Adriana Martins.

Ainda que mais evidentes 
nos trabalhadores da saúde, 
a insuficiência de doses 
atinge também outros grupos 
prioritários. “A abertura de 
novos grupos e novas faixas 
etárias de idosos, sem que 
o grupo anterior tenha sido 
completamente imunizado, 
também tem prejudicado a 
campanha e ocasionado uma 
lista de espera também entre 
os idosos de faixa etária cujas 
doses já foram encerradas por 
parte do Estado”, ressaltou 
a coordenadora, ao lembrar 
que o cálculo de doses por 
grupo considerou o público 
imunizado na Campanha da 
Gripe de 2020, que não tinha 
o mesmo apelo da Covid-19 
e ocorreu já no período da 
quarentena, com muitas 
pessoas optando por não 
sair de casa para se vacinar.

Além da falta de vacinas, 
as dificuldades na comuni-
cação do Governo do Estado 
com os municípios também 
foram apontadas durante a 
reunião, principalmente a 
falta de uma programação 
preliminar de envio de va-
cinas. “Esta integração dos 
órgãos é a melhor forma 
para enfrentarmos a pande-
mia. Vamos acompanhar a 

execução dos compromissos 
assumidos com os municípios 
e buscar eventuais sugestões 
de soluções imediatas para 
abrandar a situação viven-
ciada nos municípios”, disse 
o procurador da República, 
Guilherme Rocha Gopfert.

Na segunda-feira, o Alto 
Tietê devem retirar no Grupo 
de Vigilância Epidemioló-
gico (GVE) o 14º lote de 

vacinas contra a Covid-19. 
O lote conta com 20.230 
doses da vacina Astrazeneca, 
destinadas à aplicação de 
primeira dose para idosos 
de 67 anos residentes nos 
11 municípios consorcia-
dos que fazem parte da 
Grande São Paulo. Para o 
município de Santa Branca, 
que pertence à outra região 
administrativa, ainda não há 

previsão do envio de doses 
para o público.  

Mortes e oxigênio
O Condemat informou 

ontem a morte de 45 pessoas 
por Covid-19, somente em 
Mogi das Cruzes foram 19 
falecimentos. No total, a 
região já soma 3.152 óbitos. 
A região recebeu obtém 60 
cilindros de oxigênio para 
reforçar o atendimento aos 
pacientes em tratamento 
contra o coronavírus.

Os equipamentos, en-
viados pelo Governo do 
Estado após solicitação do 
Condemat, foram destina-
dos a Biritiba Mirim, Poá e 
Suzano, que neste momento, 
apresentavam o maior risco 
de desabastecimento. Cada 
cidade recebeu 20 cilindros 
de 10 metros cúbicos cada.

“Estamos trabalhando 
em várias frentes para que 
as unidades de saúde não 
fiquem desabastecidas e a 
população tenha o aten-
dimento necessário desde 
os casos moderados até 
os casos mais graves da 
doença”, disse o secretário 
executivo do consórcio, 
Adriano Leite.

Divulgação

Apesar de flexibilização, 
aulas seguem suspensas

Apesar da liberação do 
retorno das aulas presenciais 
pelo governo do Estado, a 
rede municipal do Alto Tietê 
deve manter as atividades 
em modelo remoto. O go-
vernador João, Doria (PSDB) 
anunciou a região voltará à 
Fase Vermelha na próxima 
segunda-feira, até o dia 18 
deste, já que houve uma leve 
diminuição das ocupações 
nos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 
Enfermaria.

Apesar disso, grande parte 
das cidades que compõem 
o G5 da região afirmaram 
ontem que as aulas presen-
ciais em modelo híbrido, da 
rede municipal, ainda estão 
em análise. A Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes 
garantiu que as atividades 
pedagógicas presenciais não 
são consideradas essenciais 
no momento. “Informamos 
que continua em vigor o De-
creto Municipal no. 19.917, 

Alto Tietê

que dispõe que as escolas 
podem realizar apenas ati-
vidades essenciais, sendo 
estas as entregas de kits de 
alimentação e de material 
escolar”, disse.

Na entrevista coletiva sobre 
os cem dias da administração 
do prefeito Caio Cunha (Pode), 
na tarde de ontem, explicou 
que vai estudar a mudança 
para a Fase 1 e as atuais 
restrições para o comércio e 
prestação de serviços, antes 
de tomar novas decisões.

Poá relembrou que as aulas 
estão sendo aplicadas em 
modo remoto, sem previsão 
de retorno das aulas presen-
ciais. “Em relação às escolas 
das redes estadual e privada, 
as aulas presenciais foram 
suspensas no município, 
no início da Fase Vermelha 
e só retornarão ao término 
da referida fase”, acrescentou.

Em relação à rede municipal 
de Suzano, não houve mudança 
nas medidas determinadas 
desde o início da pandemia 
da Covid-19. Ou seja, não 

há previsão de retomada das 
aulas presenciais.

De acordo com a Secre-
taria de Educação de Ferraz 
de Vasconcelos, a data e o 
sistema para a volta às aulas 
presenciais ainda está sendo 
analisada e será divulgada em 
breve. O mesmo informou 
ontem a Secretaria Munici-
pal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Itaquaquecetuba.

Restrições e liberações
Com a retomada à Fase 

Vermelha, o governo do Estado 
também aceitou os novos 
protocolos elaborados pelo 
Ministério Público Estadual 
e pela Federação Paulista de 
Futebol, liberando a retoma-
da do Campeonato Paulista. 
Segue vetado o funciona-
mento de bares, restaurantes, 
academias e salões de beleza, 
além de celebrações religiosas 
presenciais.

Nesta Fase Vermelha segue 
mantido, ainda, o toque de 
recolher das 20 às 5 horas. 

Thamires Marcelino
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Quase 33 mil doses são 
aplicadas em Suzano

Somente na primeira dose foram 24.932 aplicações; em média, 150 GCMs são imunizados

VACINA CONTRA COVID

O município de Suzano 
registrou 32.443 aplicações da 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19), sendo 24.932 
na primeira dose e 7.511 na 
segunda. Ontem, a campanha 
contemplou idosos que aguar-
davam a segunda aplicação 
e os agentes de segurança 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Ao todo, uma média 
de 150 guardas já foram 
atendidos. A expectativa é de 
que a contemplação do efetivo 
completo seja concluída neste 
sábado, beneficiando todos 
os 179 guardas suzanenses.

Nesta sexta-feira, a ação 
concentrada nos três polos de 
vacinação registrou a aplicação 
de mais 248 doses na primei-
ra fase e 1.026 na segunda 
etapa. Já os agentes da GCM 
foram imunizados ao longo 
da semana na Universidade 
Mogi das Cruzes (UMC), que 
é local de referência para o 
atendimento deste público. 
Entre segunda e sexta-feira, 
uma média de 30 guardas 
foram imunizados por dia.

Já na segunda-feira, serão 
contemplados os profissionais 
da Educação maiores de 47 
anos, a partir das 7h30, na 
Arena Suzano (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – Jar-
dim Imperador), em horário 
escalonado de atendimento.

Na quinta-feira, será a 
vez dos idosos maiores de 
67 anos de idade receberem 

a primeira dose da Corona-
Vac, que é o imunizante do 
Instituto Butantan. Para este 
público, o governo do Estado 
destinou 2.070 novas doses, 
que deverão ser repassadas 
ao município no próximo 
dia 12.

Por fim, ontem, a segunda 
dose dos idosos de 75 e 76 
anos será aplicada. Em ambas 

as datas o atendimento estará 
disponível nos três polos de 
imunização, nas regiões norte, 
central e Palmeiras, das 8 às 
17 horas, com sistema drive-
-thru na Arena Suzano.

Vale destacar que apesar 
de cada dia da campanha ter 
um público prioritário, todos 
os idosos suzanenses que se 
enquadram nos perfis dos 

Prefeitura de Suzano informou que 24.932 doses foram aplicadas desde janeiro

Wanderley Costa/Secop Suzano

Doria vem hoje à região para 
vacinação de educadores

O governador João Doria 
(PSDB) estará hoje na Escola 
Estadual Raul Brasil, em 
Suzano, para dar início à 
campanha de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
para os trabalhadores da 
Educação. De acordo com 
o Palácio dos Bandeirantes, 
o chefe de Estado paulista 
estará às 11 horas na cidade.

