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Auxílio Emergencial
é aprovado na Câmara

Projetos de autoria 
do Executivo criam 
benefícios para 
famílias em situação 
de vulnerabilidade e 
microempresas

A Câmara de Mogi das Cruzes 
aprovou ontem por unanimidade 
os projetos de lei encaminhados 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode) 
que viabilizam os programas Auxí-
lio Emergencial Mogiano e Auxílio 
Empreendedor Mogiano. A inicia-
tiva tem o objetivo de atender e dar 
suporte financeiro a famílias e em-
presas na crise econômica causada 
pela pandemia do coronavírus. Os 
programas poderão beneficiar 7.687 
contribuintes que estão enquadra-
dos no sistema tributário Simples 
Nacional, e que possuem até cinco 
funcionários registrados, e 32.427 
famílias inscritas no Cadastro Úni-
co. Para as empresas será liberado 
um benefício com duas parcelas de 
R$ 300 por funcionário para suple-
mentar os salários e para as famí-
lias serão três parcelas de R$ 100.  
Cidades, página 6

MAIS UM TÍTULO?

Palmeiras pode 

vencer a Recopa 

hoje. p9

Mogi das Cruzes inicia hoje a 
aplicação da primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 para idosos 
com 67 anos ou mais. A vacinação 
será realizada em dois drive-thrus: 
o do Pró-Hiper, no Mogilar, e no 
Bunkyo, na Porteira Preta. Além 
disso, o Cempre Lourdes Lopes 
Romeiro Iannuzzi, em Jundiapeba, 
e 19 postos de saúde também farão 
a imunização. Cidades, página 3

Covid-19

COMEÇA A VACINAÇÃO PARA IDOSOS COM 67 ANOS OU MAIS

Novo lote de vacinas foi disponibilizado ontem pelo Estado para atender mais uma faixa etária

Divulgação/PMMC

Oportunidades

Programa Emprega Mogi está 
com 800 vagas disponíveis

Apenas para operador de telemarkentig são 720 
postos de trabalho em duas empresas. Cidades, página 7
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EDUCAÇÃO

  Prefeitura avalia o retorno das aulas presenciais. Cidades, página 4

Mogi das Cruzes marca mais um 
dia de redução na taxa de ocupa-
ção dos leitos exclusivos para pa-
cientes com Covid-19. UTIs estão 
com 84,5% preenchidos e Enfer-
maria, 73,3%. Cidades, página 7

UTI e Enfermaria

OCUPAÇÃO DE 
LEITOS SEGUE 
EM QUEDA
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POUPATEMPO
Com a reclassificação do Alto Tie-
tê para a Fase Vermelha do Pla-
no São Paulo, até o dia 18, as três 
unidades do Poupatempo, locali-
zadas em Mogi das Cruzes, Suza-
no e Itaquaquecetuba continuarão 
fechadas para atendimentos pre-
senciais, sendo permitida apenas a 
entrega de documentos e situações 
de emergência, desde que previa-
mente analisadas e agendadas via 
Fale Conosco, disponível no portal 
www.poupatempo.sp.gov.br e apli-
cativo Poupatempo Digital.

SEMAE EM CEZAR DE SOUZA
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) realiza uma traves-
sia da faixa da Transpetro, na Es-
trada de Santa Catarina, em Cezar 
de Souza, para fornecer água pela 
rede de distribuição a uma esco-
la municipal, Centro de Controle 
de Zoonoses e Centro de Bem Es-
tar Animal. 
Os bairros são os atendidos pela 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) do Socorro, e vão de Sabaúna 
à Vila Oroxó, passando por Botuju-
ru, todo distrito de Cezar de Sou-
za, Jardim Maricá, Ponte Grande, 

Jardim Aracy e Itapety, ao longo da 
margem direita do rio Tietê. 

HOMENAGEM
O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), prestou homena-
gens a Rodrigo Pires, o Pipa, que 
morreu no início da noite de se-
gunda-feira por complicações da 
Covid-19. Pipa era fotógrafo e de-
signer, e acompanhava a carreira 
de Caio Cunha desde 2012. “Obri-
gado por acreditar, doar seus dias 
e sua criatividade ao nosso proje-
to. Tenha certeza que eu honra-
rei seus dias”, escreveu o prefei-
to de Mogi em suas redes sociais. 
Pipa deixa uma esposa grávida e 
dois filhos. 

INSCRIÇÕES NO SENAI
O Senai está com as inscrições 
abertas para processo seletivo 
de cursos técnicos gratuitos para 
candidatos encaminhados por em-
presas e da comunidade. Para se 
inscrever, é preciso ter concluído 
o 1º ano do Ensino Médio ou En-
sino Médio (cursos no período no-
turno) ou ainda estar matriculado 
em curso que lhes permita concluí-
-los até a data de início das aulas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Planejamento emergencial

O 
projeto prioritário encaminhado 
pela Prefeitura de Mogi à Câmara 
Municipal, enfim, foi votado on-
tem em sessão. Trata-se do Auxílio 

Empresarial Mogiano e o Auxílio Emergen-
cial Mogiano, com investimento de R$ 9,7 
milhões. Há quase duas semanas, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) pediu celeridade aos ve-
readores para aprovação, mas emendas do 
Legislativo adiaram o planejamento. 

Na semana passada, Prefeitura e Câmara 
chegaram a um acordo sobre os detalhes e 
emendas dos projetos. O auxílio para co-
merciantes beneficiará mais de 7 mil empre-
sas, de um a cinco funcionários, no valor de  
R$ 300 e R$ 1.500; já o auxílio para pes-
soas de baixa renda inscritas no CadUnico 
irá favorecer 32 mil pessoas, segundo a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. Os 
programas terão duração de três meses. Um 
dos objetivos, no caso do auxílio a empresas, 
é ajudar os trabalhadores de serviços consi-
derados não essenciais, alguns dos setores 
mais afetados com a pandemia.

Em nível federal, o auxílio emergencial 
concedido aos brasileiros a partir de abril do 

ano passado, por três meses e depois prorro-
gado por duas vezes - até dezembro do ano 
passado -, foi de extrema importância para 
evitar que milhões de pessoas fossem empur-
radas à extrema pobreza. Por isso, sua reno-
vação é fundamental para dar uma proteção 
maior à parte da população que se encontra 
em situação de vulnerabilidade. 

É preciso que Mogi e outros municípios 
do Alto Tietê que oferecerem esse benefício à 
população aprendam com algum erros vistos 
ao longo do ano passado e deste. Questões 
burocráticas e estruturais, como atrasos nos 
depósitos, saques/transferências não autori-
zadas e contas que não foram efetivamente 
pagas com o saldo disponível, entre outros, 
prejudicaram muita gente. Diante da inefi-
ciência dos canais de relacionamento digitais, 
quem sofria com alguma dessas questões e 
dependia do dinheiro teve que ir até agên-
cias físicas da Caixa — provocando, assim, 
aglomerações perigosas em meio à pandemia.

O valor não é suficiente para sanar todos 
os problemas financeiros causados durante a 
pandemia, mas, com organização, é possível 
aliviar a situação de muita gente.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

ANDRE DINIZ

De saída, Platão: “O preço 
da passividade do cidadão é, 
pelo menos, a possibilidade 
de ser governado por maus 
governantes.” Pior: passividade 
aliada à ignorância, tem-se o, 
nada apetitoso prato, que se 
saboreia hoje no país.

Governar consiste, afinal, 
um contrato, um pacto táci-
to: se o cidadão não se dá ao 
incômodo de votar, de dis-
cutir, de se informar, de lu-
tar pelo que acha correto ou 
pelos seus interesses, como 
consequência, quem teria o 
poder perde ou não estabelece 
realmente a vinculação com 
ele, e, pasmem, deixa de fa-
zer o que lhe parece bem, ou 
o que seja do seu interesse.

Com isso, de prima: quem 
nunca se “meteu em política” 
perde algo de decisivo em ter-
mos de reclamação. Políticos 

De cidadão um estadista?

ARTIGO
Raul Rodrigues

são pessoas como nós, e ao se 
querer que façam bem, deve-

-se ajudá-los, obrigando que 
a política siga o bom rumo 
desejado, obviamente pela 
nossa ação política, jamais 
por outro e qualquer meio.

