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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Aulas presenciais retornam 
a partir do dia 26 em Suzano
Sinalização vale para as redes estadual e particular; apenas 25% dos alunos serão acolhidos neste primeiro momento

As escolas das redes estadual e 
particular de Suzano poderão re-
tomar a partir do próximo dia 26 
o acolhimento presencial, com li-
mite de até 25% dos estudantes. A 
abertura deverá ser feita de forma 
segura, seguindo todos os proto-
colos sanitários. Já a rede munici-
pal segue com ensino à distância.  
Cidades, página 4

A taxa de letalidade do coronavírus 
entre os homens das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê (G5) 
supera a média estadual. Enquanto 
a menor letalidade da região ficou 
em 4,4% (Suzano) a do Estado é 
de 3,9% para homens e 2,6% para 
mulheres. Apesar da diferença, a 
região repete a inversão de propor-
ção entre infecções e óbitos, onde, 
embora homens respondam pela 
maioria dos falecimentos eles for-
mam a menor parte nas contami-
nações. Cidades, página 3

Letalidade

HOMENS SÃO OS QUE AINDA MAIS MORREM DE CORNAVÍRUS

Números do G5 da região também revelam serem maiores do que a média do Estado de São Paulo

MOGI NEWS/ARQUIVO

ACE DE SUZANO VAI 
PROMOVER DRIVE-
THRU SOLIDÁRIO
A Associação Comercial e Empresarial (ACE) 

de Suzano promove amanhã a primeira edição 
do “Drive-Thru Solidário” para arrecadação de 
alimentos não-perecíveis e produtos de higiene 
pessoal, que, posteriormente, serão destinados 
às famílias da cidade que mais precisam. A ação 

ocorre das 9 às 17 horas, em frente à sede do 
Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, no bairro 

Jardim Santa Helena. Cidades, página 3

SOLIDARIEDADE

EDUCAÇÃO

Projeto em 
Itaquá ‘adota’ 
10 escolas. p3

GCM

Guarda Civil de Suzano localiza 
drogas e automóvel roubado

No caso de apreensão de entorpecentes, ação contou 
com a ajuda do canil da corporação. Opinião, página 2
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Luis Camargo 
comenta os 100 
dias de governo.
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Um dos assuntos que do-
minou o balanço feito pelo 
prefeito Luis Camargo foi o 
combate à pandemia de coro-
navírus. Cidades, página 4
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A Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) realizou nesta quarta-feira a apreensão 
de 450 invólucros de drogas em um ponto de tráfico próximo ao Rodoanel Mário 
Covas, no Jardim Monte Cristo. Os guardas também localizaram um carro 
roubado na Cidade Miguel Badra na segunda-feira e seguem em busca dos 
criminosos envolvidos nos dois casos.
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DROGAS APREENDIDAS E CARRO RECUPERADO

 � Programa Acolher

A Prefeitura de Guararema lançou 
o programa Acolher, um comitê de 
acolhimento ecumênico viabilizado 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
integrado por diferentes líderes re-
ligiosos com o objetivo de oferecer 
amparo psicológico e apoio religio-
so aos pacientes com Covid-19, aten-
didos na Santa Casa de Guararema. 
Além dos pacientes, o acolhimen-
to também abrange os familiares, 
com o atendimento do líder religio-
so escolhido.

 �Medida protetiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Itaquaquecetuba realizou o cum-
primento de um mandado de medi-
da protetiva na terça-feira passada. 
A ação foi realizada pelos policiais 
municipais, depois de solicitado pelo 
juiz. O programa Ronda de Proteção 
à Mulher, que estabelece diretrizes 
de funcionamento e planejamento 
da melhor atuação da GCM em re-
lação ao atendimento às vítimas de 
violência doméstica, foi criado no dia 
15 de janeiro, deste ano, por meio do 
decreto nº 7.894.

 � Conta de luz

Os clientes da Elektro de Arujá e Santa 
Isabel, que possuem contas de ener-
gia elétrica com mais de 180 dias de 
atraso, têm até hoje para participar 
da campanha Saldão 30%. O desconto 
pode ser aproveitado por clientes de 
todas as classes, podendo ser resi-
dencial, comercial, industrial, poder 
público ou qualquer outro que pos-
sua faturas com mais de seis meses 
de atraso no pagamento. Para parti-
cipar do Saldão basta entrar no por-
tal de negociações da Elektro https://
elektro.negocie.online/promo.

