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Prefeitura libera a retomada 
das escolas particulares com 
turmas de educação infantil

Com limite de 50% dos alunos matriculados e obediência aos protocolos sanitários, medida passou a valer ontem

As escolas particulares com tur-
mas de educação infantil em Mogi 
das Cruzes passaram a receber, des-
de ontem, alunos presencialmente, 
no limite de 50% dos matricula-
dos. A deliberação considera que 
as unidades particulares, por suas 
estruturas menos complexas e com-
pactas, têm condições de adotar as 
medidas de segurança sanitária com 
mais rapidez, pois a quantidade de 
alunos neste setor é menor do que 
no público. As unidades de ensino 
públicas e particulares que atendem 
a partir do Ensino Fundamental 
continuarão com atividades remotas.  
Cidades, página 5

Auxílio Empreendedor

Cadastro será
aberto na
semana que vem
Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes apresentou ontem, 37 ônibus 
que passam a operar no transporte 
municipal. Os veículos têm novo 
layout, trazem novidades tecnoló-
gicas e substituem unidades mais 
antigas. A frota começa a circular 
hoje e atende os distritos de Jun-
diapeba e Braz Cubas, Jardim Layr, 
Conjunto Santo Ângelo, Cezar de 
Souza e Botujuru. O prefeito Caio 
Cunha (Pode) e a secretária de Trans-
portes, Cristiane Ayres, participa-
ram do evento. Cidades, página 4

Novo layout

TRANSPORTE
COLETIVO
GANHA MAIS
37 ÔNIBUS

Cristiane Ayres, secretária de Transportes, e o prefeito Caio Cunha conheceram os novos coletivos

Divulgação/PMMC

RODOVIA MOGI-DUTRA ESTÁ SEM RADARES

Passagem livre

DER justificou que contrato com a empresa responsável encerrou. Cidades, página 6

Emanuel Aquilera
Cezar de Souza

Distribuição de água ficará 
melhor após conclusão de rede

Semae termina serviço para travessia da faixa da
Transpetro e beneficia prédios públicos. Cidades, página 5
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PREFEITO INDICADO I
O prefeito de Guarulhos, Guti Cos-
ta (PSD), secretário do Conselho de 
Prefeitos do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), foi indicado ao “World 
Mayor 2021”, premiação que cele-
bra prefeitos de destaque ao redor 
do mundo no combate à pandemia 
da Covid-19. O prefeito guarulhen-
se, que está no segundo mandato, 
foi o único do Brasil e um dos três 
sul-americanos a ser indicado.

PREFEITO INDICADO II
A lista de indicados para o prêmio 
inclui 32 prefeitos de 21 países. O 
World Mayor é organizado pela City 
Mayors Foundation desde 2004 e o 
regulamento da premiação pode 
ser acessado no portal da fundação.

CEMITÉRIO DA SAUDADE
O processo de abertura dos envelo-
pes da licitação 0076/2020, refetente 
à reformas no Cemitério da Sauda-
de, na rua Capitão Joaquim de Mel-
lo Freire - Vila Vitoria, teve início na 
terça-feira. A Prefeitura de Mogi está, 
nesta etapa do certame, a avaliar os 
documentos na fase de habilitação. 
Posteriormente serão feitas as aná-

lises das propostas comerciais, jul-
gamento e homologação da empresa 
vencedora. A previsão é de que em 
até 30 dias o processo seja concluí-
do, caso não haja recursos de con-
correntes contestando a decisão do 
Executivo Municipal.

PERDA NO COMÉRCIO
O proprietário do Café Vinil, de Mogi, 
Regis José Paiva Valsecchi, faleceu 
na noite de anteontem, aos 54 anos, 
por complicações da Covid-19. De 
acordo com as mensagens divul-
gadas nas redes sociais do pub, lo-
calizado na rua Manoel de Oliveira, 
no Mogilar, José Paiva já tinha ou-
tras enfermidades antes de contrair 
o novo coronavírus, o que agravou 
ainda mais seu estado de saúde.

FOOD TRUCK EM AÇÃO
O retorno à Fase Vermelha do Pla-
no São Paulo, na última segunda-
-feira, possibilitou a autorização do 
funcionamento dos empreendedo-
res de rua do ramo alimentício no 
sistema take away, em que o consu-
midor retira do alimento, mas não o 
consome no local. A ação também 
beneficiou os comerciantes autori-
zados que atuam com food truck.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Corrida contra o tempo

A
provados os Projetos de Lei do au-
xílio emergencial à população mais 
vulnerável e às micro e pequenas 
empresas na Câmara de Mogi das 

Cruzes, inicia-se agora uma corrida contra 
o tempo para a efetivação das ações, que vi-
sam minimizar os prejuízos neste período de 
pandemia da Covid-19. 

Apesar do objetivo ser o mesmo, os trâmi-
tes têm peculiaridades diferentes. O auxílio 
para pessoas em situação vulnerável inscri-
tas no CadUnico (32 mil famílias) será pago 
via Caixa Econômica Federal. Com um pla-
nejamento já mais ajustado e com a Secre-
taria Municipal de Assistências Social com 
o número certo de famílias a serem atendi-
das, esse processo deverá ser menos traba-
lhoso do que o auxílio aos empresários, que 
ainda depende da adesão dos interessados. 
Será uma série de documentos para que a 
inscrição seja concluída e para comprovar o 
o perfil exigido. Além disso, ainda estão em 
processo de definição os canais de comuni-
cação para o envio dos comprovantes. Em 
seguida, a Prefeitura iniciará o árduo trabalho 
de análise de todas as empresas que solicita-

ram o benefício, válido para estabelecimen-
tos com até cinco funcionários. 

O programa precisa estar protegido de frau-
des. É possível que alguma pequena empresa, 
com apenas dois funcionários, contratem mais 
profissionais de última hora apenas pensando 
em receber um recurso maior do programa e 
será preciso criar mecanismos para evitar esse 
tipo de atitude. O auxílio para comerciantes 
beneficiará mais de 7 mil empresas, de um 
a cinco funcionários, no valor de R$ 300 a  
R$ 1.500, dependendo diretamente do nú-
mero de funcionários.  

Um bom planejamento é necessário para 
que os R$ 9,7 milhões dos cofres públicos 
sejam bem empregados. Em período de es-
truturação, a ação ainda não tem data para 
o início do repasse, mas a expectativa é fazer 
o pagamento da primeira das três parcelas 
ainda neste mês. 

Os projetos começarão a valer assim que 
o prefeito Caio Cunha (Pode) fizer a publi-
cação, o que deverá ocorrer em breve, mas 
a corrida contra o tempo para aliviar parte 
da população muito afetada pela pandemia 
já começou.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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ANDRÉ DINIZ

Uma área de preservação ambiental, no Mogilar, foi atingida por um incêndio 
em área de preservação ambiental, na avenida Antônio Almeida, no fim da tarde 
de ontem. Próximo ao local há ciclovia e pista de caminhada, que ficou vazia por 
conta da grande quantidade de fumaça. O local do incêndio é morada de várias 
capivaras, que podem ser vistas no período noturno. A foto foi enviada por uma 
moradora próxima ao local. 
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 ÁREA DE PRESERVAÇÃO É ATINGIDA POR INCÊNDIO

Por determinação do STF 
a presidência do Senado ins-
talou a CPI da Covid. O ob-
jetivo é investigar a condução 
do governo federal diante da 
maior crise sanitária do Brasil. 
O presidente Jair Bolsonaro 
parece contrariado com a 
situação e quer que gover-
nadores e prefeitos também 
sejam investigados e não só 
a sua esfera de governo. Mas 
o que temer de uma CPI?

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito tem o poder de 
investigar, que é bastante am-
plo, com poderes muito se-
melhantes aos da autoridade 
judiciária. Podem convocar 
pessoas que são obrigadas a 
comparecer, podem quebrar 
sigilos, requisitar documentos 
e informações que não po-
dem ser sonegadas. O acesso 
à informação se torna amplo, 

CPI

ARTIGO
Cedric Darwin

tudo dentro da finalidade da 
CPI. A verdade não deve ate-
morizar ninguém, aliás é o 
próprio presidente da Repú-
blica que repetidamente cita 
a passagem do Evangelho de 
João 8:32, segunda parte, “e 
conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará”.

Parece que agora chegou 
a hora de verdade, ou pelo 
menos uma grande oportuni-
dade para o Senado conhecer 
a verdade em relação às po-
líticas públicas de combate 
à Covid, sua correção, seus 
erros e os eventuais ilícitos 
cometidos no âmbito da ad-
ministração federal.

Não se trata apenas de 
apurar condutas criminosas, 
pois o gestor público, além 
da vedação de ser criminoso 
tem de observar e aplicar em 
sua gestão todos os princípios 
que regem a administração 
pública e estão previstos no 
art. 37 da Constituição Fe-

deral, moralidade, eficiência, 
impessoalidade, legalidade e 
publicidade.