A antecipação da imuni-
zação dos trabalhadores da 
educação foi antecipada para 
amanhã, segundo confirmou 
ontem o vice-governador 
do Estado, Rodrigo Garcia 
(DEM).  O início da vaci-
nação, inicialmente pre-
visto para segunda-feira, e 
já poderá ocorrer já neste 
sábado em todo Estado. 
Nesta primeira fase, serão 
disponibilizadas 350 mil 
doses para os profissionais 
do setor. “Nós havíamos 
anunciado a vacinação dos 
profissionais da Educação 
a partir de segunda-feira e 
estamos, portanto, anteci-
pando para este sábado, no 

Na Raul Brasil

dia 10 de abril”, anunciou 
Rodrigo Garcia.

Poderão ser vacinados os 
profissionais que atuam nas 
escolas das redes públicas 
(municipal, estadual e fe-
deral) e privada com idade 
a partir de 47 anos. Serão 
imunizados funcionários que 
atuam em diversas funções, 
como secretários, auxiliares 
de serviços gerais, faxineiras, 
mediadores, merendeiras, 
monitores, cuidadores, 

diretores, vice-diretores, 
professores de todos os 
ciclos da educação básica, 
professores coordenadores 
pedagógicos, além de pro-
fessores temporários.

“Educação é essencial em 
SP, por decreto do governo 
do Estado. O início desta 
vacinação dos profissionais 
da Educação é um marco 
histórico”, destaca o secretário 
de Estado da Educação de 
SP, Rossieli Soares.

João Doria deve chegar a Suzano por volta das 11 horas

Mogi News/Arquivo

Invasão no Miguel Badra é 
impedida pela Prefeitura

A Prefeitura de Suzano 
impediu nesta semana uma 
tentativa de invasão em espaço 
público no bairro Cidade 
Miguel Badra, local conhecido 
no passado como comuni-
dade Portelinha. Os agentes 
municipais encontraram 
em flagrante os indivíduos 
construindo os barracos e 
imediatamente interromperam 
as atividades, derrubando os 
imóveis irregulares.

A ação foi realizada pelo 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas, com o apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e da 2ª companhia da Polícia 
Militar de Suzano. Os fiscais 
tomaram conhecimento do 
caso, por meio de denúncia 
anônima, e solicitaram apoio 
do serviço público de segurança 
para averiguar o endereço. Ao 
chegar no espaço, que é de 
propriedade do município, 
encontraram a área ocupada 
por construções irregulares.

Ao todo, 17 barracos foram 
parcialmente construídos. Al-
guns dos cidadãos que estavam 

Suzano

no local já se organizavam 
para demarcar o restante do 
espaço e iniciar a ocupação. 
A fiscalização imediatamente 
derrubou com o maquinário da 
prefeitura tudo o que havia sido 
construído de forma indevida 
e liberou a área novamente.

Durante o processo de de-
molição, os agentes municipais 
identificaram os homens que 
participaram da invasão como 
sendo moradores da zona 
leste de São Paulo e alguns 

que inclusive já haviam sido 
beneficiados com moradias do 
conjunto residencial Bosque 
das Flores, no Jardim Europa.

O chefe da pasta de Plane-
jamento Urbano e Habitação, 
Elvis José Vieira, explicou que 
as pessoas que moravam na 
antiga comunidade Portelinha 
receberam apartamentos em 
2019, por meio do programa 
federal “Minha Casa, Minha 
Vida”, dentro do projeto de 
reurbanização do Miguel Badra.

No total, 17 barracos estavam parcialmente em pé

Maurício Sordilli/Secop Suzano

grupos já beneficiados poderão 
receber a dose, conforme a 
disponibilidade. Para isso, 
basta comparecer aos polos de 
vacinação nas datas previstas 
e apresentar a referida docu-
mentação indicada para cada 
etapa. Em caso de dúvidas, 
o site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br) poderá ser consultado.

A campanha “VacinAção 
Solidária” também continua 
ao longo de todo o perío-
do de imunização contra a 
Covid-19. A iniciativa, que 
tem o objetivo de arrecadar 
alimentos não-perecíveis 
para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social, já 
angariou cerca de uma tonelada 
de mantimentos no primeiro 
dia da ação. Para participar, 
basta entregar um quilo de 
alimento no momento da 
vacinação. A doação é vo-
luntária, não sendo um ato 
obrigatório para a adesão à 
dose. Toda a arrecadação será 
destinada ao Fundo Social de 
Solidariedade.

A Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de Guararema 
abre  hoje as inscrições para o 
programa emergencial “Avança 
Mais Guararema”. O município 
vai oferecer a oportunidade 
de qualificação profissional 
e também um auxílio mensal 
no valor de R$ 600.

As pessoas contempladas 
pelo programa terão um con-
trato de seis meses, podendo 
ser prorrogado até o dia 31 
de dezembro. Os integrantes 
ainda irão receber, além do 
valor mensal, cesta básica, 
vale transporte, Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPIs) e uniformes, seguro 
de acidentes pessoais e curso 
de qualificação profissional.

O prefeito José Luiz Freire 
(PL), o Zé, destacou que o 
programa é de fundamental 
importância para a cidade não 
só na questão profissionalizante, 
mas principalmente econômica. 

“O programa Avança Mais 
Guararema não vai oferecer 
apenas novas oportunidades 
de qualificação profissional 
para os guararemenses, mas 
principalmente a possibilidade 
de uma renda”, avisou o chefe 
do Executivo.

Inscrições para 
o ‘Avança Mais 
Guararema’  
abre hoje 

Emergencial
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Regras vigoram a partir de segunda

Mudanças significativas no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) entrarão em vigor nesta 
segunda-feira. De acordo com 
o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), as novas 
regras visam a simplificação 
e a desburocratização dos 
processos, redução de custos 
e investimentos em medidas 
educativas. Os Centros de 
Formação de Condutores 
(CFC) deverão repassar al-
gumas alterações já no curso 
dos alunos.

Entre as regras sancio-
nadas está a ampliação da 
validade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) que 
passou de cinco para dez 
anos para condutores de até 
50 anos, aqueles entre 50 e 
70 anos passam a renovar 
a cada cinco e aqueles com 
mais de 70 devem renovar 
a cada três anos. 

A quantidade de pontuação 
para a suspensão da CNH 
agora considera 20 pontos 
para quem possui duas ou 
mais infrações gravíssimas, 
30 pontos para aqueles com 

Mudanças no trânsito

uma infração gravíssima e 
40 se não houver nenhuma 
infração gravíssima. Para 
os motoristas profissionais, 
valerá a regra de 40 pontos, 
independentemente da natu-
reza das infrações cometidas.

Já na parte de alterações 
envolvendo a própria con-
dução dos veículos, Adriana 
Miranda, proprietária de uma 
auto escola localizada no 
centro de Mogi das Cruzes, 
na rua Ipiranga, explicou 
que os CFCs já estão atentos 
para incluir as mudanças 

nas aulas.
“Acrescentaremos essas 

informações no curso teórico, 
os instrutores deverão falar 
sobre essas mudanças que 
deverão ser inclusas na atua-
lização das apostilas. Apesar 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-SP) não ter 
comentado sobre o assunto, 
é possível que muitas dessas 
mudanças caiam na prova 
teórica’, disse.

O novo conteúdo deverá 
incluir a mudança em relação 
aos faróis que anteriormente 

Luiz Kurpel* eram obrigatórios em rodovias 
federais; agora, serão neces-
sários somente em casos de 
rodovias fora do perímetro 
urbano durante a luz do dia 
também sob neblina, chuva, 
cerração e em rodovias de 
pistas simples.

O uso de cadeirinha para 
crianças continua válida, 
mas, com a nova regra, o 
condutor que não utilizar 
o dispositivo de maneira 
correta cometerá infração 
gravíssima, sujeita a multa, 
pontuação na habilitação e 
impossibilidade de continuar 
a viagem até regularizar a 
situação.

As penalidades também 
sofreram alterações com a 
nova regra. Multas leves ou 
médias serão substituídas 
por advertência para infrator 
que não cometeu nenhuma 
outra infração nos últimos 
12 meses. Mortes ou lesões 
corporais causadas por mo-
toristas sob efeito de álcool 
ou drogas também ficam 
proibidas de conversão para 
pena de reclusão para penas 
alternativas.

*Texto supervisionado pelo editor.