A verdade é que a maioria 
peca pela omissão: A. Nun-
ca participaram em nada de 
político, nem sequer nas reu-
niões do condomínio. B. Não 
votam, ou se votam fazem-

-no rotineiramente. C. Não 
pertencem a partidos, ou se 
pertencem, baixam a cabeça 
aos poderes instalados. D. A 
situação atual global, quer 
queiram ou não, obrigaria a 
um repensar abrangente das 
formas de ação política.

Muito se fala em crise, e 
a reboque dela, alterações 
no sistema político. Cremos 
que isto é fundamental. Ou 

tal ocorre, ou virá, mais dia 
menos dia, nova ditadura e 
partido único, sob qualquer 
bandeira, na pior solução, po-
pulista. O próprio presidente 
já ensaiou atiçar a chama an-
tidemocrática, como ocorreu 
noutros tempos.

Importa pois pensar que 
qualidades teria um bom po-
lítico, que se considera parte 
do Estado e não do governo, 
para que se consiga final-
mente encontrar um escol 
democrático que, repartido 
entre vários partidos, salve o 
pluralismo e a democracia, já 
ameaçados pelo legítimo des-
contentamento, aproveitado 
pelos antidemocratas instala-
dos na primeira esquina de 
nosso descuido.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário.
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Idosos com 67 anos ou mais podem
tomar a primeira dose a partir de hoje
Imunização 
acontece em 
drive-thrus 
montados no 
Pró-Hiper e 
no Bunkyo, na 
Porteira Preta

VACINA CONTRA A COVID

Mogi das Cruzes inicia hoje 
a aplicação da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para idosos com 67 anos ou 
mais. A vacinação será rea-
lizada em dois drive-thrus: 
o do Pró-Hiper, no Mogilar, 
e no Bunkyo, na Porteira 
Preta. Além disso, o Cem-
pre Lourdes Lopes Romeiro 
Iannuzzi, em Jundiapeba, e 
19 postos de saúde também 
farão a imunização para quem 
for à pé, de acordo com os 
agendamentos realizados pelo 
https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

Também já está liberado 
o agendamento da dose 
de reforço para as pessoas 
que tomaram a primeira 
dose até 25 de março. No 
dia da vacinação, é preci-
so apresentar documento 
com foto, comprovante de 
endereço e o comprovante 
do agendamento, que pode 
ser impresso ou na tela do 
celular. Quem for tomar a 
segunda dose precisa levar, 
ainda, o comprovante da 
primeira aplicação.

Já os profissionais de Edu-
cação com idade a partir de 
47 anos precisam efetuar, 
primeiro, o cadastro obri-
gatório no site do governo 
do Estado: https://vacinaja.
educacao.sp.gov.br/. Depois 
que receber o comprovante 
estadual, eles podem agen-
dar a imunização no Clique 
Vacina.

Quem tiver dúvida também 
pode entrar em contato pelo 
SIS 160.

Vacina também ocorrerá 
nos postos de saúde

Wanderley Costa/Secop Suzano

R$ 23
milhões 

+R$ 6
milhões 

+500
toneladas

FOI O QUE ECONOMIZAMOS
EM REVISÃO DE CONTRATOS
ESTE ANO.

PARA PAGAR O AUXÍLIO
EMPRESARIAL MOGIANO
PARA ATÉ 7.687 EMPRESAS

DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDAS
PELA EDUCAÇÃO

38% de
aumento
em leitos
de UTI

10% DOS
MOGIANOS
VACINADOS

CRIAÇÃO DO
CLIQUE VACINA
PARA AGILIZAR
A VACINAÇÃO

além disso...

100 DIAS
DE MUITO TRABALHO,
DEDICADOS A VOCÊ!

ECONOMICIDADE

COMBATE À PANDEMIA

EMPRESAS E EMPREGOS

MOGI CONTRA A FOME

Otimização de receitas e 

despesas, com primeiro 

trimestre com menos gastos 

dos últimos dois anos

847 vagas de empregos no Emprega Mogi

Prorrogação do pagamento do IPTU e ISS

28.779 cestas básicas distribuídas pela 

Assistência Social

13,6 toneladas de alimentos distribuídas 

pela Assistência Social e Fundo Social

32 mil famílias poderão ser beneficiadas 

com o Auxílio Emergencial Mogiano

4 mil empregos salvos



cidades Quarta-feira, 14 de abril de 20214 portalnews.com.br

Mogi analisa retorno das aulas 
presenciais na rede privada

Anúncio foi feito na tarde de ontem, mas ainda não existe uma data fechada para a volta aos bancos escolares 

EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que 
está analisando a possibili-
dade de retomada das aulas 
presenciais em escolas pri-
vadas no município dentro 
do contexto da pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
para um futuro próximo. 

A declaração foi dada 
depois de uma entrevista 
concedida pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode), durante o final 
de semana, em que afirmou 
avaliar um possível retorno 
das escolas particulares nesta 
semana. A declaração tam-
bém acompanha a decisão 
da Secretaria de Estado da 
Educação, que apontou o 
retorno gradual das aulas 
na rede estadual para hoje.

Segundo nota do Comitê 
de Retomada Gradativa 
das Atividades Econômicas 
emitida ontem, “a questão 
segue neste momento em 
análise intensa por envolver 
diversos fatores complexos 

a serem considerados. As 
atividades das unidades de 
ensino públicas ou privadas 
observam o decreto muni-
cipal nº 19.917/2021, mas 
a Secretaria de Educação 
poderá dispor mediante 
resolução, sobre medidas 
temporárias destinadas à 
melhor adequação das dis-
posições do decreto”.

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
procurado pela reportagem, 
reiterou que cada uma das 
cidades da região possui 
a autonomia para adotar 
suas regras em particular 
em relação à reabertura das 
aulas presenciais em seus 
municípios.

A Prefeitura de Suzano 
esclareceu que o decreto 
9.615/2021 estende até o 
próximo domingo a suspensão 
das atividades presenciais 
de todas as instituições de 
ensino, tanto públicas quanto 
privadas. “Semanalmente, 
a Secretaria de Educação 

de Suzano se reúne com 
representantes das demais 
instâncias de ensino para 
a reavaliação do cenário 
e debater ações estratégi-
cas competentes à área. A 
pasta esclarece que é de sua 

competência a supervisão 
das escolas particulares 
de educação infantil. Já a 
supervisão das unidades 
privadas de ensino fun-
damental e ensino médio 
é de responsabilidade da 

Diretoria Regional de En-
sino”, declarou.

Em nota, a Secretaria 
de Educação de Ferraz de 
Vasconcelos disse que a 
volta das aulas presenciais 
da rede particular seguirá 

as diretrizes do Plano São 
Paulo, sendo que a fiscaliza-
ção deverá ser feita de forma 
constante pela Prefeitura.

A Prefeitura de Poá, por 
sua vez, explicou que as aulas 
na rede municipal seguem 
desde o início do ano em 
modo remoto sem previsão 
de retorno presencial, e 
que as aulas na rede parti-
cular foram interrompidas 
com a decretação da Fase 
Vermelha pelo governo do 
Estado, sendo autorizado 
seu retorno com o fim dela.

A administração muni-
cipal de Itaquaquecetuba 
informou que as atividades 
educacionais seguem remo-
tamente pelo menos até o 
fim desta semana. “Todas 
as unidades educacionais 
devem continuar garantindo 
atividades educacionais e 
aulas remotas por meio das 
tecnologias da informação”, 
ressaltou.

A Prefeitura de Arujá apon-
tou que ainda não há uma 
definição sobre o assunto.

André Diniz

Com o fim da fase emergencial, aulas da rede estadual começam a retornar hoje

Divulgação/PMMC

Cipec é convidado para  
o Comitê Gestor de Mogi

O Comitê Integrador e Par-
ticipativo de Enfrentamento às 
Consequências do Covid-19 
(Cipec) se reuniu virtualmente, 
ontem, com o prefeito Caio 
Cunha (Pode), com a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
(Pode) e o secretário municipal 
de Desenvolvimento Gabriel 
Bastianelli, para apresentar as 
propostas de apoio e parceria 
com a administração municipal. 
Durante o encontro, Cunha 
propôs que representantes 
do Cipec sejam incluídos no 
Comitê Gestor do Coronavírus 
da Prefeitura.