O discurso de que não se 
cometeu crime não é sufi-
ciente para afastar a respon-
sabilidade do gestor público. 
Sua gestão não pode ser ine-
ficiente e o objetivo da CPI é 
justamente apurar se houve 
ou não ineficiência e quem 
é responsável por ela e qual 
a responsabilidade pelo es-
tado em que estamos hoje 
com quase 400 mil mortos, 
centenas de milhares de con-
taminados e um sem número 
de sequelados pela doença. 
Por que não há cobertura 
vacinal suficiente, por que 
houve incentivo à aglome-
ração, negação às medidas 
de isolamento, higieniza-
ção e distanciamento social. 
Chegou a hora da verdade.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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Após exoneração de Naufel, cidade 
cria comissão interna da Saúde

A administração muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
informou na tarde de ontem 
mais detalhes sobre a forma-
ção do Comitê Interno para o 
gerenciamento da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
encontra-se sem um titular 
desde segunda-feira. O novo 
grupo, além de garantir o 
funcionamento da rede mu-
nicipal de saúde, pretende 
promover um diagnóstico das 
políticas públicas e projetos 
desenvolvidos na cidade.

O grupo intersetorial foi 
criado para garantir o funcio-
namento das ações da Pasta 
após a saída do secretário 
municipal Henrique Naufel, 
ocorrida no início da sema-
na. A saída do titular foi 
recomendada pela Vara do 
Patrimônio Público e Social 
do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, após 
constatações de irregula-
ridades na primeira etapa 
da campanha de vacinação 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) na cidade, no 

Ações e diagnóstico

final de janeiro.
O comitê é composto pelos 

secretários municipais Lucas 
Porto (Gabinete), Francisco 
Camargo, o Cochi (Governo), 
Ricardo Abílio (Finanças) e a 
secretária-adjunta de Saúde, 
Andréia Godoi, que assume 
em caráter temporário as 
atribuições da Pasta.

A comissão pretende ga-
rantir o andamento dos 
trabalhos já desenvolvidos 

anteriormente pela secretaria, 
tanto no combate à pande-
mia da Covid-19 quanto no 
levantamento de informações 
internas para o diagnóstico 
dos processos em andamento. 
O diagnóstico será utilizado 
como briefing para o futuro 
titular da Secretaria de Saúde 
de Mogi das Cruzes e para 
o Ministério Público, caso 
tais dados sejam solicitados 
futuramente.

Prioridade é manter o foco na luta contra a Covid-19

Divulgação

Prefeitura detalha adesão ao 
plano Auxílio Empreendedor

Empresas interessadas deverão preencher cadastro que será disponibilizado na próxima semana pela internet

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes esclareceu ontem à 
tarde como irá funcionar 
o programa Auxílio Em-
preendedor Mogiano, cujo 
projeto foi aprovado por 
unanimidade anteontem em 
sessão ordinária na Câmara 
de Vereadores. A iniciativa 
tem como objetivo principal 
reduzir o impacto da crise 
financeira causada pela pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19) junto a micro e 
pequenos comerciantes.

O projeto foi apresenta-
do no final de março e foi 
trabalhado em conjunto 
com os vereadores até sua 
votação no plenário da Casa 
de Leis. Segundo a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, enquanto a matéria 
aguarda a sanção do prefeito 
Caio Cunha (Pode), a ad-
ministração municipal está 
trabalhando para viabilizar o 
benefício. “Nosso objetivo é 
que a primeira parcela possa 

ser paga ainda neste mês de 
abril”, adiantou o Executivo, 
por nota.

O prazo para a adesão ao 
programa, de acordo com a 
Prefeitura, está previsto para 
começar na próxima semana, 
com o pagamento sendo 
planejado para ocorrer em 
duas parcelas nos meses de 
abril e maio. Segundo o texto 
aprovado, os beneficiários 
poderão receber de R$ 300 
a R$1,5 mil, dependendo 
do número de funcionários 
registrados, obedecendo ao 
limite de cinco empregados.

Para estar apto a pleitear 
a adesão ao programa, o em-
presário deverá se enquadrar 
nos padrões da legislação 
aprovada pela Câmara Muni-
cipal. A solicitação será feita 

por meio de um formulário 
que será disponibilizado 
na página da Prefeitura na 
internet (http://www.pmmc.
com.br), com o envio dos 
documentos previstos: extratos 

do Programa Gerador do 
Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (PGDAS) 
e a Guia de Recolhimento 
do FGTS e de Informações 
à Previdência (GFIP) para 

comprovação sobre os fun-
cionários registrados.

Dados checados
Para evitar tentativas de 

fraudes na concessão do 

benefício, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que 
fará a checagem e validação 
de todos os documentos a 
serem enviados pelos micro 
e pequenos empresários de 
segmentos não-essenciais 
que permaneceram ativos 
e que interromperam suas 
atividades com as medi-
das de isolamento social 
tanto do Plano São Paulo 
de retomada quanto pelos 
decretos municipais. “O 
benefício será concedido 
apenas às empresas que se 
enquadram na legislação e 
que o valor repassado será o 
correspondente ao número 
de empregados registrados”, 
avisou a Pasta de Desenvol-
vimento Econômico.

A Prefeitura de Mogi re-
forçou que espera que 7.687 
contribuintes possam ser 
contemplados com o progra-
ma de auxílio municipal. O 
investimento destinado pela 
municipalidade à iniciativa 
é de R$ 6,727 milhões para 
os próximos dois meses.

André Diniz

Programa ajudará empresas e comerciantes impactados pela restrição comercial

Mogi News/Arquivo

Segundo a Prefeitura, a 
comissão da Saúde irá atuar 
em conjunto com o Comitê 
da Saúde de Enfrentamento 
à Covid-19, com os direto-
res dos hospitais públicos 
e privados da cidade. “A 
comissão tem como objetivo 
resguardar o andamento dos 
trabalhos já desenvolvidos 
pela secretaria. O foco é o 
combate à Covid-19, mas 
os outros serviços presta-
dos pela Pasta não serão 
prejudicados”, informou 
por nota.

Questionada sobre uma 
previsão para o anúncio da 
nova titularidade da secre-
taria de Saúde, a Prefeitura 
informou que ainda não há 
uma definição a respeito de 
prazos. (A.D.)

Benefício será de
R$ 300 a R$ 1,5 mil,
dependendo do
total de empregados 
registrados

Grupo será formado
pelos secretários
de Gabinete, 
Governo, Finanças
e adjunto de Saúde

A ocupação de leitos ex-
clusivos para tratamento de 
pacientes com coronavírus 
em Mogi das Cruzes ainda 
oscila e balança a confiança da 
cidade em já ter superado o 
pico de internações. Apesar de 
registrar queda nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
há mais de uma semana, 
ontem houve leve alta de 
internações na Enfermaria 

– leitos para pacientes com 
sintomas menos graves.

Conforme atualização diá-
ria da Secretaria de Saúde, 
a ocupação dos leitos de 
Enfermaria ontem subiu 6,1 
pontos percentuais, escalan-
do de 73,3% na terça para 
79,4%. Em números totais, 
a porcentagem representa 
uma ocupação de 177 dos 
223 leitos de Enfermaria 
disponibilizados pelas redes 
municipal, estadual e parti-
cular instalados na cidade. 
O conjunto de leitos usado 
para o cálculo está distribuído 
em oito unidades de Saúde.

Internações na Enfermaria 

voltam a crescer em Mogi

Leitos para Covid

Já na UTI, ala hospitalar 
que dá sustentação para as 
classificações de fases do Plano 
São Paulo, a ocupação caiu 
por mais um dia e chegou a 
83,9%. A cidade oferta 155 
leitos de UTI, dos quais 130 
estavam ocupados ontem. 
A soma de vagas leva em 
conta o Hospital Municipal, 
Hospital de Campanha, Santa 
Casa, Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Hospital 
Santana, Biocor e Mogimater.

Na vizinha Suzano, a si-
tuação da UTI ainda é de 
colapso, dando o tom de 
uma necessária moderação 
quanto ao relaxamento de 
restrições. Conforme a Se-
cretaria de Saúde informou, 
ontem a taxa de ocupação era 
de 100% das 20 vagas de UTI. 
Na Enfermaria, a situação 
é menos preocupante com 
índice de 67,16% (45 de 67 
vagas). Em Itaquaquecetuba, 
apenas dois dos 11 leitos de 
emergência encontravam-se 
ocupados. Já em Poá, os úni-
cos dois leitos de emergência 
estavam ocupados. 