Motoristas até 50 anos devem renovar CNH a cada 10

Divulgação

A Câmara Técnica de Pla-
nejamento e Urbanismo do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) busca 
o estreitamento das relações 
com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (Crea) 
e o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU). Em reu-
nião realizada na quinta-feira, 
técnicos dos municípios e 
representantes dos órgãos 
discutiram possibilidades de 
parcerias e apoio técnico com 
vistas para o desenvolvimento 
sustentável das cidades de 
forma integrada.

Durante o encontro virtual, 
o diretor-administrativo do 
Crea, Joni Matos Incheglu, 
expôs um modelo de parceria 
aos municípios por meio de 
um Acordo de Cooperação 
Técnica, estabelecendo um 
canal entre as partes para 
apoio no cumprimento da 
legislação vigente e ações 
conjuntas de fiscalização pre-
ventiva. O modelo de acordo 
já está ativo no município 
de Suzano e em andamento 

Condemat abre debate com
engenheiros e arquitetos

Desenvolvimento sustentável

em Itaquaquecetuba e Mogi 
das Cruzes.

“São várias as frentes em 
que o Crea pode auxiliar os 
municípios de acordo com 
suas peculiaridades e necessi-
dades, desde ações conjuntas 
de fiscalização ao exercício 
da profissão, auxílios no 
cumprimento de legislações 
urbanísticas e disponibilização 
das ferramentas digitais aos 
municípios, dentre outras 
ações”, disse o engenheiro.

A presidente do CAU, Ca-
therine Otondo, falou sobre 
o trabalho de estruturação 
das unidades regionais, com 
realização de seminários e 
capacitações de apoio às 
prefeituras, com foco em 
Assistência Técnica para Ha-
bitação de Interesse Social e 
Meio Ambiente. “Estamos 
trabalhando na expansão destes 
projetos para as regionais e 
no treinamento de equipes 
técnicas, dentro de nossa área 
de atuação, visando o cresci-
mento das cidades de forma 
equilibrada entre habitação e 
meio ambiente”, disse.

Pandemia é maior desafio nos 
primeiros 100 dias de governo

Vacinação contra a Covid começou a ser aplicada em 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro do município

SUZANO

Há pouco mais de três meses 
desde o início da atual gestão, 
sob o comando do segundo 
mandato do prefeito Rodri-
go Ashiuchi (PL), a cidade 
enfrenta um dos períodos 
mais delicados da história 
recente em razão do combate 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

O ano começou com mais 
esperança diante da chegada 
da vacina contra a Covid-19, 
com a primeira dose aplica-
da no município em 20 de 
janeiro, dia do padroeiro 
de Suzano, São Sebastião. 
Desde então, mais de 31 mil 
doses já foram aplicadas na 
cidade, contemplando 24,6 
mil pessoas com a primeira 
dose e 6,4 mil com a segunda.

Suzano segue acompanhado 
o ritmo do Plano Nacional de 
Imunização (PNI). Contudo, 
o município trabalha pela am-
pliação da cobertura vacinal ao 
aderir ao Consórcio Nacional 
de Vacinas das Cidades Bra-
sileiras (Conectar), que visa 
a aquisição independente de 

Ashiuchi: “Neste momento, priorizamos vidas”

mais imunizantes e demais 
insumos necessários no com-
bate à pandemia. 

A cidade ainda tem apre-
sentado solicitações junto ao 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) para a compra 
de imunizantes.

A conquista de mais leitos 
também foi pauta prioritária 
nesses 100 dias de gestão. 
Neste ano, o Pronto Socorro 
(PS) Municipal recebeu 15 
novos leitos exclusivos para 
pacientes da Covid-19, a 
fim de reforçar a oferta de 
acolhimento em Saúde.

O espaço conta com uni-
dades semi-intensivas, todas 
com respiradores e monitores 
de parâmetros, nove poltro-
nas para oxigenoterapia de 
pacientes estáveis, salas de 
medicação, triagem e coleta, 
dois consultórios médicos e 
dois postos de enfermagem. 
A ala especial se soma aos 
72 leitos já em operação na 
cidade, totalizando 87 vagas 
de atendimento, sendo 20 em 

Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), 27 leitos semiavançados 
e 40 em enfermarias.

Ao longo deste período, o 
município também participou 
ativamente das negociações 
com o governo do Estado 
para o custeio de outros 49 
leitos, sendo 19 em UTI e 30 
em Enfermaria, além de lutar 
pela liberação de mais 90 
leitos no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, que fica 
em Mogi das Cruzes.

Outra prática de destaque 
no período foi a marca de um 
ano da Telemedicina. As con-
sultas online gratuitas foram 
realizadas por profissionais 
da rede pública de saúde e 
beneficiaram 3.239 pacientes.

O número de médicos 
atuando no projeto varia 
entre dez e 20, de acordo 
com a demanda do sistema 
municipal de saúde. Eles 
trabalham em sistema de 
rodízio entre 8 e 20 horas. 

Para receber atendimento ́ é 
preciso ligar para a Central 
de Combate ao Coronavírus 
no telefone 0800-484-8001. 

De acordo com Ashiuchi, 
a pandemia tem sido o foco 
das ações do governo, uma 
vez que a situação reflete 
em todos os demais projetos 
traçados para o município. 

“Neste momento, priorizamos 
a vida. Nossos esforços, tanto 
na Saúde como em demais 
áreas, estão concentrados no 
bem-estar da população. Isso 
engloba a oportunidade de 
atendimento e imunização 
contra a Covid-19”, disse.

A arrecadação de mantimentos 
destinados à população em 
situação de vulnerabilidade 
social foi intensificada por meio 
de projetos especiais como 
o “Drive-Thru Solidário” e a 

“VacinAção Solidária”, ambos 
encabeçados pelo Fundo 
Social de Solidariedade. As 
iniciativas contaram com a 
doação de quase 20 toneladas 
de alimentos.

Para Larissa Ashiuchi, 

primeira-dama e presiden-
te do órgão municipal, o 
Fundo Social segue com o 
principal objetivo de ajudar 
aqueles que mais precisam, 
sobretudo neste período tão 
delicado. “A questão social 
tem sido um grande desafio na 
pandemia. Por isso, contamos 
com a empatia de todos que 
possam ajudar. Atuamos em 
diferentes frentes de trabalho, 
contando com parceiros, para 
garantir que todas as famílias 
tenham mais dignidade”, 
explicou.

Já o empresariado suzanense 
tem encontrado na gestão 
apoio e oportunidade de 
diálogo por meio de ações 
estratégicas, como a isenção 
de taxas e adiamento dos 
impostos, além da linha de 
crédito emergencial para 
empreendedores anunciada 
pelo Banco do Povo Paulista 
de Suzano. A iniciativa visa 
estimular a geração de renda 
e o empreendedorismo na ci-
dade, que é um dos principais 
polos de trabalho na região.      

Fotos: Wanderley Costa/Secop Su-
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Câmara e Prefeitura acertam 
aumento de 2 para 3 parcelas

Benefício atenderá 32 mil famílias com o pagamento de R$ 100 por mês e de R$ 300 a R$ 1,5 mil para empresas

AUXÍLIO MOGIANO

Integrantes da Prefeitura e 
da Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes chegaram 
ontem a um acordo sobre os 
detalhes e possíveis emendas 
ao projeto de lei que cria o 
programa Auxílio Emergen-
cial Mogiano, em tramitação 
no Poder Legislativo. Após 
debates entre as partes, o 
programa passou a ter uma 
duração maior, de dois para 
três meses, para pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

O encontro contou com 
a presença do presidente da 
Casa de Leis, vereador Otto 
Rezende (PSD), da Comissão 
Permanente de Finanças e 
Orçamento, presidida pelo 
vereador Pedro Komura 
(PSDB) e dos secretários 
municipais de Finanças, Ri-
cardo Abílio, e de Governo, 
Francisco Cochi.

O vereador Komura convo-
cou a reunião devido a alguns 
pontos no projeto enviado 
pelo prefeito Caio Cunha 

(Pode) que geraram dúvidas 
na Procuradoria Jurídica da 
Câmara, como a falta de 
dados sobre a previsão no 
Orçamento Municipal para a 
disponibilização do auxílio. 
O secretário de Finanças 
garantiu que a municipa-
lidade conta com suporte 
financeiro e que enviará os 
dados detalhados para a 
Casa de Leis.