A proposta do Cipec é auxiliar 
Mogi na tomada das ações e 
medidas que possam minimizar 
os impactos do coronavírus 
(Covid-19), buscando soluções 
que beneficiem a população e 
os setores econômicos. “Com 
uma só voz queremos apoiar 
e ir ao auxílio da administra-
ção municipal com agilidade. 
Queremos trazer demandas 
que sejam proveitosas para o 
comércio, indústria, agricultura, 
enfim, para todos os setores”, 

Primeira reunião

ressaltou o porta voz do Cipec, 
o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi e 
Região (Sincomércio), Valterli 
Martinez.  

Durante o encontro, o pre-
feito destacou que a união do 
poder público com as entidades 
é importante para encontrar 
soluções. “Em um momento 
tão delicado de administrar 
uma cidade em meio de uma 
pandemia, contar com a boa 
vontade e a disposição de 
quem quer ajudar a discutir 
a cidade, isso para gente é 
muito valoroso”, acrescentou.

“Faz todo o sentido traba-
lhar juntos em prol da nossa 
cidade, acredito que essa é a 
única forma de poder gover-
nar, precisamos unir forças 
e lutar contra esse vírus de 
forma inteligente, estratégica, 
perspicaz e ágil”, reforçou a 
vice-prefeita. 

Ações
O comitê criará um grupo 

técnico, a partir das entidades 
que atuam no grupo, pois 

muitas contam com informa-
ções advindas de federações e 
outros organismos. O objetivo 
é desenvolver uma base com 
dados estatísticos e científicos, 
que auxiliarão na tomada de 
decisões e serão comparti-
lhados com a administração 
municipal.

Pelo perfil das entidades 
que compõem o Cipec, a 
ideia é estender a atuação 
para outras cidades do Alto 
Tietê, pois as características 
da região demandam uma 
ação conjunta para promover 
uma retomada econômica 
regionalizada, além da gestão 
do sistema de saúde.

Nos próximos dias, o comitê 
entrará em contato com as 
prefeituras dos municípios 
vizinhos para apresentar o 
grupo e propor parcerias. 
O Cipec entrou em contato 
com a Câmara de Mogi e 
aguarda uma data para uma 
reunião. Atualmente, o grupo 
conta com a participação de 
15 entidades que atuam em 
Mogi e no Alto Tietê.

Fundo Social convoca 
instituições para cadastro

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes convoca todas as 
instituições sociais do município 
a entrarem em contato com 
o órgão e atualizarem seus 
dados cadastrais ou então 
se cadastrarem no sistema. 
O objetivo desse trabalho é 
traçar um perfil atualizado 
dessas organizações e, a partir 
disso, definir de forma assertiva 
como atendê-las com ações 
e programas adequados à 
realidade de cada uma.

A partir dessa base atuali-
zada de dados, as instituições 
poderão ser contempladas com 
diversas ações, desde doações 
pontuais de mantimentos, por 
exemplo, até a oferta de cursos 
profissionalizantes descentrali-
zados. Por meio deles, o Fundo 
Social oferece gratuitamente o 
profissional, os equipamentos 
e insumos necessários para as 
aulas, enquanto as instituições 
emprestam as dependências 
que têm disponíveis e formam 
turmas com a comunidade 
local interessada.

A atualização cadastral 

Atualização e inscrição

também será útil para traçar 
um diagnóstico das instituições 
sociais ativas no município, 
o que pode embasar ações 
mais de apoio a famílias e 
comunidades de baixa renda.

Neste momento, em função 
do agravamento da pandemia 
do coronavírus, boa parte dos 
projetos do Fundo Social está 
suspensa e o foco tem sido a 

“Este é um trabalho fun-
damental para que o Fundo 
Social possa atuar de forma 
mais estratégica, atendendo 
de fato às necessidades de 
cada instituição e de cada 
bairro ou região da cidade. Já 
vínhamos fazendo uma busca 
ativa nesse sentido, porém este 
é um universo muito amplo, 
então agora pedimos a ajuda 
das próprias instituições, para 
que elas nos procurem e façam 
essa atualização de dados ou 
então se cadastrem”, destacou 
a presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

O Fundo Social atende por 
meio dos telefone 4798-5143 
e também pelo e-mail fun-
dosocial@pmmc.com.br.  O 
atendimento presencial na sede 
do órgão está temporariamente 
suspenso, em atendimento 
às restrições sanitárias para 
o enfrentamento à pandemia. 
A orientação, portanto, é para 
que todos entrem em conta-
to pelos canais eletrônicos 
disponibilizados.

Objetivo é definir 
de forma assertiva 
como atendê-las 
com ações e 
programas 

campanha de arrecadação de 
alimentos, para a prestação de 
auxílio imediato às pessoas 
mais fragilizadas pela crise 
econômica e social trazida 
pela pandemia. Porém, a 
equipe do órgão já está se 
articulando internamente, 
para o momento em que as 
ações presenciais poderão ser 
retomadas.
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“Diálogos sobre a Educação” 
reunirá especialistas da área

Os temas que serão abordados com educadores são políticas públicas, inovação e boas práticas na gestão pública

ONLINE

Um espaço para trocar 
ideias e experiências sobre o 
futuro da educação de Mogi 
das Cruzes é o objetivo da 
série de encontros online 

“Diálogos sobre a Educação de 
Mogi das Cruzes”, organizada 
pela Secretaria de Educação 
e a Escola de Governo. Re-
nomados especialistas da 
área de educação irão falar 
entre hoje e a próxima sexta-

-feira, das 19 às 20h30,  com 
educadores da cidade sobre 
políticas públicas, inovação 
e boas práticas na gestão 
pública. A transmissão será 
pelo canal no Youtube da 
Secretaria de Educação.

Nestes 100 primeiros dias 
de trabalho da atual gestão, 
a Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes, responsável 
pelo atendimento de mais de 
47 mil alunos, tem desen-
volvido ações com foco na 
participação e transparência 
para oferecer uma educação 
com equidade e excelência aos 
estudantes. “Estamos reunindo 
nestes três dias, pessoas do 

Brasil inteiro, especialistas 
para falar sobre o futuro da 
educação de Mogi. Vamos 
dialogar com os educadores 
sobre as políticas públicas e 
inovações que podem mudar 
o Brasil a partir de Mogi”, 
observou o Secretário interino 
de Educação, Caio Callegari. 

A abertura do evento será 
hoje com o  tema “A centra-
lidade política da educação 
para o desenvolvimento da 
cidade” e contará com a 
participação de referências 
da educação nacional. O 
diálogo será com o senador 
e ex-Ministro da Educação, 
Cristovam Buarque; Priscila 
Cruz, presidente executiva do 
Todos Pela Educação, organi-
zação da sociedade civil com o 
objetivo de mudar qualidade 
da Educação Básica no Brasil 
e André Stábile, especialista 
em Gestão de Cidades, mem-
bro do Movimento pela Base 
Nacional Comum Curricular 
e ex-Secretário de Educação 
em São Caetano do Sul-SP.

A vice-prefeita Priscila 

Yamagami Kähler será me-
diadora do primeiro encontro. 

“O diálogo é a base deste 
grande projeto de educação 
que estamos construindo 
em nossa cidade. Vamos, 
juntos com os especialistas e 

nossos educadores, construir 
os próximos passos para 
que Mogi das Cruzes seja 
uma referência para o Brasil 
com uma educação forte, 
de qualidade e excelência, 
que prepare nossos alunos 

para os desafios do futuro”, 
disse. O segundo encontro 
será mediado por Ana Julia 
Bernardo Silva, chefe de divi-
são de Projetos Especiais da 
SME Mogi e o terceiro terá 
a mediação do Secretário 

interino de Educação.
O tema de amanhã será 

“O direito à Educação e as 
inovações pedagógicas para 
o Século XXI” com José Pa-
checo, Mestre em Ciências 
da Educação pela Univer-
sidade do Porto (Portugal) 
e fundador da Escola da 
Ponte, em Portugal; José 
Henrique Porto, educador 
especializado em práticas 
pedagógicas inovadoras e 
Sebastião Rocha, educador, 
antropólogo e idealizador do 
Centro Popular de Cultura 
e Desenvolvimento (CPCD).