Luiz Kurpel
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Transporte coletivo recebe 37 
novos ônibus com novo layout

Entre as novidades está a disponibilização de tomadas no formato USB para o carregamento de eletrônicos

NOVIDADE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes apresentou, na manhã 
de ontem, 37 novos ônibus 
que passam a operar no sis-
tema municipal de transporte 
coletivo. Os veículos têm um 
novo layout, trazem novidades 
tecnológicas e substituem 
veículos mais antigos que 
operavam no sistema dentro 
da renovação da frota prevista 
para este ano.

Os novos ônibus começam 
a circular hoje e atenderão 
corredores importantes do 
transporte em Mogi das Cruzes, 
como os distritos de Jundiapeba 
e Braz Cubas, o Jardim Layr, 
o Conjunto Santo Ângelo, 
Cezar de Souza e Botujuru. 

“Estamos desenvolvendo 
um trabalho integrado para 
termos um transporte com 
mais qualidade e eficiência. 
O objetivo é a valorização 
do transporte coletivo para 
que ocorra a mudança de um 
processo cultural e mais pes-
soas possam utilizar os ônibus 
no seu dia a dia”, afirmou o 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que esteve em um dos novos 
ônibus ao lado da secretária 
municipal de Transportes, 
Cristiane Ayres.

O prefeito lembrou ainda 
que o novo layout dos ôni-
bus foi desenvolvido pela 
equipe da própria Prefeitura 
e que a chegada dos novos 

ônibus não traz custos para 
a administração municipal, 
uma vez que já estava prevista 
em contrato.

Foram apresentados 19 
ônibus da empresa Mogi Mob 
e 18 da empresa Princesa. 
Com os novos veículos, a 
idade média dos ônibus do 
transporte coletivo de Mogi 
das Cruzes chega a 2 anos e 7 
meses, a mais baixa da Grande 
São Paulo e uma das mais 
baixas do estado, de acordo 
com os dados disponíveis.

Entre as novidades está a 

disponibilização aos passagei-
ros de tomadas no formato 
USB, que poderão ser utiliza-
das para o carregamento de 
aparelhos eletrônicos, como 
celulares e tablets. Os ônibus 
também contam com sistema 
de acesso à internet por wi-fi. 
A renovação da frota também 
oferece mais conforto para os 
passageiros, além de diminuir 
a ocorrência de atrasos e 
perdas de partida causada 
por quebras de ônibus ou 
problemas mecânicos. 

A Secretaria Municipal de 

Transportes também ampliou o 
número de ônibus que atendem 
aos principais corredores da 
cidade. Foram beneficiadas 
as regiões da avenida Japão, 
que atende bairros como o 
Conjunto Santo Ângelo, da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, que recebe os veículos 
do Botujuru e do distrito de 
Cezar de Souza, da avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
por onde passam os ônibus 
de Jundiapeba, e da avenida 
Shozo Sakai, que atende a 
região do Jardim Layr.

Ônibus, que já estão circulando, vão atenderão corredores importantes na cidade

Divulgação/PMMC

A quantidade de pas-
sageiros nos ônibus de 
Mogi das Cruzes tem 
aumentado nos últimos 
dias, ao menos é o que 
aponta um levantamento 
da Prefeitura. Na semana 
retrasada, o número foi de 
58.207 passageiros por 
dia, enquanto na semana 
passada foi de 62.655. 
Durante a última semana, 
a ocupação diária aumen-
tou com frequência, de 
segunda a sexta-feira, sendo 
respectivamente: 59.994, 
58.427, 59.845, 62.655 e 
61.026 passageiros. Com 
base nestes números, é 
possível observar um 
aumento de 2,81% na 
última quarta-feira com 
relação à média da semana 
retrasada, o que equivale a  
1.638 passageiros a mais. 
Na quinta anterior, o au-
mento foi ainda maior, 
de 7,64% com relação à 
média da última semana 
do mês de março, o que 
equivale a 4.448 passageiros 

Cresce 2,81% número 

de usuários nos ônibus

a mais. Devido ao aumento 
no número de usuários 
detectados a partir de 
quarta-feira passada, a 
Secretaria Municipal de 
Transportes ampliou, há 
três dias, o atendimento 
de horários no período 
entrepico, voltando à tabela 
horária utilizada no período 
anterior à Fase Crítica de 
restrições ao coronavírus 
(Covid-19).

“O reforço no atendimento 
nos horários de pico foi 
mantido durante toda a 
Fase Crítica para oferecer 
maior atendimento aos 
passageiros”, relembrou 
a Secretaria. Já na sema-
na entre os dias 1º e 7 
de março, a média foi de 
73.197 passageiros/dia útil 
na semana. Entre 8 e 14 de 
março, a média caiu para 
66.245 passageiros/dia útil. 
Pouco tempo depois, no 
mesmo mês entre os dias 
15 e 21 a média foi de 
59.035 passageiros/dia útil.

O sistema conta com 
183 ônibus no horário de 
pico e 176 no entrepico.

Thamires Marcelino

 A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes, na tarde 
de ontem, deu destaque a três 
indicações elaboradas por 
membros do poder Legislativo, 
sendo duas delas voltadas a 
medidas que aumentam a 
segurança direta e indireta 
da comunidade.

A indicação 605/2021, 
apresentada pela vereadora 
Inês Paz (PSOL), pediu o 
envio de mais equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
aos funcionários públicos 
que atuam nos cemitérios 
municipais. A indicação teve 
como base conversas com 
coveiros durante o final de 
semana, momento em que  
os trabalhadores alegaram 
receber apenas equipamentos 
básicos para o desempenho 

Vereadores reforçam pedidos por EPIs e semáforos
Solicitações à Prefeitura

O vereador Mauro Mitsuro 
Yokoyama, o Mauro do Salão 
(PL) também apresentou o 
pedido de pavimentação 
na estrada Rikio Suenaga, 

de pedestres, principalmente 
em uma área escolar com 
crianças acompanhadas dos 
pais transitando pelo local”, 
lembrou.

de suas funções. “Espero que 
a Prefeitura venha a atender 
imediatamente esta indica-
ção, para garantir a saúde 
destes homens e mulheres 
que estão também na linha 
de frente da pandemia da 
Covid-19”, afirmou.

O vereador Carlos Lu-
careski (PV), por sua vez, 
pediu destaque à indicação 
594/2021, que solicita estu-
dos para a instalação de um 
semáforo com botoeira - in-
dicado principalmente para 
o trânsito de pedestres - no 
cruzamento das ruas Elgin e 
São João, na região central da 
cidade. O local, segundo a 
indicação, possui uma creche 
nas proximidades, onde já 
foram registrados acidentes 
como atropelamentos. “Esta 
é uma área sensível e preci-
samos garantir a segurança 

André Diniz

na Vila Caputera. O pedido 
foi apoiado pelos vereadores 
Eduardo Ota e Maurino José 
da Silva, o Policial Maurino 
(Pode).

Farofa
O vereador José Francis-

mário Vieira de Macedo, o 
Farofa (PL) encaminhou à 
Mesa Diretiva da Casa de Leis 
de Mogi das Cruzes quatro 
projetos de lei pedindo a 
declaração das três creches 
Associação Madre Esperança 
de Jesus e sua filial do Pro-
jeto Acelera Jovem como de 
Utilidade Pública.

A entidade realiza traba-
lhos junto à comunidade 
com ações voltadas para as 
crianças e os adolescentes, 
além de apoiar ações profis-
sionalizantes em comunida-
des vulneráveis socialmente 
dentro do município.

Os projetos foram en-
caminhados às comissões 
do Parlamento e deverão 
ser votados nas próximas 
semanas.

Um dos pedidos foi feito pela vereadora Inêz Paz durante a sessão de ontem

Diego Barbieri/CMMC
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Educação infantil nas escolas
particulares está liberada

Por terem estrutura menos complexa e compacta, unidades reúnem condições de atender os protocolos sanitários

PRIMEIRO PASSO PARA A RETOMADA

As escolas particulares com 
turmas de educação infantil 
em Mogi das Cruzes foram 
liberadas, desde ontem, para 
atender alunos presencialmente. 
A deliberação considera que as 
unidades particulares, por suas 
estruturas menos complexas e 
compactas, têm condições de 
adotar as medidas de segurança 
sanitária com mais rapidez, 
visto que a quantidade de 
alunos neste setor é menor do 
que no público. Este período 
servirá também de avaliação 
para a retomada gradual em 
outras unidades de ensino. As 
unidades de ensino públicas 
e particulares que atendem a 
partir do Ensino Fundamental 
continuarão com atividades 
remotas, como estabelece o 
decreto 20.000, de 13 de abril.

As escolas poderão aten-
der 50% do total de alunos 
matriculados. Devem ser 
seguidos os protocolos sanitá-
rios estabelecidos em normas 
estaduais e municipais e o 
distanciamento de 1,5 m. 
O retorno dos estudantes é 

opcional. Os funcionários 
que se enquadram no grupo 
de risco devem ser mantidos 
em teletrabalho.