No entanto, o tema principal 
da reunião foi a possibili-
dade de prolongamento do 
benefício à população, bem 
como o aumento do valor a 
ser pago pela municipalidade. 
O pedido dos vereadores que 
participaram da reunião tem 
como base o impacto social 
da pandemia, principalmente 
nos trabalhadores de serviços 
considerados não-essenciais.

Segundo o presidente da 
Câmara de Mogi das Cruzes, 
a questão envolvendo o pos-
sível aumento foi levada ao 
prefeito que, num primeiro 
momento, acenou com a 
possibilidade. Mais tarde, 

durante a entrevista coletiva 
dos primeiros 100 dias da 
atual gestão municipal (veja 
matéria na página 4), Caio 
Cunha tratou da proposta 
do Auxílio Municipal, con-
firmando a extensão de dois 
para três meses do programa, 

com um investimento de  
R$ 9,7 milhões, tendo como 
público prioritário as mais de 
32 mil famílias referenciadas 
pela Assistência Social do 
município.

Na coletiva de imprensa, 
Cunha também ressaltou a 

André Diniz

Reunião na Câmara teve a participação de vereadores e de secretários municipais

Divulgação/CMMC

Mogi faz planejamento para o 
Programa Município Verde Azul

A Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente vem 
realizando, desde o início do 
ano, o planejamento estraté-
gico para a participação no 
Programa Município Verde 
Azul. Mantido pelo gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, o programa 
apóia a eficiência da gestão 
ambiental com a descentrali-
zação e valorização da agenda 
ambiental nos municípios.

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, trabalha 
na formação de um grupo 
de técnicos que cuidarão de 
todo o planejamento de Mogi 
das Cruzes, com o objetivo 
de cumprir as diretrizes do 
programa e buscar a certifica-
ção da cidade. “O programa 
estimula as prefeituras na 
elaboração e execução de 
políticas públicas de desen-
volvimento sustentável, mas 
também define e acompanha 
linhas de atuação que devem 
ser cumpridas”, explicou.

Meio ambiente

A agenda de abril já está 
em andamento. Nesta semana, 
por exemplo, os comitês de 
várias regiões, como o do Alto 
Tietê, estão tirando dúvidas 
sobre a programação. Também 
haverá capacitações sobre as 
diretivas “Qualidade do Ar”, 

“Uso do Solo” e “Arborização 
Urbana”, com a participação 
de especialistas. As reuniões 
acontecem por teleconferência.

O trabalho terá continui-
dade durante todo o ano, 
incluindo reuniões e ações 

práticas de campo. 
Michele afirmou que o grupo 

de trabalho está empenhado 
em melhorar continuamente 
os indicadores mogianos, 
o que significa, na prática, 
contribuir para a constru-
ção de uma cidade cada vez 
mais comprometida com a 
preservação ambiental.

Mogi das Cruzes possui 
três certificações do Progra-
ma Município Verde Azul 
e quatro do Prêmio André 
Franco Montoro.

Trabalho terá continuidade durante todo o ano

Divulgação/PMMC

Botujuru receberá hoje 
mutirão de limpeza pública

O Botujuru receberá hoje 
o mutirão de limpeza pública, 
executado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos de Mogi das Cruzes. 
Serão aproximadamente 80 
funcionários, empenhados 
em trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada e 
retirada de entulho. As equipes 
vão atuar em todo o bairro, que 
tem um amplo perímetro, de 
mais de 50 quarteirões, desde 
as primeiras horas da manhã.

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo 
de manter os bairros da ci-
dade em boas condições. A 
iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, que se 
dedicam ao atendimento de 
demandas diversas registradas 
pela população e também a 
novas ações de combate à 
disseminação do coronavírus, 
como a pulverização de espa-
ços públicos. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada 

Serviços Urbanos

com o intuito de manter a 
cidade limpa e de prevenir 
a ocorrência de enchentes e 
alagamentos.

Ações
No sábado passado o mutirão 

foi feito nos bairros Conjunto 
São Sebastião, Parque Mo-
rumbi e Caminho do Mar. 
Foram 9,3 mil metros nesses 
dois bairros atendidos com 
serviços de raspagem e 31,7 
mil metros cortados com poda 

mecanizada, incluindo terreno 
municipal e pista de cooper 
no Conjunto São Sebastião. 
Ao todo, o mutirão retirou 7,5 
toneladas de lixo e entulho 
dos locais atendidos. Já a 
Operação Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus, que percorreu o 
Rodeio, Jardim Maricá, Mogilar, 
Vila Nova Mogilar e Vila Oroxó, 
foi responsável pela remoção 
de 8,3 toneladas de móveis 
antigos e material inservível, 
mais 61 pneus.

Objetivo é manter os bairros em boas condições

Divulgação

implantação do programa 
Auxílio Empresarial Mogiano, 
que pagará por um perío-
do de dois meses valores 
entre R$ 300 e R$ 1,5 mil, 
dependendo do número de 
funcionários, para micro 
e pequenas empresas que 

aderiram ao regime tribu-
tário Simples Nacional, que 
estão ativas e que tiveram de 
interromper suas atividades 
durante a pandemia.

Segundo a Câmara de 
Mogi das Cruzes, os pode-
res Executivo e Legislativo 
iniciaram um trabalho em 
conjunto para que todas as 
dúvidas possam ser sanadas 
até a próxima segunda-feira. 
A expectativa é de que os 
projetos sejam discutidos 
e votados no plenário da 
Câmara na sessão ordinária 
agendada para terça-feira.

Presença
Também participaram 

da reunião os vereadores 
Marcos Furlan (DEM), Zé 
Luiz (PSDB), Inês Paz (Psol), 
Fernanda Moreno (MDB), 
Francimário Vieira Farofa 
(PL), Johnross (Pode), Edson 
Santos (PSD), Juliano Bote-
lho (PSB), Edu Ota (Pode), 
Vitor Emori (PL), Edinho do 
Salão (MDB) e Maurinho do 
Despachante (PSDB).
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Educação abre consulta online
sobre programas do Crescer

A Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes está abrindo 
uma consulta pública para a 
elaboração da nova grade de 
cursos do Crescer – Centro de 
Apoio à Educação de Jovens e 
Adultos. Todos podem participar, 
independente de terem feito 
ou não os cursos oferecidos 
pelo centro. O objetivo é 
aprimorar o trabalho realizado 
na qualificação profissional 
básica dos mogianos.

A nova grade do Crescer 
também contará com a co-
laboração das secretarias de 
Cultura e Desenvolvimento. 

“É um trabalho intersetorial 
com foco na qualificação do 
mogiano e, em especial, na 
formação do jovem e o fomento 
da cultura empreendedora 
na cidade”, disse o secretário 

Capacitação

interino de Educação, Caio 
Callegari. 

Para participar da consulta 
online acesse o link http://
gg.gg/consultacrescer2021

Está em estudo a retomada 

das aulas online. Atualmente 
a plataforma EAD do Crescer 
conta com 96 opções de cursos. 
O link para as inscrições com a 
relação completa dos cursos é  
https://bit.ly/CRESCER_EAD. 

Todos podem participar; objetivo é o aprimoramento

Divulgação

Prefeito anuncia conclusão

da Maternidade em 60 dias

Caio Cunha também falou da viabilização de mais 37 leitos de Enfermaria no Hospital Municipal a partir de amanhã

BALANÇO DE 100 DIAS

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
prometeu para os próximos 
60 dias a conclusão da Mater-
nidade Municipal e, a partir 
de amanhã, a viabilização de 
mais 37 leitos de Enferma-
ria no Hospital Municipal 
Prefeito Waldemar Costa 
Filho, ambos localizados 
no distrito de Braz Cubas. 
O anúncio foi feito durante 
a entrevista coletiva para 
tratar dos primeiros 100 
dias da gestão.

Cunha esteve acompanha-
do da vice-prefeita, Priscila 
Yamagami (Pode), e apresen-
tou um balanço das ações 
do município divididas em 
quatro pontos: Economia de 
Recursos, Combate à Pandemia, 
Choque de Gestão e Dados 
Gerais. O chefe do Executivo 
ressaltou no início de sua fala 
do contexto fora do normal 
da pandemia do coronavírus, 
ao que comparou a dois 
aviões: “um que está no ar e 
precisamos aterrissar que é 
o da Covid-19, e outro que 
está no chão e quer decolar 
que é o do nosso plano para 
a cidade.”