 � Curso de fotografia

Ferraz de Vasconcelos está com ins-
crições abertas para pessoas interes-
sadas em participar de cursos de fo-
tografia e visagismo. O cadastro pode 
ser feito de forma online somente até 
hoje. A formação é uma iniciativa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico em parceria com 
o programa Empreenda Rápido. Os 
cursos são direcionados para mora-
dores da cidade que tenham 16 anos 
ou mais e que já empreendam ou te-
nham vontade de desenvolver o ofício.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Que caminho é esse?

A 
instabilidade no número de casos e 
internações por conta da Covid-19 
continua preocupando. A ocupa-
ção de leitos para o tratamento em 

Mogi ainda oscila e balança a confiança das 
pessoas. Apesar de registrar queda nas UTIs 
há mais de uma semana, na quarta-feira pas-
sada houve uma leve alta de internações na 
Enfermaria de 6,1 pontos percentuais, es-
calando de 73,3% na terça para 79,4% na 
quarta. A porcentagem representa uma ocu-
pação de 177 dos 223 leitos de Enfermaria. 

Em Suzano, a situação da UTI ainda é de 
colapso, com taxa de ocupação de 100% 
das 20 vagas. Na Enfermaria, a situação é 
menos preocupante, com índice de 67,16% 
(45 de 67 vagas).

Mas é preciso lembrar que o poder públi-
co, na medida do possível e não com a agili-
dade necessária e com algumas falhas, vem 
realizando ações para barrar o vírus, por isso 
é necessário que a população também faça 
a parte que lhe cabe. Em Mogi, foi aberto o 
agendamento online para imunização contra 
a gripe (influenza) a fim de evitar as temidas, 
e nada recomendáveis, aglomerações neste 

período em que também ocorre a vacinação 
contra o coronavírus.

Algumas medidas, ou falta delas, porém, 
ainda causam apreensão. As aulas presen-
ciais nas escolas particulares com turmas 
de educação infantil em Mogi das Cruzes 
foram liberadas, o que servirá de teste para 
a retomada gradual em outras unidades de 
ensino. Proprietários das instituições par-
ticulares comemoram o retorno, mas não 
deixa de ser um risco, já que a medida em 
nada auxilia na queda de casos da Covid-19.

Mas, um dos maiores gargalos nessa pan-
demia está relacionado ao transporte público 
e a ampliação da frota segue com um pro-
blema sem solução em todo o país. 

Na quarta-feira passada, o Brasil passou 
vergonha em nível internacional quando o 
primeiro-ministro da França, Jean Castex, 
proibiu a entrada de brasileiros e suspen-
deu voos. O mundo todo está atento aos 
desmandos do nosso governo federal, um 
dos fatores principais para nosso país se en-
contrar nessa situação. 

Já passou da hora de encontrarmos o ca-
minho certo.

Pensar sem falar, isso 
mesmo, nossos pensamen-
tos vão longe, mas muitas 
coisas não falamos, ainda 
bem, afinal podemos magoar 
alguém, julgar sem necessi-
dade, causar tormenta em 
pessoas e famílias. Uma coi-
sa é certa: ninguém duvida 
que somos todos diferentes. 
Quando pensamos em uma 
pessoa com deficiência, essas 
diferenças vão além.

As diferenças de uma pes-
soa com deficiência vêm car-
regadas de significados, de 
interpretações, que levam à 
construção de imagens, que 
por sua vez também estão 
carregadas de emoção im-
pregnadas das vivências ou 
não, com uma pessoa com 
deficiência.

A sigla PCD significa pes-
soa com deficiência. Ela é 

Saúde Funcional
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utilizada para se referir a 
pessoas que tenham uma 
ou mais deficiências, como 
visual, auditiva, física ou 
intelectual.

Para entendimento com-
pleto acerca do que a lei de-
termina como deficiência, 
o Decreto 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, dispõe 
sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência.