As unidades de ensino 
públicas e particulares a partir 
do Ensino Fundamental estão 
autorizadas a realizar ativi-
dades presenciais específicas 
para fins de manutenção 
emergencial, distribuição 
de kits de alimentação e 
kits escolares. Neste mês, 
a Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes está 
intensificando a preparação 
das escolas e creches para a 
retomada das atividades.

O retorno das atividades 
presenciais nas unidades 
escolares da cidade tem sido 
discutida amplamente no 
Comitê Gestor de Retomada 
Gradativa das Atividades 
Econômicas do município 
e na Brigada da Pandemia 
na Educação, colegiado de 
diferentes setores da educação 
e que reúne as secretarias 
municipais de Assistência 
Social e de Saúde.

Equipamentos serão destinados aos professores

Divulgação/PMMC

Semae conclui travessia
da faixa da Transpetro

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) 
concluiu, na tarde de terça-

-feira, antes do prazo previsto, 
o assentamento de redes 
para travessia da faixa da 
Transpetro, na estrada de 
Santa Catarina, em Cezar de 
Souza. O objetivo da obra, 
que integra a Setorização 
da Região Leste da cidade, 
é fornecer água pela rede 
de distribuição, a partir da 
adutora de Sabaúna, a uma 
escola municipal, Centro 
de Controle de Zoonoses e 
Centro de Bem Estar Animal. 
O procedimento resultará num 
benefício operacional que é 
eliminar o abastecimento 
por caminhão-pipa – esta 
etapa deve ser finalizada no 
próximo mês.

“Após vencermos um longo 
processo de obtenção da au-
torização para intervenção na 
faixa de dutos da Transpetro, 
a travessia finalmente pôde ser 
realizada e em breve a obra 
estará concluída, integrando 
a escola municipal, o Centro 

Abastecimento de prédios públicos

de Controle de Zoonoses e o 
Centro de Bem Estar Animal à 
nossa rede de abastecimento”, 
afirmou Wagner de Carvalho 
Moraes, da Divisão de Distri-
buição de Água da autarquia.

A setorização é uma divi-
são de uma grande área de 
distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água, agili-
zar manutenções e diminuir 
perdas.

Os bairros são os atendidos 
pela Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Socorro, e 
vão de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por Botujuru, todo 
o distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita do 
rio Tietê. O investimento 
total previsto nas obras de 
setorização da região leste é 
de R$ 6,7 milhões.

Rede de distribuição beneficia a região leste da cidade

Divulgação/Semae

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes iniciou 
na última semana a entrega 
de 1 mil chromebooks 
para uso de professores 
de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da 
rede municipal de ensino 
em atividade nas unidades 
escolares. Os equipamentos 
estão sendo entregues, de 
acordo com os protocolos 
sanitários, às equipes ges-
toras das escolas na sede 
da Secretaria de Educação, 
no Centro Cívico.

Os chromebooks visam 
contribuir para o trabalho 
dos educadores no ensino 
remoto. As atividades para 
os alunos neste ano têm 
sido feitas em um novo 

Secretaria 
de Educação 
entrega 1 mil 
chromebooks

formato com Orientações 
Didáticas, elaboradas pelo 
Departamento Pedagógico 
da Secretaria de Educação. O 
objetivo é dar mais autonomia 
aos professores e promover 
uma maior interação com 
pais e alunos. O material é 
feito quinzenalmente.

EDP reforça medidas para 
prevenção de acidentes

Com o agravamento da 
pandemia de Covid-19, o 
isolamento social se torna ainda 
mais necessário e, passando 
mais tempo em casa, é preciso 
também reforçar os cuidados 
com a segurança para evitar 
acidentes domésticos. A EDP, 
distribuidora de energia elé-
trica que atende o Alto Tietê, 
elenca medidas de prevenção 
com energia elétrica.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Conscientização para 
os Perigos da Eletricidade 
(Abracopel), no ano de 2020 
foram registrados mais de 200 
óbitos por choque elétrico 
em ambiente doméstico. As 
principais origens foram por 
meio do contato com má-
quinas de lavar e tanquinho 
(19 casos), carregadores de 
celular (18 registros) e por 
benjamim, extensão e tomadas 
(15 casos).

Para preservar a família e 
evitar riscos desnecessários, 
o principal é ter toda a fiação 
elétrica da residência devida-
mente protegida e muito bem 

Energia elétrica

instalada. A má instalação 
dos fios pode gerar prejuízos 
como desperdício de energia 
resultante do superaquecimento 
da fiação e, principalmente, 
riscos de curto-circuito e 
incêndio. “O uso seguro e 
eficiente da eletricidade deve 
ser uma constante no con-
vívio familiar, para prevenir 
acidentes e também combater 
o desperdício. A utilização 
de aparelhos elétricos deve 
acontecer sempre de forma 
consciente”, ressaltou Vilmar 

Abreu, gestor de excelência 
ao cliente da EDP.

Outro ponto importante é 
a utilização de “T” ou “Benja-
mins”, que pode comprometer 
as instalações elétricas. Cada 
tomada é projetada para uma 
determinada corrente e o 
acúmulo de equipamentos 
em um mesmo ponto pode 
resultar em sobrecarga. To-
madas escurecidas ou com 
sinais de derretimento podem 
significar um problema na 
instalação elétrica de casa.

Confira outras orientações sobre 
segurança em casas:

-  Nunca deixe aparelhos elétricos em locais com água ou 
umidade e nunca os manuseie com mãos ou pés molhados; 
 
- Nunca utilize o celular quando estiver carregando na tomada;
 
-  Equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser ligados ou 
desligados da tomada utilizando o plugue e jamais puxando 
diretamente o fio; 
 
-  Mantenha as instalações elétricas internas da residência em 
bom estado.  
 
-  Cuidado com os fios dos eletrodomésticos. Sempre que 
possível, mantenha-os no alto, longe do alcance de crianças.

As Orientações Didáticas 
contam com atividades que 
possibilitam o trabalho in-
terdisciplinar nas diferentes 
áreas de conhecimento e 
contemplam as habilidades 
fundamentais para o desen-
volvimento dos estudantes 
de acordo com a turma que 

estão cursando. O material 
também conta com 25 
vídeos complementares, 
em um formato inovador 
e mais interativo.

Os vídeos complementares 
estão disponíveis no canal 
do Youtube da Secretaria 
de Educação e estão sendo 
transmitidos, a partir da 
Orientação Didática III, 
na TV Câmara pelo canal 
digital 3.2. A exibição é de 
segunda a quinta-feira, em 
três horários: 8, 13 e 18 
horas. Às sextas-feiras serão 
apresentados os vídeos do 
Movimentar-te, com ativi-
dades lúdicas sobre arte, 
educação física e outras 
áreas de conhecimento.

Além dos equipamen-
tos para os professores, a 
Secretaria de Educação 
também está modernizando 
o atendimento nas escolas 
com a entrega de novos 
computadores para uso 
administrativo.
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Região tem mais 26 mortes
O dia ontem foi marcado 

pelo morte de mais 26 pessoas 
por coronavírus (Covid-19) 
na região. A confirmação 
veio ontem pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefei-
turas. Com essa informação, 
a região chegou ontem aos 
3.243 óbitos causados pela 

Coronavírus

doença.
Suzano foi a cidade que 

confirmou a maior quanti-
dade de falecimentos, oito 
no total, por sua vez, Arujá 
confirmou sete óbitos.

Segundo os dados infor-
mados ontem, seis mortes 
foram registradas em Mogi 
das Cruzes, enquanto quatro 
ocorreram em Itaquaquecetuba. 

Poá fecha a lista das cidades 
que informaram óbitos por 
Covid-19 ontem, o muni-
cípio reportou a ocorrên-
cia de dois falecimentos.  
Em todo o Estado de São 
Paulo foram  1.095 óbitos e 
18.790 casos nas últimas 24 
horas, no total são 85.475 
mortes e 2.686.031 no ter-
ritório paulista.

Mogi abre agendamento para 
vacinação contra a Gripe 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes liberou nesta tarde de 
ontem a abertura do agenda-
mento online para imunização 
contra Influenza. A primeira 
fase da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
começou nesta semana e 
atende crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade 
(5 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas, povos 
indígenas e trabalhadores 
da saúde.