No combate à pandemia da 
Covid-19, Cunha ressaltou 
que as medidas de restrição 

à circulação de pessoas to-
madas há três semanas com 
a Fase Crítica começam a 
surtir efeito, com o terceiro 
dia consecutivo de queda na 
ocupação de leitos, depois 
de 24 dias com lotação de 
100% nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs). “Desde o 
início do ano abrimos 96 leitos, 
e temos mais oferta de vagas 
do que no primeiro pico da 
pandemia, no ano passado. 
Neste domingo (amanhã) 
será entregue a melhoria 
no sistema de oxigênio no 
Hospital Municipal, que 
permitirá mais 37 vagas de 

Enfermaria, e iremos fazer 
a contratação de mais 41 
médicos”, disse o prefeito.

Outra informação apontada 
pelo chefe do Executivo é 
o investimento de R$ 1,8 
milhão para o adiantamento 
e conclusão das obras da 
Maternidade Municipal, com 
previsão de entrega em até 
60 dias. Segundo ele, o local 
poderá receber até 53 vagas 
de Enfermaria e poderia 
funcionar como uma unidade 
destinada a pacientes mode-
rados de Covid-19. “Esta é 
uma decisão que tomamos 
para manter um patrimônio 

nosso”, explicou.
Os investimentos foram 

possíveis, segundo o gabinete 
da Prefeitura, devido à eco-
nomia de R$ 23 milhões no 
primeiro trimestre do ano com 
a renegociação de contratos 
e revisão de processos. De 
acordo com levantamento 
da Secretaria de Finanças, 
em 2021 o município teve a 
melhor arrecadação nos últi-
mos anos (R$ 451 milhões) e 
a a menor despesa (R$ 208,8 
milhões), chegando a uma 
porcentagem de despesa sobre 
receita de 46,22%.

Com o intuito de auxiliar 

na retomada da economia 
no contexto pós-pandemia, 
a Prefeitura também anun-
ciou o sucesso no empenho 
em manter cerca de 4 mil 
empregos de uma central de 
telemarketing operando no 
município, além de garantir 
a abertura de mais 500 va-
gas, além da instalação de 
oito novas empresas a partir 
deste ano. “Para atender à 
futura demanda, também 
modernizamos o sistema 
Mogi Conecta, que vai ter 
sua primeira unidade na 
Estação Estudantes da CPTM”, 
explicou a vice-prefeita.

Na área da Assistência Social, 
Cunha falou dos empenhos 
em criar o programa Auxílio 
Emergencial Mogiano (leia 
mais na página 3), bem 
como os esforços em amparar 
a população socialmente 
vulnerável com o programa 
Mogi Contra a Fome, como 

as 28.779 cestas-básicas 
distribuídas pela Secretaria 
de Assistência Social, 500 
toneladas de alimentos pela 
Secretaria de Educação para 
os alunos da rede municipal e 
13,6 toneladas pela Assistência 
Social em parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade.

Na gestão interna, a Pre-
feitura ressaltou a unificação 
dos bancos de dados internos, 
o fim do uso de papel nas 
comunicações internas e os 
esforços para a criação da 
Secretaria de Transparência 
e Comunicação.

Ao final, o prefeito e a 
vice-prefeita agradeceram 
ao empenho dos mais de 
6 mil servidores públicos 
municipais e os resultados 
conquistados nos primeiros 
100 dias. “Nos dá muito 
orgulho num momento di-
fícil e desafiador como este”, 
afirmou Priscila.

André Diniz

Em balanço, vice-prefeita Priscila e Cunha destacaram o combate à pandemia

Gabriel Bispo/PMMC

Procon aponta crescimento 
de 25% nas renegociações

No Mutirão Virtual de 
Renegociação de Dívidas, 
realizado no mês de março 
com apoio do Procon de 
Mogi das Cruzes em come-
moração ao Dia Mundial do 
Consumidor,  271 mogianos  
utilizaram a plataforma 
www.consumidor.gov.br, 
um aumento de 25% em 
relação aos meses anteriores.

Foram realizadas 111 
negociações com bancos 
e financeiras, sendo que 
26% já foram avaliadas 
pelos consumidores como 
reclamações resolvidas e 
48,6 % ainda aguardam a 
avaliação do consumidor.

O pedido de renegociação 
de débitos de cartão de 
crédito e empréstimos con-
signados foram as principais 

Mutirão Virtual

e a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban). 

Em 2020 o índice de re-
solutividade das demandas 

dos casos de reclamação que 
envolvem bancos, financeiras, 
administradora de cartões 
foi de 78,8%, ou seja, de 
cada 100 consumidores 
que reclamaram, cerca de 
79 tiveram o problema ou 
a consulta solucionada.

Orientação
O Procon de Mogi das 

Cruzes orienta que o consu-
midor se antecipe e procure 
renegociar seus débitos para 
evitar acúmulo de juros e 
multas que dificultem ainda 
mais a quitação.

O atendimento do órgão 
está sendo feito de forma 
remota por meio do telefone 
4798-5090 e pelo e-mail 
atendimento.procon@pmmc.
com.br

271 mogianos  
utilizaram a 
plataforma, sendo 
111 negociações 
realizadas

Clínica-Escola do Autista - em tramitação, podendo ter implantação 
iniciada em 2021.
Programa Zero Papel - eliminação da circulação interna de papel, 
para aumentar a sustentabilidade e garantir a segurança de dados.
Escola do Futuro em Jundiapeba - voltada para o 2º Ciclo do Ensino 
Fundamental.
Programa Cidade Monitorada - busca de parceria com a comunidade 
para reforçar a Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp).

Saiba mais

Projetos da Prefeitura para 2021

demandas apresentadas 
pelos consumidores. O 
mutirão foi organizado 
pela Associação Brasileira 
de Procons (ProconsBrasil) 
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CoronaVac pode criar defesa mais completa

Com os resultados da fase 3 dos estudos clínicos da CoronaVac no Chile, pesquisadores da PUC do país divulgaram dados sobre 
a resposta imunológica dos pacientes, ou seja, o tipo e a quantidade de anticorpos produzidos pelo organismo para combater o 
coronavírus. Os dados, divulgados semana passada, ganharam relevância no Brasil diante das variantes como a P.1 (de Manaus). 
Especialistas, porém, têm diferentes interpretações sobre os dados, destacou o Estadão. Trata-se de estudo pequeno com 434 
participantes vacinados no intervalo de duas semanas (0-14) entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. (E.C.)

O padre José Afonso Lobato 
(PV), de 61 anos, deixou a 
sua paróquia em Pindamo-
nhangaba, no interior paulista 
ontem e foi dirigindo até a 
capital para tomar posse na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo. Ele é o suplente do 
deputado estadual Fernando 
Cury (Cidadania), afastado 
do cargo por 180 como pu-
nição por ter apalpado o seio 
da colega Isa Penna (Psol) 
no plenário em dezembro 
do ano passado. Resultado 
brando, segundo Lobato.

“Ficou barato para ele o 
afastamento de 180 dias. 
Tenho cuidado ao dizer isso 

‘Ficou barato para ele’, 
diz padre suplente

Caso Fernando Cury

porque sou parte interessa-
da, mas a pena deveria ser 
maior”, afirmou. O padre 
disse ainda que Cury foi 
extremamente infeliz ao 
cometer o que considerou 

“um crime” contra a deputada 
do Psol.

O caso segue em investigação 
na Justiça. O procurador-

-geral de São Paulo, Mario 
Luiz Sarrubbo já ofereceu 
denúncia contra Cury. Segundo 
Sarrubbo, o deputado “agiu 
com clara intenção de satisfazer 
sua lascívia, praticando atos 
que transcenderam o mero 
carinho ou gentileza”, disse 
um trecho da denúncia. (E.C.)

‘Fase emergencial dá 
resultados’, diz vice

Números que mostram a desaceleração da ocupação de leitos de UTI, 
abaixo de 89%, justificariam a tese de integrantes do governo

GOVERNO DE SÃO PAULO

O governador João Doria 
(PSDB) decidiu que o Estado 
de São Paulo vai para a Fase 
Vermelha a partir da próxima 
segunda-feira apesar de o 
Centro de Contingência, que 
reúne especialistas da saúde, 
ter recomendado em reunião 
na noite de anteontem que 
São Paulo continue na fase 
emergencial. A nova etapa 
do plano vai até o dia 19.