“Boas práticas de gestão 
para a excelência e equidade 
educacional” será o tema 
do último dia do evento na 
sexta-feira e reunirá Alexan-
dre Schneider, presidente do 
Instituto Singularidades e 
ex-Secretário de Educação de 
São Paulo-SP e uma referência 
na área de educação na região 
do Alto Tietê, a professora 
Maria Geny Borges Avila 
Horle, que foi Secretária de 
Educação de Mogi das Cruzes 

A transmissão será hoje, amanhã e sexta-feira pelo canal no Youtube da Secretaria

Divulgação/PMMC

A pandemia de Covid-19 
pode desencadear uma série 
de problemas emocionais 
como ansiedade, angústia 
e depressão. Para incentivar 
os servidores que se sentirem 
afetados emocionalmente a 
buscar apoio, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes divulga uma 
relação de iniciativas importantes 
que já existem para ajudar as 
pessoas a aliviar o sofrimento 
neste momento de maior crise 
sanitária da história do país, 
em especial os trabalhadores 
da chamada “linha de frente”, 
como profissionais da saúde, 
segurança pública, sepultadores 
e assistentes sociais, entre outros 
que, diariamente, passam por 
situações de tensão e elevado 
estresse.

1)  Serviços de apoio emocional 
Varandas Terapêuticas (Grupo 
online de escuta) - institutogerar.
com.br/clinica-instituto-gerar/
Contato: atende@institutogerar.
com.br. Instituto Gerar oferece 
a experiência de participar 
em grupos mediados por 
psicanalistas.

Centro de Valorização da 

Mogi divulga iniciativas 
de apoio emocional 

Servidores

Vida (CVV) https://www.cvv.
org.br/ ou ligue 188. O Centro 
de Valorização da Vida (CVV) 
realiza apoio emocional e 
prevenção do suicídio.

2)    Serviços de atendimento 
psicológico online. Telepan 
Medicina UFMG- https://
www.medicina.ufmg.br/te-
lepansaude Contato: telepan.
ufmg@gmail.com. O projeto 
oferece consultas médicas, 
psicoterapia individual breve 
de apoio e terapia de grupos 
para profissionais da linha de 
frente no combate à Covid-19. 

Acolhida C-19 - https://
acolhida.reservio.com. O 
projeto se destina a atender 
profissionais da saúde na 
linha de frente no combate 
ao novo coronavírus.

Grupo Creare - https://
sites.google.com/view/gru-
pocreare/. O Grupo Creare 
tem por objetivo acolher e 
oferecer suporte psicológico 
para pessoas em situação de 
sofrimento, angústia e depres-
são. O primeiro atendimento 
é gratuito e emergencial, po-
dendo estender o tratamento.

Além de ouvir os três singles 
já disponíveis no Spotify e 
demais plataformas digitais, 
há outras maneiras de experi-
mentar ‘Vive’, o novo álbum 
do Juliana Rodrigues Trio, 
que será lançado amanhã. 
Está disponível no YouTube a 
minissérie documental ‘Sobre 
Vive’, com depoimentos que 
mostram a sinergia entre os 
integrantes do grupo, Juliana 
Rodrigues (piano), Abner Paul 
(bateria) e João Benjamin 
(baixo). Hoje, ocorrerá uma 
live especial no YouTube com 
músicos convidados para 
celebrar o projeto.

Cinco episódios já estão 
disponíveis. O trio parte da 
explicação sobre o conceito 
geral do disco, que é marcado 
pelos improvisos e acasos da 
vida. Tudo começou quando, 
no palco do ‘Festival Inter-
nacional Jazz Al Este’, no 
Paraguai, eles resolveram 
experimentar a liberdade e 
a criatividade.

Na sequência, há capítulos 
sobre essas faixas, que ganharam 

Juliana Rodrigues trio explica o novo 
disco em minissérie documental

‘Sobre Vive’

em que “era tudo diferente”.
Outro discurso pode ser 

ouvido na impactante ‘Mataram 
Mais Uma de Nós’. Aqui, as 
falas são lamentos de Talíria 
Petrone pelo assassinato de 
Marielle Franco, que também 
tem voz na faixa. É um protesto, 
uma manifestação artística, 
uma declaração política feita 
pelo trio.

O episódio final da minissérie 
documental se debruça sobre 
as “faixas solo”. Há pelo menos 
uma para cada integrante. 
Juliana toca homenagens 
para sua mãe, Roselene, em 
‘Camarim, figurino e cenário’ 
e também em ‘Como se Fosse 
a Cura’; regado à kalimba e 
bateria, Abner Paul faz em 
‘Sol’ um tributo à sua mãe, 
Solange; e em ‘Pro João’, João 
Benjamin exibe uma genuína 
manifestação de amor ao filho.

‘Sobre Vive’ deixa claro que 
o CD é fruto de sentimentos 
muito íntimos e da sinergia 
entre os três artistas, abor-
dando o que “é caro” a eles: 
a relação familiar de cada um.  

duas, ambas emocionantes 
e carregadas de significados 
importantes ao trio; ambas 
inspiradas na técnica ‘Som da 
Aura’, do compositor Hermeto 
Pascoal. São, portanto, falas 
transformadas em melodia.

Em ‘Origem’, que abre 
o disco, o piano de Juliana 
acompanha o discurso de 
sua avó materna, Elisa, que 
conta as dificuldades vividas 
por ela própria, migrante de 
origem humilde nos tempos 

o público antes mesmo de 
serem gravadas em estúdio. 
São elas: ‘Entre as Estrelas e o 
Chão’, homenagem de Juliana 
para o próprio pai, Fábio; 
‘Quatro por Meia Dúzia’, som 
“malemolente” que se prova 
ser um chá-chá-chá e também 

“um latin meio Bolero”; e ‘Afro 
BA’, com atmosfera envolvente, 
complexa e dançante, inspirada 
em ritmos da cultura africana.

Depois, ‘Sobre Vive’ explica 
as “faixas com discurso”. São 

Álbum será lançado na íntegra amanhã no Youtube

Divulgação
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Vereadores aprovam auxílio
para pessoas e microempresas

Benefício alcançará mais de 32 mil famílias vulneráveis e 7,6 mil microempresas localizadas no município

SUPORTE FINANCEIRO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou ontem por 
unanimidade os projetos 
de lei encaminhados pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
que criam os programas Au-
xílio Emergencial Mogiano 
e Auxílio Empreendedor 
Mogiano. A iniciativa tem 
o objetivo de atender e dar 
suporte financeiro a famílias e 
empresas na crise econômica 
causada pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Os projetos foram apre-
sentados no final de março 
como uma resposta da mu-
nicipalidade às necessidades 
da população que teve sua 
renda afetada pelas medidas 
de distanciamento social 
e fechamento de estabele-
cimentos comerciais não-

-essenciais. Tais medidas 
foram tomadas para buscar 
reduzir os novos casos e 
mortes por Covid-19 que, 
em março, foram os maiores 
desde o início da pandemia 
no Brasil e em Mogi.

O plenário chegou a 
debater uma proposta de 
emenda da vereadora Inês 
Paz (Psol) que visava incluir 

os Microempreendedores 
Individuais (MEIs) no Auxílio 
Empreendedor Mogiano, mas 
devido a incompatibilidades 
orçamentárias a emenda foi 
rejeitada pelos vereadores. Já 
Maria Luiza Fernandes (SD) 
conseguiu a aprovação de 
uma emenda que prioriza 
o pagamento para famílias 
monoparentais.