Covid-19
A Campanha de Vacinação 

contra a Covid-19  tam-
bémprossegue hoje com a 
aplicação de primeira dose 
para pessoas com 67 anos 
e profissionais da Educação 
(doses remanescentes); além 
da segunda dose de quem 
foi imunizado entre os dias 
22 e 25 de março com a 
CoronaVac/Butantan. Em 
todos os casos, é obriga-
tório realizar previamente 
o agendamento online por 
meio do site da Prefeitura 

Online

https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

Mogi das Cruzes já vaci-
nou, até o momento, 46.655 
pessoas contra o coronavírus, 
das quais 18.190 já tomaram 
a segunda dose. A data da 
segunda dose indicada no 
Cartão de Vacinação é apenas 
uma referência de acordo 
com a dose recebida pelo 
paciente. De acordo com a 
chegada de novas remessas, 
a Secretaria Municipal de 

Saúde fará a divulgação da 
data para o recebimento (com 
base na primeira aplicação) 
e liberação de agendamento 
online.

Amanhã será aplicação 
da 2ª dose para quem foi 
imunizado entre os dias 22 
e 26 de março 

No sábado a 2ª dose será 
para quem foi imunizado entre 
os dias 22 e 27 de março.

Para mais informações o 
telefone do SIS é o 160.

Primeira fase atende crianças entre seis meses e 6 anos

Irineu Junior/Secop Suzano

Após fim de contrato, rodovia 
Mogi-Dutra está sem radares

Informação foi passada pelo DER anteontem; órgão informou que não há uma data para licitação do serviço 

TRÂNSITO

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) retirou 
todos os radares da rodovia 
Pedro Eroles (SP- 88), entre 
ele o trecho conhecido como 
Mogi-Dutra. O órgão explicou, 
anteontem, que a remoção 
dos equipamentos ocorreu 
devido ao encerramento 
contratual da empresa que 
realizava o serviço. A SP-88  
é formada pela Mogi-Dutra, 
Mogi-Salesópolis e estrada 
das Pitas, possuindo uma 
extensão de 97 quilômetros.

Por enquanto, ainda não 
há uma data para que os 
medidores de velocidade 
sejam reinstalados na rodovia, 
já que isto depende do pro-
cesso licitatório. Assim que 
finalizado, o DER garantiu 
que divulgará um prazo 
para que os radares sejam 
recolocados.

A SP-88 contava com um 
total de 11 equipamentos 
de medição de velocidade 
e a nova quantidade a ser 

reinstalada também será 
informada após a licitação. 

“Vale lembrar que a fiscalização 
da velocidade continua sendo 
realizada pela Polícia Militar 
Rodoviária, por meio dos 
radares portáteis”, apontou 

o DER, na tarde de ontem. 
Diariamente, de acordo com 
os dados disponibilizados 
pela Secretaria Estadual de 
Transportes, passam pela 
Mogi-Dutra 24.441 veícu-
los no lado leste e 24.666 

no oeste.
Em Mogi das Cruzes, os 

30 equipamentos de fiscali-
zação (sendo dez barreiras 
eletrônicas, 14 radares fixos, 
quatro equipamentos de 
avanço de semáforo, um 

equipamento de restrição 
de caminhões e uma radar 
estático - popularmente co-
nhecido como radar móvel) 
foram desinstalados em agosto 
do ano passado.

Por este motivo, até o 
mês de julho os radares 
estavam operando e, a par-
tir de agosto, passaram a 
ocorrer apenas autuações 
manuais. No novo contrato 
serão 26 equipamentos de 
fiscalização, sendo nove bar-
reiras eletrônicas, 12 radares 
fixos, três equipamentos de 
avanço de semáforo e dois 
equipamentos de restrição 
de caminhões.

Além disso, funcionarão 
seis barreiras educativas, 
que não multam, e o radar 

estático não será utilizado 
para fiscalização, mas sim 
para ações de engenharia 
de tráfego. Ainda não há 
previsão para o início de 
funcionamento dos novos 
equipamentos porque o órgão 
federal que realiza a aferição 
dos equipamentos não está 
executando este serviço, por 
conta do estágio atual da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

Por outro lado, mesmo que 
os equipamentos estivessem 
em operação, não haveria 
arrecadação de valores no 
ano passado. Isso porque, 
conforme rege a determinação 
da Resolução 805 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), as notificações de 
infrações de trânsito ocorridas 
entre 26 de fevereiro e 30 de 
novembro do ano passado 
passaram a ser enviadas aos 
proprietários dos veículos 
apenas a partir de janeiro 
deste ano, de acordo com 
calendário estabelecido pelo 
órgão federal.

Thamires Marcelino

Fim da fiscalização eletrônica abrange todos os 97 km a rodovia Pedro Eroles

Mogi News/Arquivo

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.243

Arujá
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com um total de 
11 equipamentos 
de medição de 
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Após vacinação de quem tem mais de 60 anos, SP imunizará pessoas com comorbidades

 A coordenadora de Controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, afirmou que após a vacinação contra a 
Covid-19 do grupo de pessoas com mais de 60 anos o Plano Estadual de Imunização (PEI) seguirá orientação do Ministério da Saúde e a 
imunizará as pessoas com comorbidades de risco para a doença. Ela citou, por exemplo, pessoas que tenham diabetes, doenças renais 
e do pulmão. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem a imunização do grupo com mais de 60 anos a partir do dia 
29 de abril, a depender da produção e entrega de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde.

A Justiça do Rio de Janeiro 
negou pedido da bancada 
carioca do PSOL para afastar 
o vereador Doutor Jairinho 
de suas funções na Câmara 
Municipal. O vereador foi 
preso preventivamente na 
semana passada durante as 
investigações que apuram a 
morte do menino Henry Borel, 
de apenas 4 anos.

A decisão, da juíza Mirela 
Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda 
Pública do Tribunal de Justiça 
do Rio, foi publicada ontem. 

“Indene de dúvidas a repul-
sividade do crime praticado 
contra o menor Henry. Tendo 
chocado toda a sociedade, os 

Justiça nega afastamento 

do vereador Dr. Jairinho

Câmara do Rio

noticiários veiculam diariamente 
detalhes da investigação, os 
quais inevitavelmente revoltam 
e entristecem qualquer ser 
humano com um mínimo 
de empatia pelo outro. No 
entanto, por maior que seja 
o clamor social por justiça, a 
liminar em questão esbarra 
em dois princípios inafastáveis, 
quais sejam o da presunção 
de inocência e o da separação 
dos poderes”, diz trecho da 
decisão. O vereador e a pro-
fessora Monique Medeiros 
foram presos na quinta-feira 
passada por ordem da Justiça 
no caso que investiga a morte 
de Henry de 4 anos. (E.C.)

Butantan libera 

1 milhão de doses  

Já foram disponibilizadas 40,7 milhões de doses ao governo Federal, mas 
a produção dos próximos lotes depende do acesso ao IFA vindo da China

COVID-19

Um novo lote com 1 milhão 
de doses da vacina Corona-
Vac, produzida pelo Instituto 
Butantan e pela farmacêutica 
Sinovac Biotech, foi liberado 
ontem ao Ministério da Saúde 
para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Desde 
janeiro, já foram disponibili-
zadas 40,7 milhões de doses 
ao governo Federal, mas a 
produção dos próximos lotes, 
que devem completar as 46 
milhões de doses previstas até 
30 de abril, depende do acesso 
ao Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) vindo da China.

Com a previsão de chegada 
do IFA até 20 de abril, há a 
possibilidade de atraso no 
calendário de entrega dos 
novos imunizantes ao Minis-
tério da Saúde. Isso porque 
a produção da Coronavac 
leva cerca de 20 dias para 
ser finalizada, o que deve 
postergar a nova entrega 
para maio.

“Estamos com a expectativa 
de que ele (IFA) chegue antes. 
Vamos iniciar a produção 
rapidamente, 20 dias é o 

máximo”, afirmou em coletiva 
o diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. “Estamos tra-
balhando com a possibilidade 
de encurtar o prazo para a 
liberação, o material está 
pronto, mas nós ainda não 
temos autorização para fazer 
a importação”, acrescentou.

Até agora, foram feitas 23 
entregas de imunizantes ao 

Ministério da Saúde, totalizando 
88,4% das vacinas previstas 
no primeiro contrato com 
o governo Federal. Até 30 
de agosto, o Butantan fará a 
entrega das 100 milhões de 
doses acordadas e, a partir 
de 30 setembro, o estado de 
São Paulo também será um 
comprador.

“Nós já autorizamos a 

aquisição de 30 milhões 
de doses do Butantan após 
cumprir o nosso contrato 
com o Brasil, com o Minis-
tério da Saúde. A partir de 
setembro, serão 30 milhões 
de doses para os brasileiros 
que residem em São Paulo”, 
afirmou o governador João 
Doria (PSDB-SP), também 
presente na coletiva.

Há a possibilidade de atraso no calendário de entrega da vacina ao Ministério da Saúde

Rodrigo Nagafuti 
Estadão Conteúdo

 O bloco dos partidos 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) no 
Senado escolheu os senadores 
Marcos Rogério (DEM-RO) e 
Jorginho Mello (PL-SC) para 
integrar a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid-19. Os nomes estavam 
cotados desde anteontem 
publicou o Estadão/Broadcast 
e foram confirmados pelos 
líderes partidários ontem 
completando a lista.