A Lei 13.146, de 6 de ju-
lho de 2015, que instituiu a 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência ou 
Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, traz garantias fun-
damentais para esse público.

De forma geral, ela tem o 
objetivo de promover, com 
igualdade, o exercício dos 
direitos e liberdades funda-
mentais por parte da pessoa 

com deficiência, que deve ser 
garantido, principalmente, 
por meio da inclusão social.

Dentre os principais pon-
tos abordados para a garantia 
desses direitos está a defi-
nição do que é pessoa com 
deficiência, orientações para 
o tratamento no contexto 
escolar, aspectos que tra-
tam da acessibilidade digi-
tal, cultural e educacional, 
atenção integral à saúde e 
diretrizes para a inclusão 
das PCDs no mercado de 
trabalho.

Essa obrigatoriedade está 
definida na Lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, conhecida 
como Lei de Cotas, que tra-
ta dos Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá 
outras providências, e abor-
da a contratação de PCD no 
mercado de trabalho.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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‘Drive-Thru Solidário’ da 
ACE ocorre no Suzaninho

A Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
promove amanhã a primeira 
edição do “Drive-Thru Solidário” 
para arrecadação de alimentos 
não-perecíveis e produtos de 
higiene pessoal, que, poste-
riormente, serão destinados 
às famílias da cidade que mais 
precisam. A ação ocorre das 9 
às 17 horas, em frente à sede 
do Suzano Futebol Clube, 
o Suzaninho, localizado na  
rua Nove de Julho, 722, no 
Jardim Santa Helena.

O processo de acolhimento 
dos mantimentos será simples. 
Com uma tenda montada 
no recuo do Suzaninho, as 
famílias poderão passar de 
carro e deixar sua doação, sem 
precisar sair do automóvel.  
Todos os colaboradores estarão 
identificados, utilizando todos 
os equipamentos de segurança.

Segundo o presidente da 
ACE, Fernando Fernandes, 
poderão ser doados alimentos 
e cestas básicas, em especial 
arroz, feijão e macarrão. Tam-
bém estão sendo solicitados 

Amanhã

produtos de higiene, como 
álcool em gel, máscaras, água 
sanitária, papel higiênico, 
entre outros.

“Nosso ponto de coleta será 
de fácil acesso e estaremos 
seguindo todos os protocolos 
de segurança. É importante 
destacar que nosso objetivo 
é ajudar aqueles que mais 
precisam, em especial aos que 
perderam seus empregos devido 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Por isso, pedimos 
que tiverem condição de ajudar, 

que venham participar desse 
‘drive-thru’, que certamente 
será uma ação benéfica”, disse.

Por fim, o presidente agradeceu 
todas as entidades parceiras. 

“Desde o início, quando pro-
pomos realizar essa ação, as 
entidades de classe e empre-
sários da cidade e região nos 
apoiaram e fizeram questão 
de auxiliar na estruturação e 
organização do evento. Por 
isso, sou extremamente grato 
a todos. Juntos somos mais 
fortes”, finalizou. 

Tenda para doação será montada na sede do clube

Mogi News/Arquivo

Letalidade da Covid entre os 
homens é superior às mulheres

Apesar do maior número de mortos ser verificado nos homens, as mulheres são as mais infectadas pelo vírus

PANDEMIA

A taxa de letalidade do 
coronavírus (Covid-19) 
entre os homens das cinco 
cidades mais populosas 
do Alto Tietê (G5) supera 
a média estadual, mostrou 
um levantamento feito pela 
Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade). 
Enquanto a menor letalidade 
da região ficou em 4,4% 
(Suzano) a média estadual 
é de 3,9% para homens e 
2,6% para mulheres. Apesar 
da diferença na letalidade, 
o G5 do Alto Tietê repete a 
inversão de proporção entre 
infecções e óbitos, onde, 
embora homens respondam 
pela maioria dos falecimentos 
eles formam a menor parte 
do total de contaminações.

Passado pouco mais de um 
ano desde o primeiro caso 
confirmado, o vírus que era 
completamente desconhecido 
no começo do ano passado 
já deixa marcas. Além da 

“preferência” por grupos de 
risco como idosos e pessoas 

Do total de 978 falecimentos ocorridos em Mogi da Cruzes, 557 eram de homens

com comorbidades, uma 
tendência que tem sido re-
gistrada desde os primeiros 
levantamentos de óbitos é 
a vulnerabilidade do sexo 
masculino diante da infecção.