O programa Auxílio Em-
preendedor Mogiano poderá 
alcançar 7.687 contribuintes 
que estão enquadrados no 
sistema tributário Simples 
Nacional, que possuem até 
cinco funcionários registrados, 
e 32.427 famílias inscritas no 
Cadastro Único - tanto as que 
estão relacionadas no programa 
Bolsa Família e as que ainda 
aguardam liberação. Para as 
empresas será liberado um 
benefício com duas parcelas 
de R$ 300 por funcionário 
para suplementar os salários 
e para as famílias serão três 
parcelas de R$ 100.

A elaboração do texto 
aconteceu após debates entre 
os membros da Câmara Mu-
nicipal e o Poder Executivo, 
incluindo o prefeito Caio 
Cunha. Nas deliberações 
foram tratados os limites 

orçamentários da proposta, 
em que foi expandido o pe-
ríodo inicial de auxílio para 
pessoas físicas, aumentando 
de dois para três meses a 
duração do programa.

Os membros da Casa de 
Leis celebraram a aprovação 
do auxílio e a participação 
que o Legislativo teve na 
criação das novas leis. “As 
conversas entre os Poderes 
permitiram um projeto melhor”, 
ressaltou o vereador Marcos 
Furlan (DEM), enquanto 

que a vereadora Inês Paz 
afirmou que “com a devi-
da independência entre os 
poderes podendo trabalhar 
de maneira harmônica, a 
população mais vulnerável 
é quem mais tem a ganhar”.

Com a aprovação, a ma-
téria volta para o gabinete 
da Prefeitura de Mogi, para 
assinatura do prefeito. A ex-
pectativa é de que os projetos 
entrem em vigor na data da 
publicação no Diário Oficial 
do município.

André Diniz

Projetos de lei foram aprovados por unanimidade

Divulgação/CMMC

Os alunos das atividades do 
Parque da Cidade passaram 
a contar desde ontem com 
uma opção para se exercitar 
durante o período de restrições 
sociais necessárias para o en-
frentamento da pandemia de 
Covid-19. O projeto Parque 
da Cidade em Casa, criado 
pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, disponibilizará 
aulas de exercícios físicos por 
meio de vídeos curtos, duas 
vezes por semana.

As atividades serão enca-
minhadas às terças e sextas-

-feiras, às 10 horas, no grupo 
de WhatsApp dos alunos 
do parque e publicadas no 
grupo destinado ao local no 
Facebook. Nas aulas, os pro-
fessores farão a demonstração 
dos exercícios e orientarão os 
alunos sobre a forma correta 
para a execução.

No primeiro vídeo, 

Programa Parque da Cidade em Casa
disponibiliza exercícios por vídeos

Atividade física

restrição de funcionamento das 
estruturas esportivas. Estudos 
apontam que a atividade física 
regular auxilia na melhoria 
da imunidade do indivíduo, 
nas condições mentais e na 
saúde como um todo.

O Parque da Cidade está 
fechado e com as atividades 
presenciais suspensas por conta 
das restrições determinadas 
pela Fase Vermelha do Plano 
São Paulo para combate à 
pandemia e à disseminação 
do coronavírus. 

O telefone do Parque da 
Cidade para mais informações 
é o 4798-4087.

por 30 segundos, em quatro 
séries.

Com a disponibilização dos 
vídeos, os participantes poderão 
se exercitar no horário que for 
mais conveniente. O objetivo 
é que os alunos não fiquem 
parados durante o período de 

disponibilizado ontem, o 
professor indica cinco exercí-
cios voltados para a melhoria 
e manutenção do condicio-
namento físico, resistência 
muscular e cardiorrespiratória. 
De acordo com a indicação, 
cada exercício deve ser feito 

Dentre as 36 indica-
ções protocoladas pelos 
vereadores na sessão de 
ontem e das sete pautas 
que tiveram destaque 
durante o expediente, 
um tema gerou debates 
mais intensos.

A indicação 570/2021, 
assinada por Edson Ale-
xandre Pereira (MDB), 
o Edinho do Salão, José 
Luiz Furtado (PSDB), o 
Zé Luiz, e Mauro Mitsuro 
Yokoyama (PL), o Mauro 
do Salão, propôs estudos 
para a criação de protocolos 
para a retomada gradual 
das atividades de barbearias, 
cabeleireiros, manicure, 
podologia e afins.

Enquanto os vereadores 
críticos à flexibilização rei-
teraram que a manutenção 
de medidas de isolamento 
são necessárias para frear 
a Covid-19, outros, favo-
ráveis, apoiaram-se na 
necessidade de reduzir 
o impacto na atividade 
econômica.

Câmara debate protocolos e 
homenageia vítimas da Covid

Os integrantes da Casa 
de Leis também aprova-
ram votos de pesar a três 
mogianos que recentemen-
te perderam a vida pela 
pandemia da Covid-19: 
o despachante Hiromi 
Kiyokawa, aos 83 anos, 
o ex-presidente do Lions 
Club de Mogi das Cruzes, 
Gedeão Alves, aos 66 anos, 
e o fotógrafo e designer 
Rodrigo Silva Pires, falecido 
na madrugada de ontem, 
aos 36 anos.

“Pipa”, como era co-
nhecido, trabalhou na 
Câmara e era fotógrafo 
na Prefeitura de Mogi e 
acompanhou o trabalho 
de diversos vereadores, 
entre eles o atual prefeito 
Caio Cunha (Pode). “Ele 
acreditava na política a 
serviço do bem, na trans-
formação e a mudança 
passa a ser nosso dever 
para com sua memória”, 
afirmou o vereador Milton 
Lins da Silva (PSD), o 
Bigêmeos. (A.D.)

Atividades serão encaminhadas por meio do WhatsApp

Divulgação/PMMC

Proposta é oferecer 
uma opção para
as pessoas não 
ficarem paradas 
durante a pandemia
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O Conselho Tutelar de 
Mogi das Cruzes alerta todos 
os cidadãos para um falso 
atendimento em nome do 
Conselho que vem sendo 
praticado e foi identificado 
pelo órgão. A partir de um 
número de celular e o aplicativo 
Whatsapp, estão entrando 
em contato com munícipes, 
alegando se tratar do Conselho 
Tutelar de Mogi das Cruzes, 
o que não procede.

O Conselho Tutelar afirmou 
que não presta atendimento 
via Whatsapp e pede a aten-
ção de todos os cidadãos, 
para que não respondam 
ou passem qualquer dado 
caso sejam contatados via 
Whatsapp com a alegação 
de se tratar de membro do 
Conselho Tutelar.

Em Mogi das Cruzes, há 
três unidades do Conselho 
Tutelar, no Centro, em Braz 
Cubas e em Jundiapeba, que 
atuam de forma articulada, 
atendendo denúncias em 
casos de suspeita de violação 
de direitos contra crianças e 
adolescentes. Em todas, há 

Conselho Tutelar alerta 
para falso atendimento

Via Whatsapp

telefones fixos, para atendi-
mento de segunda a sexta-feira 
e também celulares, referentes 
ao plantão de atendimento 
24 horas. .

Em função do agravamento 
da pandemia da Covid-19, as 
unidades não estão fazendo 
atendimento presencial sem 
agendamento prévio. É preci-
so, portanto, primeiramente 
fazer contato telefônico. O 
horário de funcionamento 
das unidades físicas também 
foi reduzido neste momento 
e todas operam das 9 às 16 
horas. Em breve a unidade 
de Jundiapeba vai mudar de 
endereço e passará a funcionar 
na rua Dolores de Aquino, 
2090, no prédio do antigo 
CRAS I de Jundiapeba.

O telefone do Conselho 
Tutelar Centro é o 4799-
3973/ 4798-6995 Plantão 
de atendimento 24 horas é o 
99606-6499. Em Braz Cubas 
o telefone é o 4798-6959 e 
o plantão é o 99951-0561

Em Jundiapeba os telefo-
nes 4794-1312 e o plantão 
99897-930.

O Emprega Mogi, da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Mogi das 
Cruzes, oferta 887 opor-
tunidades de emprego. As 
vagas são para todos os 
níveis de escolaridade, com 
e sem experiência e salários 
de até R$ 6.000. O maior 
destaque são as 720 vagas 
para operador de call centers 
abertas em duas empresas 
na cidade.