A ala bolsonarista inclui 
parlamentares do DEM, PL 
e PSC. Após as indicações 
chegarem oficialmente na 
Secretaria-Geral da Mesa, 
o presidente do Senado, 

Bloco governista completa 

composição da CPI da Covid

Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
poderá convocar a reunião 
de instalação, ainda sem data 
para ocorrer. Por 10 votos 
a 1, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu ontem que 
o Senado tem de instalar 
a CPI, mas cabe à própria 
Casa definir como devem ser 
executados os trabalhos do 
grupo, se presencialmente, 
por videoconferência ou 
modelo híbrido

Os indicados podem ser 
substituídos a qualquer mo-
mento, durante o funciona-
mento da CPI. O governo terá 
apenas quatro parlamentares 
na tropa de choque entre os 
11 titulares. (E.C.)

Vereador e namorada estão presos há uma semana

Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DA CPI DA COVID-19 NO SENADO, 

CONFORME DEFINIÇÃO DAS BANCADAS:
Titulares: 
 
1. Eduardo Braga (MDB-AM) 
- independente 
2. Renan Calheiros (MDB-
AL) - independente 
3. Otto Alencar (PSD-BA) - 
independente 
4. Omar Aziz (PSD-AM) - 
independente 
5. Tasso Jereissati (PSDB-
CE) - independente 
6. Humberto Costa (PT-PE) - 
oposição 
7. Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) - oposição 
8. Ciro Nogueira (PP-PI) - 
governista 
9. Eduardo Girão (Podemos-
CE) - governista 

10. Marcos Rogério (DEM-
RO) - governista 
11. Jorginho Mello (PL-SC) - 
governista 
 
Suplentes: 
 
1. Jader Barbalho (MDB-PA) 
- independente 
2. Angelo Coronel (PSD-BA) 
- independente 
3. Alessandro Vieira 
(Cidadania-ES) - oposição 
4. Rogério Carvalho (PT-SE) 
- oposição 
5. Marcos do Val (Pode-ES) 
- governista 
6. Zequinha Marinho (PSC-
PA) - governista 
7. Indefinido (MDB-PP-
Republicanos)
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EUA querem comprometimento 
do Brasil contra desmatamento

Cúpula do Clima será realizada pelo governo Biden e fará abordagem geral, sem reuniões bilaterais entre líderes

AMAZÔNIA

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem que 
os Estados Unidos querem “ver 
um comprometimento claro” 
do Brasil contra o desmata-
mento ilegal na Amazônia. 
Ao ser questionada, durante 
uma coletiva de imprensa, 
sobre o teor das discussões 
na Cúpula do Clima que será 
realizada pelo governo de Joe 
Biden na próxima semana, 
a assessora respondeu que 
haverá uma abordagem geral, 
sem reuniões bilaterais entre 
os líderes. O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) foi 
convidado para o encontro.

“Acreditamos que é realista 
para o Brasil atingir uma re-
dução real do desmatamento 
até o final da temporada de 
incêndios de 2021”, afirmou 
Psaki durante a coletiva.

No domingo passado o 
embaixador dos EUA no Bra-
sil, Todd Chapman, afirmou 
em transmissão online do 
grupo Parlatório que o tema 

ambiental é importante para 
o provável ingresso do país 
na Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)

Em março, a secretária do 
Tesouro dos EUA, Janet Yellen, 
conversou por telefone com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e disse que busca 
se engajar em uma agenda 
de proteção da Amazônia. 
A pauta ambiental é uma 
das prioridades do governo 
Biden, que assumiu o cargo 
de presidente dos EUA em 
20 de janeiro.

“A secretária Yellen expressou 
sua intenção de aprofundar 
a cooperação com o Brasil 
para enfrentar os principais 
desafios regionais e globais, 
incluindo o apoio a uma forte 
recuperação da pandemia de 
Covid-19, combate à desi-
gualdade, desenvolvimento 
de infraestrutura sustentá-
vel e abordagem vigorosa 
da ameaça das mudanças 
climáticas”, dizia uma nota 
divulgada pelo Departamento 

do Tesouro americano.
Durante a campanha elei-

toral de 2020 nos EUA, Biden 
chegou a sugerir que poderia 
aplicar sanções ao Brasil por 
causa do desmatamento na 
Amazônia. A vice-presidente 

americana, Kamala Harris, 
também já criticou a política 
ambiental do governo do 
presidente Jair Bolsonaro.

Em carta enviada a Biden 
em 20 de janeiro, dia da posse 
do democrata, Bolsonaro 

disse estar pronto para con-
tinuar a parceria com os 
EUA na questão ambiental. 

“Estamos prontos, ademais, 
a continuar nossa parceria 
em prol do desenvolvimento 
sustentável e da proteção do 

meio ambiente, em especial 
a Amazônia, com base em 
nosso Diálogo Ambiental, 
recém-inaugurado”, escreveu 
o presidente brasileiro.

Mourão
O vice-presidente Hamilton 

Mourão publicou ontem o 
Plano Amazônia 2021/2022, 
sobre as metas de redução do 
desmatamento e combate a 
outros ilícitos ambientais na 
região amazônica. O planeja-
mento foi publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
ontem. Em fevereiro, Mourão, 
que preside o Conselho Na-
cional da Amazônia Legal, já 
havia antecipado que o foco 
do plano seria intensificar a 
fiscalização em 11 municípios 
da região com as taxas mais 
altas de desmate.

O plano formaliza uma meta 
de redução do desmatamento 
e das queimadas ilegais aos 
níveis médios registrados en-
tre 2016 e 2020 pelo Prodes, 
sistema do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Estadão Conteúdo

Pauta ambiental é uma das prioridades do governo Biden que assumiu em janeiro

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, anunciou 
ontem a retirada das tro-
pas do país do Afeganistão. 
Durante discurso na Casa 
Branca, ele disse que essa 
operação começa em 1º de 
maio e deve terminar antes 
de 11 de setembro, data que 
marcará as duas décadas 
dos atentados terroristas 
de 2001 em solo americano. 
Atualmente, o país mantém 
cerca de 3.500 soldados 
no Afeganistão, segundo a 
imprensa dos EUA.

“As razões para seguir no 
Afeganistão são cada vez 
menos claras, as ameaças 
estão mais dispersas”, co-
mentou Biden sobre riscos 
de terrorismo, com isso não 
faria sentido gastar “bilhões” 
de dólares para seguir no 
país da Ásia Central. Ele 
disse que consultou aliados, 
militares e especialistas para 
tomar a decisão. Segundo 
ele, o objetivo americano 
de estar presente no Afega-
nistão para que o país não 
seja usado como plataforma 

Joe Biden anuncia 
retirada de tropas 

Afeganistão

para ataques terroristas foi 
atingido. A retirada será 
feita “de modo responsável, 
deliberado e seguro”, em 
coordenação com aliados e 
parceiros, “os quais agora 
têm mais forças no Afeganis-
tão do que nós”, comentou. 
Segundo o jornal The New 
York Times, a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) mantêm quase 7 mil 
soldados no país.

Biden agradeceu as tropas 
americanas que serviram em 
solo afegão, as quais “paga-
ram um preço tremendo em 
nosso nome”. E enfatizou 
que o trabalho diplomáti-
co e humanitário no país 
prosseguirá. (E.C.)

Bernie Madoff, o financista 
que se declarou culpado por 
orquestrar o maior esquema de 
pirâmide financeira da história 
(conhecido como esquema de 
Ponzi), morreu ontem numa 
prisão federal nos EUA, aos 
82 anos. A causa da morte 
não foi informada.

No ano passado, advoga-
dos de Madoff apresentaram 
petição para tentar tirá-lo da 
prisão em meio à pandemia de 
Covid-19, com o argumento 
de que ele sofria de doença 
renal em estágio avançado e 
de outros problemas médicos 
crônicos. O pedido foi ne-
gado. O jornal Washington 
Post informou, à época, que 
Madoff precisava de cuidados 
médicos 24 horas por dia e 
só se locomovia em cadeira 
de rodas.

Madoff, um operador reno-
mado de Wall Street e fundador 
da Bernard L. Madoff Invest-
ment Securities LLC, cumpria 
pena por prejudicar milhares 
de clientes em fraudes que 
envolveram bilhões de dólares 

Morre Bernie Madoff, responsável pelo 
maior esquema de pirâmide da história

Estados Unidos

investimento. O problema é 
que, diante de grande demanda 
por resgates em decorrência 
da crise financeira de 2008, 
o fundo de Madoff ficou sem 
dinheiro para pagar os inves-
tidores e a fraude veio à tona.