Na prática, a mudança 
libera escolas públicas e 
particulares para abrir na 
segunda-feira. Números que 
mostram a desaceleração da 
ocupação de leitos de UTI, 
abaixo de 89%, justificariam 
a tese de integrantes do go-
verno. Segundo fontes, há 
ainda a intenção do governo 
de dar mais esperança e 
perspectiva para os setores 
fechados, como o comércio. 
Já os cientistas acreditam que 
os números são ainda altos 
demais para uma evolução 
e que ela passaria uma men-
sagem à população de que 
já se pode relaxar

“A medida tomada nesta 

manhã, em diálogo com 
o Centro de Contingência, 
mostra claramente que a 
fase emergencial começa a 
dar resultados”, justificou 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia. De acordo com Paulo 
Menezes, coordenador do 
Centro, a projeção do governo 
estadual é a de que algumas 
regiões possam regredir para 
a fase laranja, que prevê a 
abertura seletiva do comércio, 

a partir do final do mês, na 
transição entre abril e maio. 

“Não estamos entendendo isso 
como um relaxamento, mas 
como um avanço em relação 
às medidas emergenciais da 
fase emergencial. 

Os índices utilizados por ele 
para fundamentar a regressão 
à fase vermelha são o aumento 
da vacinação no Estado, que 
teve o envase da CoronaVac 
temporariamente paralisado 

este mês; a ampliação de 
leitos de UTI, que mesmo 
após a abertura de 6,5 mil 
novas vagas nos últimos 90 
dias se manteve com taxa de 
ocupação acima dos 90% no 
início desta semana, chegando 
hoje a 88,3%; e o aumento do 
isolamento social, que ainda 
na quarta-feira passada estava 
em apenas 44% - bem abaixo 
do ideal de 60% almejado 
pelo governo.

Mudança libera escolas públicas e particulares para abrirem na próxima segunda

REUTERS / Amanda Perobelli

Estadão Conteúdo

Depois de alterar ao menos 
cinco vezes o cronograma 
de entrega de vacinas para 
Covid-19, o Ministério da 
Saúde decidiu que não irá 
mais divulgar a previsão de 
doses que espera receber a 
cada mês. A mudança foi 
confirmada ao Estadão pela 
própria Pasta. O ministério 
argumenta que esses dados 
devem ser coletados, agora, 
diretamente com os fabricantes.

O governo está sob pres-
são para ampliar o ritmo 
de vacinação. Por falta de 
doses, algumas cidades in-
terromperam a campanha 
de imunização. A Prefeitura 
de Belo Horizonte informou 
anteontem que aguarda novos 
lotes para voltar a aplicar 
vacinas na capital mineira. 
No começo da semana, o 
governo do Distrito Federal 
fez o mesmo.

Governo Bolsonaro deixa 
de divulgar cronograma

Vacinas

Os primeiros cronogramas 
de entrega de vacinas foram 
divulgados em fevereiro, 
quando o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello 
tentava esfriar críticas sobre 
a demora do governo federal 
em apresentar estas projeções. 
As versões iniciais desse 
documento já se mostravam 
inviáveis.

Ao prever o número de 
doses fornecidas mês a mês 
a Estados e municípios, a 
Saúde ignorava atrasos na 
entrega de insumos farma-
cêuticos ativos (IFA) para 
a produção de vacinas na 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e no Instituto 
Butantan. Também soma-
va dados da Sputnik V e 
Covaxin, imunizantes que 
ainda sem aval da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). (E.C.)

Mudança foi confirmada ao Estadão pela própria Pasta

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Parlamentar foi afastado do cargo por 180 dias

Divulgação
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Estados Unidos prometem 
doar vacinas pela Covax

Enquanto países como o 
Brasil esperam por repasses 
diretos de excedentes de vacinas 
contra a Covid-19 por parte 
dos Estados Unidos, onde a 
imunização está em ritmo 
acelerado, a porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, tratou ontem 
de esfriar expectativas sobre 
essa possibilidade. “Vamos 
doar vacinas pela Covax”, 
disse Psaki em coletiva de 
imprensa.

A Covax Facility é uma 
iniciativa criada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) para distribuir ao 
mundo vacinas contra o novo 
coronavírus. O Brasil já recebeu 
um lote de imunizantes do 
programa. Agora arrefecida, 
existe a esperança, no entanto, 
de que os Estados Unidos 
doem vacinas por via direta 
a países com dificuldade em 
controlar a pandemia, que 
hoje tem o Brasil como epi-
centro global. A Casa Branca 
já fez doações ao México e ao 
Canadá, que fazem fronteiras 
com os americanos.

Covid-19

Uma possibilidade seria o 
repasse, ao Brasil, de vacinas 
da AstraZeneca estocadas nos 
EUA. Isso porque o imunizante 
desenvolvido pelo laboratório 
inglês em parceria com a 
Universidade de Oxford, no 
país envasado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (FioCruz), 
não tem autorização para ser 
aplicado nos EUA. Apesar 
das relações tensas entre o 
presidente americano, Joe 
Biden, e o presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido), a 
hipótese é considerada porque 
epidemiologistas consideram o 
Brasil um risco à saúde pública 
global, diante da dificuldade 
em conter a pandemia.

Diferentemente do Brasil, 
que só vacinou contra a Covid, 
até o momento, pouco mais 
de 10% da população com a 
primeira dose, os EUA estão 
em ritmo acelerado de imu-
nização e tendem, em breve, 
a ter estoques de doses. (E.C.)

Covax Facility é uma iniciativa criada pela OMS

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Philip não era rei e sua morte 
não altera sucessão ao trono

Apenas herdeiros recebem o mais alto título para evitar que a linhagem real passe para a família do homem

REINO UNIDO

A morte ontem do Príncipe 
Philip, aos 99 anos, depois mais 
de sete décadas de casamento 
com a rainha Elizabeth II, de 94, 
não altera a linha de sucessão 
ao trono britânico. Mesmo 
casado com a rainha, Philip 
ocupava o cargo de consorte. 
Isso porque, segundo as leis do 
Reino Unido, apenas herdeiros 
recebem o mais alto título da 
monarquia, para evitar que 
a linhagem real passe para a 
família do homem.

Para se casar, em 20 de 
novembro de 1947, Philip 
teve que renunciar aos títulos 
de nobreza anteriores e à sua 
religião ortodoxa, convertendo-

-se à Igreja Anglicana. A lei de 
sucessão britânica atualmente 
em vigor deriva das leis de 
sucessão na Inglaterra e Es-
cócia. Tradicionalmente, a 
coroa é sucedida pelos filhos 
de um indivíduo e pela sua 
linha colateral mais próxima 
quando o indivíduo não tiver 
filhos.

A linha de sucessão ao trono 
é sempre determinada por 
descendência, legitimidade e 
religião. Anteriormente, casar-se 
com um católico excluía um 
indivíduo da sucessão, mas 
esse banimento foi abolido 
após 2015.

A última vez que houve 
uma mudança abrupta na 
linha de sucessão ocorreu em 
1936, quando o rei Edward 
VIII, que queria se casar com 
a americana Wallis Simpson, 
divorciada, abdicou alguns 
meses em favor de seu irmão 
George VI, pai da atual rainha.

Quem encabeça a lista é 
o filho mais velho de Philip 
com a rainha Elizabeth II, o 
príncipe Charles, de 72 anos, 
seguido do filho mais velho 
de Charles com a princesa 
Diana, o príncipe William, de 
38.Depois deles, em terceiro 
lugar na linha de sucessão, vem 
o príncipe George, de 7 anos, 
filho de William com Kate 
Middleton. George é sucedido 
por sua irmã, Charlotte, de 
5 anos. Em quinto e sexto 

lugar, respectivamente, estão 
o príncipe Louis, de 3 anos, 
terceiro filho de William e 
Kate, e o príncipe Andrew, 
de 61 anos, irmão de Charles 
e terceiro filho de Philip e 
Elizabeth

Boris Johnson
 O primeiro-ministro do 

Reino Unido, Boris Johnson, 
emitiu nota lamentando o 
falecimento do Príncipe Philip. 

“Príncipe Philip viveu uma vida 
extraordinária - como herói naval 

na Segunda Guerra Mundial, 
como homem que inspirou 
incontáveis jovens, e, acima 
de tudo, como consorte leal 
da Sua Majestade, a Rainha. 
E é para Sua Majestade e fa-
mília que os pensamentos de 

nossa nação devem se voltar 
hoje.”, diz Johnson, em nota 
emitida pelo governo britânico. 