Mais de 4 mil pessoas 
se cadastraram e os que se 
encontram dentro do perfil 
recebem um e-mail com 
formulários complementares. 
As empresas contratantes 
entram em contato a partir 
das respostas. “São mais 
de 550 candidatos partici-
pando do processo seletivo, 
enquanto 90 já foram efe-
tivados. Ressalta-se ainda 
que essas oportunidades 
são destinadas também a 
pessoas com deficiência”, 
explicou a Prefeitura.

O Emprega Mogi também 
continua o processo seletivo 
para vagas de soldadores, pois 

Mogi oferece 800 vagas de emprego
Oportunidade

para alguma das oportuni-
dades do banco de vagas 
municipal devem fazê-lo por 
meio de leitura de QRCODE 
ou acesso ao link do Serviço 
Eletrônico de Atendimento 
aos Trabalhadores e às Em-
presas (Seate).

Ferraz de Vasconcelos 
encerrou a tarde de ontem 
com sete vagas para técnico 
de inspeção veicular, torneiro 
mecânico, costureira indus-
trial, gestor de Marketing e 
mídias sociais, ajudante de 
obras, terapeuta ocupacio-
nal e mecânico diesel. Os 
interessados podem enviar 
currículo pelo e-mail empre-
goagora@ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br

Já em Poá, até a tarde de 
ontem havia três vagas por 
meio do banco de vagas 
da Prefeitura. Além disso, 
a empresa Telemarketing 
Brasil estava ofertando 200 
vagas para atendimento que, 
de acordo com a divulgação 
pelas redes sociais, é neces-
sário participar do processo 
seletivo por meio do link 
https://rh.tmktbrasil.com.
br/candidato/login.aspx.

Mais Emprego, somaram 168 
oportunidades. No campo 
de cada função há instruções 
específicas sobre o processo 
seletivo.

Em Itaquaquecetuba há 
cerca de 170 vagas de em-
prego, de acordo com as 
informações da Prefeitura. 
Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), 
o atendimento presencial 
para serviços não essenciais 
continua temporariamente 
suspenso. Sendo assim, os 
candidatos interessados em 
pesquisar ou se candidatar 

ainda não foram preenchidas 
as 24 vagas. Destacam-se 
ainda os cargos de auxiliar 
de manutenção elétrica, 
corretor de imóveis, eletri-
cista montador, montador 
de andaimes e operador de 
extrusora, com dez posições 
cada, e outras 11 vagas de 
meio oficial marceneiro.

A relação mais recente 
de vagas colocadas à dis-
posição pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego de 
Suzano, na semana passada, 
por meio do projeto Suzano 

Thamires Marcelino

Vagas são para todos os níveis de escolaridade

Mogi News/Arquivo

Taxa de ocupação dos leitos de 
UTI Covid-19 está em 84,5%

Números para o setor de Enfermaria são mais animadores e chegaram ontem a 73,3% em Mogi das Cruzes

PANDEMIA

Mogi das Cruzes marcou 
ontem mais um dia de queda 
na taxa de ocupação das 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e enfermarias 
exclusivas para tratamento 
de pacientes com coronavírus 
(Covid-19). Contando com 
o maior sistema de Saúde do 
Alto Tietê dedicado a combater 
a pandemia, as desocupações 
de leitos mogianos animam 
a região. O sentimento de 
alívio, no entanto, ainda 
deve esperar um pouco mais, 
considerando que outras 
cidades do Alto Tietê ainda 
vivem com vagas lotadas.

Na atualização de ontem 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Mogi registrou mais 
um dia seguido de redução 
nos leitos exclusivos para 
Covid-19. Na UTI, a taxa 
de ocupação foi de 84,5% 
e da Enfermaria 73,3%. Em 
números gerais, 131 dos 155 
leitos de UTI estão ocupados 
e 171 dos 233 de Enfermaria 

Do total de 155 leitos de UTI para os coronavírus, 131 estão ocupados na cidade

estão sendo utilizados. O 
total de leitos leva em conta 
vagas disponibilizadas pelas 
redes estaduais, municipais 
e particulares estabelecidos 
no município.

Com as taxas mais baixas 
das últimas semanas, os ín-
dices de ocupação encorajam 
a região a começar a olhar 
para os últimos dias como 
uma página virada no com-
bate à pandemia. Em Itaquá, 
dos 11 leitos de emergência, 
cinco estavam ocupados e 
dos 35 de Enfermaria, 29 
reabilitavam pacientes. Na 
vizinha Poá, um dos dois 
leitos de emergência estava 
ocupado e nove dos 22 de 
Enfermaria se encontravam 
indisponíveis.

No entanto, quando con-
siderados dados fornecidos 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano, os números 
apontam que a cidade ainda 
vive uma taxa de ocupação 
de 105% na UTI.

Nesta terça-feira, a ci-
dade informou que está 

com ocupação de 21 das 
suas 20 vagas de UTI, uma 
taxa de ocupação acima do 
limite de leitos fornecidos 
por suas unidades de Saúde. 
Nos leitos de Enfermaria – 
utilizados para reabilitação 

de pacientes com sintomas 
menos graves – o quadro é 
mais tranquilo. A ocupação 
desta ala é de 73,13% (49 
de 67 vagas).

No hospitais de responsabi-
lidade do governo do Estado 

que atendem o Alto Tietê, as 
taxas de algumas unidades 
reforçam a necessidade de 
manter restrições. No Hos-
pital Regional de Ferraz de 
Vasconcelos, Doutor Osíris 
Florindo Coelho, os 26 leitos 

de UTIs e 26 de Enfermaria 
permanecem ocupados. No 
Santa Marcelina de Itaquá, 
que opera com dez leitos 
de UTI e 20 de Enfermaria 
a ocupação também era de 
100%.

Apenas os regionais em 
Mogi registraram reduções. 
No Hospital Luzia de Pinho 
Melo são 46 leitos de Enfer-
maria com 57% de ocupação 
e 33 de UTI com 85% de 
ocupação. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria com ocupação 
de 60% e os dez leitos de 
UTI com 80% de ocupação.

Mortes
O Alto Tietê registrou on-

tem mais 33 mortes causadas 
pelo coronavírus, informou 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
a nova atualização, a região 
chegou a 3.271 óbitos em 
decorrência da doença

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Arquivo/Mogi News
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São Paulo registra 18 mil novos casos de Covid-19 e 1,28 mil novos óbitos em 24h

O Estado de São Paulo registrou, entre anteontem e ontem, 18.397 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 1.282 novos 
óbitos pela Covid-19. Desde o início da pandemia causada pelo doença, o Estado marca 2.667.241 casos confirmados e 84.380 mortes pelo 
vírus. Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até anteontem, o Estado registrava um crescimento de 
9,4% em novos casos, 21,5% em novos óbitos e uma queda de 14,9% em novas internações no comparativo semanal entre os sete últimos 
dias e os sete anteriores. Na região metropolitana de São Paulo, casos cresceram 3,1%, óbitos 20,4% e internações caíram 20,7%. (E.C.)

Quase três quintos dos 
domicílios brasileiros (59,4%) 
apresentaram algum grau de 
insegurança alimentar no 
último quadrimestre do ano 
passado. Outro dois quintos 
diminuíram o consumo de 
alimentos importantes, como 
carnes e frutas. 

A situação mais grave está 
no Nordeste. Lá, 73,1% das 
casas registraram insegurança 
alimentar no período. Os nú-
meros constam de estudo de 
pesquisadores da Universidade 
Livre de Berlim, na Alemanha, 
em parceria com a Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e com a Universidade 

Seis em cada dez vivem 
insegurança alimentar

Residências brasileiras

de Brasília (UnB).
A pesquisa, cujos resultados 

foram divulgados ontem foi feita 
entre novembro e dezembro 
de 2020. As duas mil pessoas 
que compuseram a amostra 
consideraram sua situação de 
segurança alimentar a partir 
de agosto. É considerado em 
insegurança alimentar um do-
micílio com incerteza quanto 
o acesso à comida no futuro 
ou que já apresenta redução 
de quantidade ou qualidade 
dos alimentos consumidos.

Considerando os números 
totais, 31,7% relatou insegu-
rança leve, 12,7% moderada, 
e 15% grave.  (E.C.)