Vida de luxo
O dinheiro das fraudes 

fez com que Madoff e sua 
esposa, Ruth, desfrutassem de 
luxos como uma cobertura em 
Nova York, uma vila francesa 
e carros e iates caros, com 
um patrimônio líquido de  
US$ 825 milhões. Mas ninguém 
da família de Madoff estava 
no tribunal de Manhattan 
quando o juiz distrital Denny 
Chin o condenou.

E nenhum familiar, amigo 
ou apoiador apresentou cartas 
atestando seu bom caráter ou 
ações em apoio ao pedido de 
clemência. 

Poucos dias após a prisão 
de Madoff, começaram os 
esforços para tentar recuperar 
o dinheiro das pessoas que 
investiram com ele. (E.C.)

então, utilizava o dinheiro 
desses novos investidores para 
pagar clientes antigos, que 
queriam resgatar os recursos 
aplicados.

Pirâmide
O esquema funcionava 

porque os rendimentos não 
eram pagos aos investidores 
todo mês, apenas acompa-
nhado por eles. Esse dinheiro 
só seria devolvido ao cliente 
quando este resgatasse seu 

ao longo de décadas - na época 
em que foi preso, em 2008, 
o esquema era estimado em 
US$ 65 bilhões. Em 2009, foi 
sentenciado a uma pena de 
150 anos de prisão.

A fraude pela qual foi con-
denado era feita da seguinte 
forma: a empresa de Madoff 
atraía os investidores oferecendo 
níveis de rentabilidade que 
chegavam a 1% ao mês, ou 
seja, mais de 10% de retorno 
no investimento por ano. Ele, 

Financista morreu numa prisão federal aos 82 anos

Divulgação
Operação começa 
dia 1º e deve 
terminar antes de 
11 de setembro, 
data dos atentados



esportesQuinta-feira, 15 de abril de 2021 9portalnews.com.br

Corinthians terá o Peñarol
pela frente na fase de grupos

Jornada da equipe alvinegra por um título inédito começa na próxima semana contra o River Plate, no Paraguai

COPA SUL-AMERICANA

O Corinthians conheceu na 
noite de terça-feira o quarto 
e último time de sua chave 
na Copa Sul-Americana. É 
o tradicional Peñarol, do 
Uruguai, que se classificou 
à fase de grupos ao golear 
o Cerro Largo por 4 a 1, no 
estádio Campeón del Siglo, 
em Montevidéu, pela partida 
de volta do duelo local pela 
fase preliminar da competição.

Além do Corinthians e do 
Peñarol, Sport Huancayo, 
do Peru, e River Plate, do 
Paraguai, fazem parte do 
Grupo E. Apenas o líder da 
chave ao final de seis rodadas 
avançará às oitavas de final, 
fase em que também entrarão 
os terceiros colocados de cada 
grupo da Copa Libertadores.

Com a definição do últi-
mo classificado da chave, o 
Corinthians tem agora toda 
a tabela definida em busca 
do título inédito da Copa 
Sul-Americana - o mais perto 
que chegou foi nas semifinais 

Meia Luan teve contra a Ferroviária uma de suas melhores atuações no Timão

de 2019, quando caiu para 
o Independiente Del Valle, 
do Equador.

A estreia acontecerá na 
quinta-feira da semana que 
vem, às 21h30 (de Brasília), 
no estádio Defensores del 
Chaco, em Assunção, contra 
o River Plate. Na sequência, o 
alvinegro fará o seu primeiro 
jogo em casa, na Neo Química 
Arena, em São Paulo, ainda 
em abril, no dia 29, contra 
o Peñarol, às 19h15.

As outras quatro partidas 
da fase de grupos acontecerão 
em maio, com o Corinthians 
encarando o Sport Huan-
cayo, no Peru, no dia 6, e 
em São Paulo no dia 20; a 
volta contra o Peñarol, na 
capital uruguaia, no dia 13; 
e fechando a chave contra 
o River Plate paraguaio, em 
casa, no dia 26.

Das três viagens que o 
Corinthians fará na fase de 
grupos da Sul-Americana, a 
mais distante será à Huan-
cayo: 4.577 km. A cidade 
peruana fica a pouco mais 

de 300 km da capital do país, 
Lima. O maior problema é 
a altitude de 3.249 metros 
acima do mar. Montevidéu e 
Assunção possuem distâncias 
mais amenas - 1.928 e 1.351 
km, respectivamente.

Invencibilidade
O Corinthians perdeu 

uma invencibilidade de dez 
jogos, na terça-feira, ao ser 
derrotado pela Ferroviária, 
por 2 a 1, de virada, em 
Araraquara, em jogo válido 

pelo Campeonato Paulista. 
Com o resultado, o time do 
Parque São Jorge continua 
com 14 pontos na liderança 
do Grupo A, enquanto a 
Ferroviária é a vice líder do 
B, com dez.

O Corinthians teve seu 
melhor desempenho do ano 
nos primeiros 45 minutos, 
com boa atuação do meia 
Luan, mas na segunda etapa 
sentiu a parte física, sendo 
pressionado pelo time da casa 
e mereceu perder o primeiro 
jogo na competição estadual.

O primeiro tempo de Luan 
fez lembrar em parte aquele 
jogador que foi eleito o me-
lhor da América em 2017. 
Livre para criar as jogadas 
do Corinthians, o meia se 
movimentou bastante, fi-
nalizou com perigo e ainda 
deu a assistência para o gol 
de Camacho.

No segundo tempo, as 
falhas de passes e posicio-
namentos foram constantes 
na zaga corintiana até que 
Xavier perdeu a bola na área 
e Hygior cruzou para Higor 
Meritão bater firme: 1 a 1, 
aos 28 minutos. A Ferroviária 
conseguiu a virada em bela 
cobrança de falta de Xandão, 
que também teve falha do 
goleiro Cássio.

Estadão Conteúdo
Daniel Augusto/Agência Corinthians

O atacante Marinho quer 
deixar para trás o episódio 
polêmico, que ele próprio 
chamou de “atitude pés-
sima”, de sua substituição 
no empate do Santos com 
o San Lorenzo por 2 a 2, 
na noite de terça-feira, no 
estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, que classificou 
o time alvinegro à fase de 
grupos da Copa Libertadores. 
O jogador saiu irritado do 
campo e não quis cumpri-
mentar o técnico argentino 
Ariel Holan.

Depois de esfriar a cabeça 
no vestiário, Marinho utilizou 
as redes sociais no começo 
da madrugada de ontem para 
se desculpar pela atitude. O 
atacante escreveu que saiu 
chateado, mas deixou claro 
que sabe que não é insubs-
tituível, revelando que já 
pediu perdão a Holan em 
frente ao elenco.

“Primeiramente, esclarecer 
que minha atitude foi péssima 
hoje, após a mudança saí cha-
teado! Não sou insubstituível, 

Após não cumprimentar o técnico
Ariel Holan, Marinho pede desculpas

Substituído no empate do Santos

Agora classificado para a fase 
de grupos e espero que os 
julgamentos não passem do 
ponto sobre meu caráter”, 
finalizou o atacante.

Na entrevista coletiva pós-
-jogo, Ariel Holan minimizou 
o episódio com o atacante. 

“É normal. O Marinho é um 
jogador muito importante 
para nosso time. É lógico 
que ele não quer sair, isso 
é lógico”, disse o técnico 
argentino.

Libertadores
Marinho teve uma atuação 

discreta, não participando 
de nenhum dos gols e sendo 
substituído por Lucas Braga. 
Com o resultado, o Santos 
avançou à fase de grupos 
da Libertadores e fará a sua 
estreia na próxima terça-

-feira contra o Barcelona, 
do Equador, no estádio da 
Vila Belmiro, em Santos. 
No mesmo Grupo C ainda 
estão o Boca Juniors, da 
Argentina, e o The Strongest, 
da Bolívia. (E.C.)

diante do grupo, nunca 
tomei atitude assim com 
treinador nenhum, fica aqui 
minhas desculpas, justo eu 
vir aqui e falar! Sou homem, 
e continuarei dando a vida 
para esse clube, mesmo 
querendo ficar em campo 
e ajudar, respeito e sempre 
irei respeitar qualquer de-
cisão da comissão técnica! 
Humildemente vim aqui 
me desculpar e esclarecer! 

não sou dono do time e estou 
aqui para ajudar, sempre me 
dediquei e vesti esse manto 
com muito orgulho!”, disse 
Marinho, em sua conta no 
Instagram.

O atacante santista foi 
muito criticado pelos tor-
cedores nas redes sociais. 