“Agradecemos, como nação 
e Reino, pela vida e obra 
extraordinárias do Príncipe 
Philip, Duque de Edimburgo”, 
segue o premiê.

 Filmes e séries
 Discreto, mas essencial na 

manutenção do equilíbrio da 
família real britânica, Philip 
sempre foi tratado como um 
coadjuvante de luxo em filmes 
e séries que retratam a realeza, 
pois o protagonismo sempre 
recaiu a rainha Elizabeth.

Na série The Crown (Netflix), 
o Philip jovem foi vivido por 
Matt Smith. Logo, histórias de 
bastidores chamaram atenção 
quando foi revelado que Smith 
ganhava mais que a protago-
nista da série, Claire Foy, que 
viveu a jovem rainha Elizabeth. 
Para amenizar o problema, 
a produtora anunciou um 
pagamento à atriz quer seria 
uma espécie de retroativo 
ao que ela deixou de ganhar.

Estadão Conteúdo

Príncipe morreu depois de sete décadas de casamento com a rainha Elizabeth II

Família Real Britânica

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, apresen-
tou ao Congresso ontem sua 
proposta de Orçamento para 
o ano fiscal de 2022 Na peça, 
a equipe econômica da Casa 
Branca pede US$ 1,52 trilhão 
em gastos discricionários, 
8% a mais em relação aos 
US$ 1,4 trilhão autorizados 
pelo Congresso para 2021. A 
gestão democrata tem sido 
marcada por elevação dos 
gastos públicos para embalar 
a recuperação econômica após 
a crise trazida pela pandemia 
do coronavírus.

A proposta orçamentária 
apresentada eleva os inves-
timentos, por exemplo, em 
saúde e educação. Biden pede 
US$ 10,7 bilhões para finan-
ciar “pesquisas, prevenção e 
tratamento” da Covid-19 e 
mais US$ 8,7 bilhões apenas 
para o Centro de Controle 
de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês).

“É uma forma de resgatar a 
capacidade da agência de saúde 
mais proeminente do mundo”, 
disse o texto apresentado aos 

Biden pede US$ 1,52 tri 
em gastos discricionários 

Congresso

parlamentares.
Eleito com uma plataforma 

voltada à sustentabilidade, o 
governo democrata solicita 
ainda US$ 14 bilhões em 
políticas de combate às mu-
danças climáticas. Não há, na 
peça construída pela equipe 
econômica do presidente, 
menções a eventuais financia-
mentos diretos ao cerceamento 
de queimadas na Amazônia, 
como foi aventado por Biden 
durante a campanha eleitoral.

Outros US$ 36,5 bilhões são 
solicitados em investimentos 
em escolas voltadas à população 
de baixa renda, além de US$ 
6,5 bilhões para projetos do 
Instituto Nacional de Saúde 
(NIH, na sigla em inglês), que 
apoia pacientes com câncer, 
diabetes, Alzheimer e outras 
doenças.

A secretária do Tesouro, Janet 
Yellen, emitiu nota defenden-
do a proposta orçamentária. 

“Investe em pequenas e médias 
empresas, dá transparência 
corporativa e protege o sistema 
financeiro”, diz a ex-presidente 
do Federal Reserve. (E.C.)

 A produção industrial 
da Alemanha caiu 1,6% em 
fevereiro ante janeiro em 
meio a restrições motivadas 
pela pandemia de Covid-19, 
segundo dados com ajustes 
sazonais publicados ontem 
pela Destatis, a agência de 
estatísticas do país. O resul-
tado frustrou a expectativa 
de analistas consultados pelo 
The Wall Street Journal, que 
previam acréscimo de 1,1% 
no período.

Apenas a produção ma-
nufatureira encolheu 1,8% 
na comparação mensal de 
fevereiro, enquanto o setor 
de construção sofreu que-
da de 1,3%. No confronto 
anual, a produção geral da 
indústria alemã recuou 6,4% 
em fevereiro no cálculo sem 
ajustes.

Com os resultados, a pro-
dução industrial da maior 
economia da Europa conti-
nua 6,4% abaixo dos níveis 
pré-crise do coronavírus, 
informou a Destatis. (E.C.)

Produção 
industrial 
cai 1,6% em 
fevereiro

Alemanha
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SBT, 21H00

Chiquititas

Mili decide conversar com Mosca para saber se ele leu sua carta com a 

declaração. A chiquitita não sabe que Marian sumiu com a carta antes de 

Mosca ler o que estava escrito. Mili vê Mosca com Janu e diz para Cris que 

tem certeza que ele está interessado na vizinha encrenqueira. Na exposição, 

Junior fi ca próximo de reencontrar Gabriela. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Rodrigo tenta se desculpar com Manuela. Lourenco pede demissao da 

faculdade. Eva comenta que Lucio seria um bom partido para Ana. Manuela 

visita Ana e e destratada por Eva. Wilson conta para Lorena que viu Laudelino 

dando ordens em um galpao em obras, e ambos fi cam intrigados. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem 

que ele salvou durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara fi nge passar 

mal na rua e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo 

agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna conta a Kyra que encontrou 

o seu anjo salvador. 

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Resumo não divulgado pela emissora.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Muitas pessoas 
cuidam do corpo 
e da aparência em 
busca da admiração 
e do amor dos outros. 
Há também quem 
negligencie-se em 
nome de outros, e 
simplesmente perca 
qualquer vaidade. Há 
quem, por complexos 
com o corpo, esconda 
a beleza que tem. 
E há quem fique 
mais focado nas 
imperfeições do que 
nos aspectos positivos 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANGELO PIRES

ANTONIO VALDEMIR SANDIM

Parabéns pelo seu aniversário! Desejo que você tenha 

sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida. 

Felicidades sempre! 

 Faça a dieta da alegria: um sorriso a 
cada manhã. Um agradecimento ao 
final do dia.”

 cultura@jornaldat.com.br

do corpo.
Todo mundo possui 

uma beleza única e 
singular. Mas para 
encontrar esta beleza 
e colocá-la para fora, 
é preciso se amar. 
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O Palmeiras vai iniciar a 
sua defesa do título da Copa 
Libertadores no Grupo A, ao 
lado do Defensa Y Justicia-

-ARG, seu adversário também 
na Recopa Sul-Americana, 
equipe a quem venceu na 
partida de ida, como vi-
sitante, por 2 a 1. Além  
deles, Universitário-PER e 
o vencedor do duelo entre 
Grêmio e Independiente del 
Valle completam a chave. O 
sorteio dos oito grupos foi 
realizado ontem, na sede 
da Conmebol, no Paraguai.

São Paulo, Internacional e 
Atlético-MG deram mais sorte 
e vão enfrentar adversários 
mais “fáceis”, ao menos em 
tese, e terão melhores condi-
ções de obter a classificação 
para as oitavas de final da 
principal competição sul-

-americana de clubes.
Três vezes campeão da 

competição, o São Paulo 
vai ter pela frente Racing-

-ARG, Sporting Cristal-PER 
e Rentistas-URU, enquanto 
os atleticanos, campeões em 
2013, vão encarar Cerro 
Porteño-PAR, América de 
Cáli-COL e Deportivo La 

Palmeiras e São Paulo caem 
em chaves equilibradas

Libertadores

Unión La Calera-CHI.
O Santos, se passar pelo 

argentino San Lorenzo, a 
quem derrotou no primeiro 
jogo por 3 a 1, vai entrar na 
chave que tem Boca Juniors-

-ARG, Barcelona-EQU e The 
Strongest-BOL. Santos e Boca 
podem reviver a semifinal 
do torneio na temporada 
passada. (E.C.)

Guaira-VEN.
Já o Internacional, teorica-

mente, tem como principal 
rival no Grupo B, o paraguaio 
Olímpia. Deportivo Táchira-

-VEN e Always Ready-BOL 
completam o grupo.

O Flamengo, campeão 
em 2019 e atual campeão 
brasileiro, vai encarar LDU-

-EQU, Vélez Sarsfield-ARG e 

A Conmebol realizou ontem 
o sorteio da fase de grupos 
da edição de 2021 da Copa 
Sul-Americana, que a partir 
deste ano tem um novo 
formato, parecido com o da 
Copa Libertadores. São seis 
clubes do Brasil já garantidos 
na disputa, que conheceram 
os seus adversários. Destaque 
para o Corinthians, que caiu 
no Grupo E juntamente com 
Sport Huancayo, do Peru, 
River Plate, do Paraguai, e o 
vencedor do duelo de times 
do Uruguai entre Montevideo 
City Torque e Fénix.