Saúde: 1,5 milhão não 
voltaram para 2ª dose

Pasta deve elaborar uma lista com dados detalhados de pessoas que 
descumpriram o intervalo entre as doses do imunizante em cada Estado

VACINAÇÃO CONTRA A COVID

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, informou ontem 
que 1,5 milhão de pessoas 
não voltaram para tomar a 
segunda dose da vacina da 
Covid-19 dentro do prazo 
estipulado pelo Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI). A Pasta deve elabo-
rar uma lista com dados 
detalhados de pessoas que 
descumpriram o intervalo 
entre as doses em cada Estado.

Sem dar detalhes, Queiroga 
também disse à imprensa 
que a Saúde prepara novas 
orientações para evitar a 
circulação do vírus, principal-
mente no transporte urbano. 
O ministro voltou a se opor 
à adoção de medidas mais 
duras, como um lockdown.

Segundo a coordenadora 
do PNI, Francieli Fontana, 
mesmo fora do prazo, to-
dos devem retornar para 
tomar a segunda dose. Ela 
afirmou que o ministério 
irá conversar com Estados 
e municípios para traçar 
formas de ir atrás de quem 
está com a segunda dose 

atrasada. Francieli Fontana 
será nomeada chefe da se-
cretaria que tratará apenas 
de assuntos da Covid dentro 
do ministério, área que ainda 
depende da publicação de 
uma medida provisória para 
ser criada.

As vacinas de Oxford/
AstraZeneca e a CoronaVac, 
distribuídas até agora no 

Brasil, são aplicadas em duas 
doses, com intervalos distin-
tos. Para alcançar a eficácia 
observada em estudos, o 
esquema vacinal precisa ser 
seguido à risca. O número 
de pessoas vacinadas com 
ao menos uma dose contra 
a Covid-19 no Brasil chegou 
anteontem a 23.847.792, o 
equivalente a 11,26% da 

população total, segundo 
dados do consórcio formado 
por veículos de imprensa.

O ministro disse que não 
há previsão de quando grupos 
prioritários (cerca de 77,2 
milhões de pessoas) serão 
vacinados. “Com as doses 
que tenho aí, não tem ainda 
condições de estabelecer 
prazo”, disse Queiroga.

Para alcançar eficácia, esquema vacinal contra a Covid precisa ser seguido à risca

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

 O ministro Marco Aurélio 
Mello, decano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deu 
15 dias para que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
envie, caso queira, explicações 
sobre uma declaração dada em 
março, quando defendeu o 
uso das Forças Armadas para 
a manutenção da liberdade 
na pandemia da Covid-19.

“Notifiquem o requerido 
[Bolsonaro] para, querendo, 
apresentar manifestação no 
prazo de 15 dias”, escreveu 
o ministro em despacho 
na quinta-feira passada. O 
presidente não é obrigado 
a responder ao pedido de 
explicações.

Na ocasião, em discurso 
aos apoiadores no Palácio do 
Planalto, Bolsonaro afirmou 
que ‘tiranos tolhem a liberdade 
das pessoas’, em referência 
a governadores e prefeitos 

Se quiser, Bolsonaro tem 
15 dias para se explicar

Uso das Forças Armadas

que impuseram restrições à 
circulação de pessoas para 
frear o avanço do coronavírus.

“Alguns tiranetes ou tiranos 
tolhem a liberdade de muitos 
de vocês. Pode ter certeza, o 
nosso Exército é o verde oliva 
e é vocês também. Contem 
com as Forças Armadas pela 
democracia e pela liberdade”, 
disse. “Estão esticando a corda, 
faço qualquer coisa pelo meu 
povo. Esse qualquer coisa é 
o que está na nossa Cons-
tituição, nossa democracia 
e nosso direito de ir e vir”, 
prosseguiu.

Bolsonaro foi chamado a 
se manifestar em uma petição 
movida pelo deputado federal 
Elias Vaz Andrade (PSB). O 
parlamentar afirmou que o 
presidente sugestiona a prática 
de atos criminosos e acusa 
as autoridades públicas de 
forma ambígua. (E.C.)

Presidente não é obrigado a responder o pedido

Marcello Casal JrAgência Brasil

15% da população sofrem com a falta de alimento

Reprodução
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Com reservas, São Paulo
encara hoje o Guarani

Embalado pelos 100% de 
aproveitamento nos dois jogos 
que realizou no intervalo de 
48 horas, o São Paulo que 
enfrenta hoje o Guarani, às 
21h30, no Morumbi, deve 
ser composto praticamente 
por jogadores reservas a fim 
de suportar essa avalanche 
de partidas na retomada do 
calendário do Paulista. Vai ser 
o terceiro confronto da equipe 
são-paulina em quatro dias 
e o técnico Hernán Crespo 
espera, assim, recuperar parte 
dos atletas que foram utiliza-
dos diante do São Caetano e 
Red Bull Bragantino.

Apesar da realidade de jogar 
dia sim, dia não, a chance 
de o zagueiro Miranda fazer 
a sua reestreia no São Paulo 
não está garantida. Arboleda, 
Bruno Alves e Léo ficaram 
em campo durante os 180 
minutos dos dois jogos an-
teriores, uma alteração na 
linha defensiva é quase certa. 
Mas Crespo não quer acelerar 

Paulistão

o processo para recolocar o 
veterano jogador em campo. 
Em entrevista, o técnico 
argentino disse que Miranda 
vem treinando bem, mas não 
dá como certa a sua entrada. 
Para o setor, ele também 
tem Rodrigo Freitas e Diego 
Costa. Tiago Volpi e Daniel 
Alves, que estão no mesmo 
caso do trio defensivo titular, 
podem ser poupados. (E.C.)

Palmeiras quer título para se 
recuperar do vice no domingo

Com placar de 2 a 1 no jogo de ida, equipe pretende bater o Defensa y Justicia e esquecer derrota para o Flamengo

RECOPA SUL-AMERICANA

O Palmeiras nem teve 
tempo de lamentar o vice 
da Supercopa do Brasil no 
domingo e hoje já tem a 
chance de se recuperar e 
garantir mais um título. A 
equipe alviverde recebe em 
Brasília, a partir das 21h30, 
o Defensa y Justicia, da Ar-
gentina, pela partida de volta 
da decisão da Recopa Sul-

-Americana. Para melhorar 
ainda mais, o time paulista 
joga por um empate.

A equipe continuou em 
Brasília depois da derrota 
nos pênaltis para o Flamengo 
e se apegou justamente à 
proximidade com uma outra 
final para superar a decepção 
vivida no fim de semana. O 
título da Supercopa escapou 
por pouco, porém o time 
alviverde sabe que é o favo-
rito para ser o campeão do 
torneio diante do adversário 
argentino. A vantagem de 2 
a 1 obtida em Buenos Aires 
ajuda a dar tranquilidade.

O regulamento da Reco-
pa prevê que em caso de 
empate no saldo de gols, a 

decisão será na prorrogação e 
depois nos pênaltis. Não há 
critério de desempate pelo 
gol marcado fora de casa. 
Por isso, caso o Defensa Y 
Justicia vença por 1 a 0, o 
placar será suficiente para 
deixar a decisão indefinida.

“A chance de comemorar 
um título três dias depois de 
perder uma final foi bastante 
valorizada pelos jogadores. 
Infelizmente o título (da 
Supercopa) não veio. Mas 
já temos a oportunidade de 
disputar outra decisão. Ficamos 
felizes de na sequência ter a 

chance de uma outra grande 
conquista. Queremos sair de 
Brasília já campeões”, disse 
o goleiro Weverton.

A conquista vale para o 
Palmeiras R$ 7 milhões em 
premiação e o orgulho de 
ter levantado três taças no 
intervalo de apenas dois 
meses e meio. Desde a final 
da Libertadores, em 30 de 
janeiro, a equipe ganhou 
a Copa do Brasil e teve a 
chance de disputar também 
o Mundial de Clubes e a 
Supercopa do Brasil. Acos-
tumado a grandes decisões, 
o elenco está preparado. “É 
mais uma decisão, um jogo 
importante. Vamos enfrentar 
uma equipe difícil. Nosso 
time tem jogado bem, com 
todos empenhados. Tem tudo 
para dar certo”, comentou o 
meia Raphael Veiga.