“Jogador nenhum está acima 
do clube ou falta com res-
peito ao treinador, porém 
já pedi perdão ao treinador 

Marinho não fez um bom jogo e saiu irritado de campo

Ivan Storti/Santos FC
O Mogi das Cruzes Bas-

quete vai encarar a Unifacisa 
nas oitavas de final do Novo 
Basquete Brasil (NBB). A 
equipe encerrou a fase de 
classificação em 8º lugar na 
tabela, com 15 vitórias em 
30 jogos, mesmo número 
do Franca (7º), mas ficou 
uma posição abaixo pelos 
critérios de desempate. O 
time paraibano fechou a fase 
regular na 9ª colocação. Os 
confrontos devem começar 
na próxima quarta-feira, mas 
serão divulgados oficialmente 
pela Liga Nacional de Basquete 
(LNB) ainda nesta semana.

Os mogianos encerraram 
a fase regular com vitória 
sobre o Bauru por 91 a 82 no 
último sábado, em Brasília. 
O time voltou ao Ginásio 
Hugo Ramos na terça-feira 
para começar os preparativos 
para os próximos duelos.

“A Unifacisa está jogando 
com muito brilho no cam-
peonato. É uma equipe que 
está com uma pegada boa e 
que tem ótimos jogadores. 
É um grande adversário 

Mogi pega a Unifacisa 
nas oitavas do NBB

Playoffs

e vamos ter que saber li-
dar jogo por jogo. Playoff 
é igual livro, cada página é 
um jogo”, resumiu o técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha.

Na fase regular as equipes 
fizeram o primeiro duelo 
no dia 11 de dezembro de 
2020, com vitória mogiana 
por 98 a 91. Já o segundo 
confronto foi realizado no 
dia 28 de fevereiro, com 
triunfo da Unifacisa por 
88 a 70, ambos em quadra 
mogiana.

Nos playoffs, os 12 pri-
meiros colocados da fase 
de classificação avançam 
para a fase final. 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.

Os quatro primeiros foram 
o Flamengo (28 vitórias), o 
Minas (26 vitórias), o São Paulo 
(23 vitórias) e o Paulistano 
(22 vitórias). Eles aguardam 
os resultados das oitavas para 
conhecer os adversários na 
próxima fase do NBB.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Na exposição de pinturas, Junior se depara com a mulher que se diz chamar 

Sofi a e fi ca decepcionado ao ver que não se trata de sua irmã, Gabriela. Na 

escola, Mili, Pata, Vivi, Bia, Cris e Marian vão até a quadra para aprender a 

jogar vôlei. As chiquititas se deparam com Bel e Janu, que também estão lá. 

As chiquititas elogiam a professora.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra descobre que foi Jade quem humilhou Karina e fi ca furioso. Pedro 

tenta tranquilizar a namorada e fazê-la voltar para a festa. Edgard vai à Ribalta 

para acertar um detalhe do plano para pregar uma peça em Nando. Bianca 

afi rma a Duca que punirá Jade. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Vitoria manda Marcos sair de casa. Manuela conversa com Felipe, e ele a 

chama para sair. Celina fl agra Lucio vendo um jogo de Ana pela internet. Lorena 

conhece Matias. Desesperado, Rodrigo avisa que Julia engoliu uma moeda. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia se sensibiliza com a declaração de amor de Zezinho. Kyra supõe que 

Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica fi nge gostar de Micaela. Dionice 

ajuda Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia. Zezinho arma para 

que a Polícia Federal não perceba que eles estão em São Paulo. 

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas conta para José Pedro que Maria Clara vai com José Alfredo 
para o Monte Roraima. Téo Pereira se desentende com Cláudio e exige que 
Érika descubra seus segredos. Vicente vê Cristina e Fernando juntos e se 
decepciona. José Alfredo se encontra com Maria Isis.

RECORD, 21H

Gênesis
Lúcifer força uma aproximação ousada com Ayla. Khen começa a sentir as 

dores do parto. Anziety descobre a verdade sobre Abrão e Sarai. Sarai é 

levada até o quarto do faraó. Sarai decepciona o faraó. Lúcifer e Ayla se 

beijam. O faraó tenta se aproximar de Sarai. 

  A gratidão é 
transformadora. Ela 
pode transformar 
um dia comum em 
um dia de graças, a 
rotina de trabalho 
em uma rotina de 
alegrias, e fazer das 
coisas simples da 
vida, momentos 
abençoados.

A gratidão é uma 
forma de ver o mundo 
de uma maneira 
diferente, mais 
generosa e positiva. A 
gratidão pode mudar 
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PRADO NEVES

 Que a felicidade de hoje dure o ano todo. Feliz aniversário! 

 A melhor maneira de agradecer 
por um belo momento é desfrutá-lo 
plenamente.”

 cultura@jornaldat.com.br

o seu pensamento 
e a sua realidade. O 
principal exercício da 
gratidão é agradecer 
todos os dias, pois 
sempre há um motivo 
pelo qual devemos 
agradecer, ainda que 
não percebamos.
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Natural da capital paulista Raffa Augusto iniciou a carreira artística aos 11 anos 
de idade por incentivo de sua mãe, e apoio de sua família . O garoto,  cantou 
pela primeira vez em público no casamento de sua irmã, ocasião em que todos 
os convidados ficaram emocionados e impressionados com seu talento. Alí 
descobriu sua paixão pela música.  Em 2007 , aos 16 anos, iRaffa Augusto se 
tornou um dos campeões do concorrido Reality quadro “Jovens Talentos “ do 
programa Raul Gil. Seu destaque foi grande que foi convidado a fazer parte do 
Quadro “Homenagem ao Artista” do mesmo programa, no qual interpretou 
vários sucessos da música nacional durante muitos anos em especial canções 
do mundo Gospel. Hoje a coluna abre e rende espaço para este amigo irmão 
para evidenciar um pouco mais de seu sucesso e das novidades que sua carreira 
atingiu e vem atingindo . Espero que curtam !!!

Raffa Augusto

d
iv
u
lg
a
ç
ã
o

Rafa Augusto

Quinta-Feira

Juliana Balciunas Braghiroli, Rita 

Giron, Marli Mascarenhas, Marlene 

Rodrigues, Cassiana Dutra, Camila 

Caetano, Mario Moreno.

Sexta-Feira

Rinaldo Silvério, Juliana Cardoso, 

Bianca Colepicolo, Elizaura Barizon, 

Luciana Carvalho, Dirceu Valle, 

Cris Sanvit.
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“Reserva a Mesa”

VIP FEST

Carreira Solidifi cada

Me Ame Mais

O cantor iniciou com pé direito 
o ano de 2021. Apesar da 
pandemia Raffa Augusto entrou 
no Top 100 em rádios com a 
música “Pra Mudar Minha Vida”a 
qual já superou mais de 1 milhão 
de visualizações. Lançou em 
fevereiro a música “Sogrão” com 
participação de MC Bruninho 
que foi um sucesso . Ainda 
neste mês gravou seu segundo 
DVD de sua carreira e no dia 16 
de abril será lançada a música 

“Euzinho” em todas plataformas 
digitais, que já é muito esperada 
por seu público e promete ser 
mais um super sucesso .

Com participação especial de Mano Walter , Raffa Augusto comemora os 
números que esta faixa alcançou . Marcas incríveis como 3 milhões de 
visualizações no You Tube e 1 milhão de plays no Spotify e mais da 20 mil 
execuções nas rádios de todo o País também.

Só de pensar que lá atrás onde este 
amigo irmão subiu por três vezes no 
palco do Arufest Sítio & Buffet para 
animar junto de outras atrações , 
edições a nossa consagrada feijoada 
batizada de VIP FEST, isso me mostra 
que eu já sentia onde ele (Raffa 
Augusto) iria chegar. Hoje conta 
com uma super equipe onde sua 
estrutura profi ssional o leva a ser um 
dos cantores da nova geração que 
alcançaram números incríveis . Com 
certeza Raffa Augusto tem muito 
ainda para mostrar e mesmo com 
os desafi os conseguiu superar as 
difi culdades e saltou para o sucesso 
de forma consistente e respeitada.

Raffa Augusto gravou a música  “Me Ame Mais “que foi um dos sucessos de seu primeiro DVD. Em parceria 
com Zezé di Camargo, esta canção atingiu mais de 5 milhões de visualizações no You Tube e também a 
marca de mais de 20 mil execuções nas rádios de todo o País.

Raffa Augusto mesmo em 
tempos de pandemia viu no ano 
de 2020 sua carreira fi car ainda 
mais solidifi cada . Seu primeiro 
DVD contou com participações 
de nomes consagrados no 
cenário sertanejo e romântico 
. A dupla Thaeme & Thiago e 
a cantora Solange Almeida e 
Trio Vila Baggage que hoje é 
Guilherme e Benutto também 
estiveram prestigiando Raffa 
Augusto em seu DVD “É Tudo 
Nosso” que teve sua gravação 
no Espaço Adega 33 em 
Guarulhos , na ocasião estive 
entre os seletos convidados que 
lá estiveram.