A fase de grupos da Sul-
-Americana terá 16 times 
classificados da fase preli-
minar, seis clubes do Brasil 
(Corinthians, Athletico-PR, 
Bahia, Ceará, Red Bull Bra-
gantino e Atlético Goianiense) 
e outros seis da Argentina, 
além dos quatro eliminados 
da terceira fase preliminar 
da Libertadores. Nesta etapa 
estão dois brasileiros: Santos 
e Grêmio.

Com o novo formato, a 
Sul-Americana terá sua fase 
de grupos com oito chaves 
de quatro times cada, que 

Corinthians vai encarar times 
do Peru, Paraguai e Uruguai

Copa Sul-Americana

será disputada entre 20 de 
abril e 27 de maio. Cada 
equipe fará seis jogos contra 
os times do mesmo grupo, 
em partidas de ida e volta. 
Os melhores de cada grupo 
avançam às oitavas de final 
e enfrentarão quem ficar 
na terceira posição de cada 
chave da Libertadores.

Além do Corinthians, o 
Athletico-PR foi cabeça de 
chave por causa do ran-
king da Conmebol. O time 
paranaense caiu no Grupo 
D juntamente com Melgar 
(Peru), Aucas (Equador) e 

Grupo E
São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER) e

Rentistas (URU)

Grupo F
Nacional (URU)

Universidad Católica (CHI)

Argentinos Juniors (ARG) e o

vencedor de Libertad x Atl. Nacional

Grupo G
Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Vélez (ARG) e

Unión la Calera (CHI)

Grupo H
Cerro Porteño (PAR), 

Atlético-MG (BRA)

América de Cali (COL) e

Deportivo la Guaira (VEN).

Grupo A
Palmeiras (BRA)

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER) e

o vencedor de Del Valle x Grêmio

Grupo B
Olímpia (PAR)

Internacional (BRA)

Deportivo Táchira (VEN) e

Always Ready (BOL).

Grupo C
Boca Juniors (ARG)

Barcelona (EQU)

The Strongest (BOL) e o

vencedor de San Lorenzo x Santos

Grupo D
River Plate (ARG)

Independiente Santa Fé (COL)

Fluminense (BRA) e o

vencedor de Bolívar x Barranquilla.

Veja os grupos da Libertadores 2021
Saiba maisMetropolitanos (Venezuela). 

No B, o Bahia terá pela frente 
Independiente (Argentina), 
Guabirá (Bolívia) e o ven-
cedor do duelo uruguaio 
entre Cerro Largo e Peñarol.

Estreante na Sul-Americana, 
o Red Bull Bragantino está 
no Grupo G com Emelec 
(Equador), Deportes Tolima 
(Colômbia) e Talleres (Argen-
tina). O Ceará caiu no Grupo 
C com Jorge Wilstermann 
(Bolívia), Arsenal de Sarandi 
(Argentina) e quem perder 
de Bolívar (Bolívia) x Junior 
Barranquilla (Colômbia). (E.C.)

Atletas do Corinthians seguem com treinos intensos

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Estado libera e jogos do 
Paulistão retornam hoje

Federação Paulista adotou novo protocolo sanitário, com exames de prevenção regulares

AINDA SEM TORCIDA

O governo de São Paulo 
anunciou ontem o retorno 
imediato das partidas do 
Campeonato Paulista. O vice-

-governador, Rodrigo Garcia, 
fez o anúncio oficial em coletiva 
no Palácio dos Bandeirantes, 
mas o governador João Doria 
(PSDB) já havia antecipado a 
liberação pela manhã. Com 
a decisão, o poder estadual 
segue a determinação do 
Ministério Público (MP) de 
antecipar o prazo de restrições 
aos jogos - inicialmente ele 
valeria até amanhã.

Os jogos do Paulistão se-
rão retomados hoje, com 
destaque para São Paulo e 
São Caetano, no Morumbi, 
e Santos e Botafogo-SP, na 
Vila Belmiro. As partidas 
começarão a partir das 20 
horas, em uma tentativa de 
manter os torcedores longe 
de aglomerações pelo risco de 

contágio do novo coronavírus.
A medida acompanha a 

volta do Estado para a fase 
vermelha do Plano SP, que 
irá durar ao menos até 18 de 
abril. “Permissão para eventos 
esportivos profissionais sem 
público, e a partir das 20 
horas, autorizada a volta do 
esporte profissional sem torcida, 
apenas com transmissão pelos 

veículos de comunicação”, 
confirmou Garcia.

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou uma 
lista com as partidas des-
ta semana. A ideia é tentar 
manter a finalíssima na data 
previamente marcada, 23 de 
maio. Alguns clubes vão jogar 
uma vez a cada 48 horas, in-
tervalo mínimo estabelecido 

em acordo com a federação 
dos jogadores.

Haverá novos acertos 
com as TVs e streamings de 
transmissão das partidas. Os 
clubes poderão usar todos 
os jogadores inscritos na 
competição. As cotas de TV 
e da própria FPF serão pagas.

A principal mudança no 
protocolo sanitário da FPF é 

que os elencos deverão fazer 
um teste de antígeno adicional 
no mesmo dia das partidas, 
além do exame RT-PCR em 
intervalos máximos de três dias 
para todos na concentração. 
Os times se comprometeram 
a adotar um modelo de con-
centração permanente, com 
quartos individuais para os 
membros da delegação.

Estadão Conteúdo

Vice-governador Rodrigo Garcia anunciou a liberação

Divulgação/Governo de São Paulo

O Mogi das Cruzes Bas-
quete enfrenta hoje o Bauru, 
às 16 horas, do Ginásio 
ASCEB, em Brasília, para 
fechar a fase classificatória 
do Novo Basquete Brasil 
(NBB). O duelo poderá sem 
acompanhado ao vivo pela 
TV Cultura e pelo Facebook 
da Liga Nacional.

Os mogianos estão na 9ª 
colocação na tabela, com 14 
vitórias em 29 jogos. O Bauru 
está na 5ª posição, com 18 
triunfos em 28 partidas. No 
primeiro turno, as equipes 
se enfrentaram no dia 13 
de novembro, no Ginásio 
Hugo Ramos, com vitória 
dos bauruenses por 90 a 85.

Os 12 primeiros colocados 
da fase de classificação avan-
çam aos playoffs, os quatro 
melhores vão direto para as 
quartas e do 5° ao 12° se 
enfrentam nas oitavas nessa 
ordem: 5º x 12º; 6º x 11º; 
7º x 10º e 8º x 9º. Com isso, 
o Mogi poderá enfrentar o 
Franca (7º), Unifacisa (10º) 
ou Fortaleza (8º), dependendo 
dos resultados dessas equipes 
nesta reta final.

Mogi faz a 
última partida 
da fase 
classificatória

Basquete

SÃO PAULO 
Volpi; 
Arboleda, 
Bruno Alves e 
Léo; 
Igor Vinicius, 
Luan, Rodrigo 
Nestor, 
Daniel Alves e 
Reinaldo; 
Vitor Bueno (Eder) 
e Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo

SÃO CAETANO
Luiz; 
Tony, 
Lucas Dias, 
Caetano e 
Fernando; 
Charles, 
Warian, 
Luizinho e 
William Amorim; 
Diego Cardoso e 
Carlinhos. 
Técnico: 
Wilson Júnior.

SÃO PAULO 
SÃO CAETANO

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo.

SANTOS 
João Paulo; 
Madson, 
Kaiky, 
Luiz Felipe e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Kevin Malthus e 
Jean Mota; 
Marinho, 
Kaio Jorge e 
Marcos Leonardo.
Técnico:
Ariel Holan

BOTAFOGO-SP 
Igor; 
Rodrigo Ferreira, 
Victor Ramos, 
Fabão e 
Pará; 
Emerson Santos, 
Victor Bolt, 
Renatinho e 
Vinícius Kiss; Dudu 
Hatamoto e 
Richard. 
Técnico: 
Argel Fuchs.

SANTOS 
BOTAFOGO-SP

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.
HORÁRIO - 22 horas.
LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, Santos.