A principal novidade para 
o jogo deve ser o retorno do 
atacante Luiz Adriano. O 
jogador foi afastado porque 
testou positivo para Covid-19. 
No entanto, em vez de estar 
isolado, na semana passada 
ele descumpriu a quarentena 
e ao sair de casa para levar a 

mãe ao supermercado, atro-
pelou um ciclista.

Pela desobediência, o 
atacante foi punido com o 
pagamento de cestas básicas. 
Luiz Adriano se recuperou da 
doença só viajou até Brasília 
no último domingo, quando 
se juntou ao elenco.

Estadão Conteúdo

Após ficar afastado por ter testado positivo para Covid-19, Luiz Adriano está de volta

Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gómez e 
Viña; 
Felipe Melo, 
Zé Rafael e 
Raphael Veiga; 
Wesley, 
Rony e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA 
Unsain; 
Rodríguez, 
Frías, 
Meza e 
Benítez; 
Loaiza, 
Enzo Fernández, 
Pizzini e 
Rotondi; 
Romero e 
Walter Bou. 
Técnico: Sebastián 
Beccacece.

PALMEIRAS 
DEFENSA Y JUSTICIA

ÁRBITRO - Leodán González (Uruguai).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Diego Costa, 
Miranda 
e Rodrigo; 
Galeano, 
Luan, 
Igor Gomes, 
Benitez e 
Wellington; 
Rojas (Eder) e 
Pablo
Técnico: 
Hernán Crespo.

GUARANI 
Gabriel; 
Eder Sciola, 
Romercio, 
Airton e 
Bidu; 
Indio, 
Renanzinho e 
Regis; 
Julio Cesar, 
Andrigo e 
Bruno Sávio. 
Técnico: 
Allan Aal.

SÃO PAULO  
GUARANI

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Morumbi, São Paulo.

Equatoriano Cazares vai 

de intocável a negociável

Cazares chegou ao Co-
rinthians em setembro pro-
metendo resolver dentro de 
campo e se comportar fora 
das quatro linhas. Pouco 
mais de seis meses depois, 
o equatoriano sai em débito 
com o clube e a torcida. O 
jogador está sendo negociado 
com o Fluminense e, apesar 
do status de bom jogador, 
não deixa saudades.

Cazares tem vínculo com 
o Corinthians até o final de 
junho do ano que vem. No 
entanto, seu baixo rendimento 
e o seu alto salário (estimado 
em pouco menos de R$ 400 
mil) acabaram culminando 
com a provável saída. Além de 
aliviar a folha de pagamento 
do departamento de futebol, 
a ausência do atleta vai ser 
um problema a menos para 
o treinador Vagner Mancini. 
Em entrevistas, o comandante 
já havia mandado recado para 
os atletas experientes que não 
estavam correspondendo.

Corinthians

Apesar da posição tranquila 
no Campeonato Paulista, o 
técnico alvinegro por diversas 
vezes reclamou do baixo nível 
técnico apresentado em cam-
po. E a sofrida classificação 
na Copa do Brasil diante do 
Retrô, de Pernambuco, fez 
essa pressão aumentar sobre 
os atletas considerados caros 
e que não estavam dentro 
do grau de exigência da 
comissão técnica.

Em pouquíssimo tempo, 
o equatoriano deixou de 
ser titular absoluto para ser 
negociado sem qualquer 
resistência da diretoria. Na 
prática, o ex-camisa 10 já 
estava fora dos planos. Das 
oito partidas do Corinthians 
até aqui na temporada 2021, 
ele foi titular apenas em 
duas. A demora em recu-
perar a forma física após se 
recuperar de lesão foi outro 
fator que ajudou a diminuir 
o seu prestígio no Parque 
São Jorge. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
O garoto fi ca triste por não saber que estava sendo fi lmado. Cris conta 

para Vivi que Samuca está apaixonado por ela. Vivi diz para a amiga que 

não havia percebido, fi ca preocupada e não sabe como agir, pois gosta de 

Samuca apenas como amigo. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca afi rma para Dalva que abandonará a investigação sobre a ex-namorada 

de Alan. Heideguer repreende Lobão pelo susto em Duca. Cobra provoca 

Nat ao notar que a menina observa uma foto de Alan. Dandara aconselha 

Mari a conversar com os pais. Heideguer culpa Lobão por Duca desistir de 

procurar a ex-namorada de Alan.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ina agradece a Laudelino pela surpresa que preparou para ela. Vitoria nao 

deixa Marcos falar sobre separacao. Alice e Manuela entram na livraria em 

que Vitoria esta com a familia, e a treinadora se enfurece. Marcos descobre 

que sua esposa teve uma fi lha quando era mais nova.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra e Alexia conseguem se esconder de Renzo e Dominique. Luna pede a 

Zezinho e Ermelinda para continuar com eles. Petra reclama das gravações 

da novela com a produtora. Zezinho e Ermelinda se arrependem e vão atrás 

de Luna, com Alexia e Kyra. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Joaquina afi rma a José Alfredo que irá ajudá-lo a construir seu império. 

José Alfredo e Maria Marta pensam na construção de sua mansão e na 

inauguração de sua nova empresa. Eliane ganha um quiosque no camelódromo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão não gosta do convite feito pelo Faraó à Sarai. Ela é levada para o 

harém do rei egípcio. Sarai se sente constrangida diante das esposas do 

faraó. Abrão é consolado por Ló. Abrão fi ca indignado com as palavras de 

Lúcifer. Sarai avisa que o bebê de Khen está prestes a nascer.

 Você não pode ver 
o futuro. Você não 
pode ver o que lhe 
vai acontecer hoje e 
nem amanhã. Mas 
você pode olhar para 
trás, olhar para os 
anos que passaram, 
e para tudo que lhe 
aconteceu, desde 
as pequenas coisas 
até os grandes 
acontecimentos. 
Pode ser que fique 
absolutamente 
perplexo se prestar 
atenção à quantidade 

MOMENTO
especial

Agradeça pela vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 Aos aniversariantes muita saúde, paz e felicidades...

Feliz Aniversário!

 Nem todo dia é bom, mas sempre tem 
algo bom todo dia.”

 cultura@jornaldat.com.br

de coisas que você já 
viveu e aprendeu.

Tudo que aconteceu 
em sua vida pode ter 
lhe trazido grandes 
aprendizados, e pode 
fazer o seu presente 
e o seu futuro serem 
maravilhosos. 
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Mais que demais é ver os arquivos fantásticos de fotos que guardamos de nossas realizações . 

Isso hoje faz uma diferença tremenda, pois os eventos em sociedade estão suspensos devido a 

pandemia . Assim, voltamos em 2014 e buscamos flashes onde a elegância dos evidenciados retrata 

o vai e vem que foi este espetacular encontro. Claro que o Clube de Campo foi o local escolhido . 

Levamos nosso público a viajar até o mundo de “Vegas”. Para isso usamos as cores alusivas ao tema 

na decoração e demos uma boa dose de sofisticação e luxo ao local que abrigou na oportunidade 

mais de 550 pessoas . Uma “Vibe incrível tomou conta do local, onde a ala masculina com seus 

smokings bem trajados fizeram a diferença e a ala feminina com seu longos de tecidos nobres 

, alguns com muito brilho e pedrarias , mostraram que o Alto Tietê teria perfil para absorver tal 

projeto naqueles tempos . Hoje , ou melhor desde a ultima nossa realização que mudamos o traje 

para o social completo e nosso público respondeu até aqui com muita sofisticação e bom gosto . 

Vibremos que possamos em 2022 nos reunir e brindar a vida porque em 2021 será praticamente 

impossível . Deus nos abençoe e nos encha de proteção e fé todos os dias !!!

Voltando em 2014
Uma Noite em Las Vegas

o
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Vanderlei Zilioto e Sonia Cirilo Zilioto

Rúbia Teles

Carlos Lapique e João Melo

 Vanessa Valente Sidnei e Cidinha

Francisca Xavier

Carla Fiamini 