Só em Mogi das Cruzes 
– cidade mais populosa do 
G5 - dos 978 falecimentos 
decorrentes da Covid-19, 
557 eram de homens. A 
maior letalidade entre o 
sexo masculino, no entanto, 
não é reflexo de uma maior 
exposição ou relaxamento 
em relação às medidas de 
segurança. Se, por um lado, 
eles são os mais afetados por 
falecimentos, por outro são 
minoria no total de infecções 
confirmadas. São as mulheres 
que respondem pelo maior 
número de contaminações, 
54% dos 20.271 casos con-
firmados em Mogi pertencem 
ao sexo feminino.

Em Itaquaquecetuba a 
diferença é ainda maior. Dos 
584 óbitos atualizados pela 
Seade, 339 eram homens 
(58%). A taxa de letalidade 
entre os itaquaquecetubenses 

do sexo masculino também é 
a mais elevada do Alto Tietê, 
marcando 6,2% para eles e 
4,1% para elas. A proporção é 
inversa quando considerados 
apenas casos confirmados de 
contaminação, dos mais de 
11 mil casos, as mulheres 
respondem pela maioria 

de 52%, embora sejam as 
menos afetadas fatalmente 
pelo vírus.

Já em Suzano, a letalidade 
é menos acentuada, sendo 
de 4,4% para homens e 
2,9% para mulheres. Ainda 
assim, a cidade repete as 
proporções das vizinhas, 

eles respondem por 56% 
dos 518 óbitos mas elas 
compõe 54% dos mais de 
14 mil casos confirmados, 
confirmando a fragilidade 
do organismo masculino 
atacado pelo vírus.

Ainda dentro do G5, Ferraz 
de Vasconcelos registra uma 

letalidade da Covid-19 de 
4,7% para homens e 3,0% 
para mulheres. Dos 269 
óbitos contabilizados pela 
Seade até a mais recente 
atualização, 54% dos mortos 
eram do sexo masculino 
enquanto 57% dos casos 
confirmados eram do fe-
minino. Poá não escapou 
da proporção inversa entre 
infecções e óbitos, a taxa de 
letalidade entre homens é de 
5,7% e entre mulheres 3,5%. 
Quando considerados os 
243 óbitos, eles respondem 
por 57% desse total, já nas 
infecções as mulheres são 
maioria de 55%.

A reportagem observou 
leves divergências entre 
os dados divulgados pela 
Seade e a atualização diária 
de novos casos e óbitos 
fornecida pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) em razão da 
diferença de banco de dados. 
Ainda assim, a tendência 
prevalece igual.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel* Emanuel Aquilera

Dez escolas de Itaquá são 
‘adotadas’ após evento

Sucesso de público, com 
cerca de cem empresários 
online, a reunião de fomento 
em incentivo e apoio à Edu-
cação em Itaquaquecetuba 
contou com a participação 
de importantes destaques 
do setor empresarial, graças 
à parceria com o Rotary 
Club, na tarde de ontem. 
Inicialmente, dez escolas já 
foram adotadas por empre-
sários que já devem assinar 
o termo, em breve.

O secretário da Educação, 
Lucas de Assis Costa, o Lucas 
do Liceu, foi recepcionado 
pela presidente do Rotary, 
Veneza de Almeida Babicsak, 
agradeceu a presença de todos 
e destacou a importância 
da educação e convidou os 
empresários a fazer parte da 
história de uma Educação 
transformadora. “O momento 
é de união. Nossas crianças 
precisam sonhar e nós vamos 
fazer com que isso aconteça. 
É importante deixarmos esse 
legado, essa contribuição. 
Minha expectativa é que isso 

Fomento à educação

ocorresse em um futuro mais 
distante, mas isso é possível e 
podemos fazer já com o apoio 
de pessoas que acreditam na 
Educação. Nós temos gente 
que acredita nisso e nosso 
prefeito é uma referência 
de dedicação. Só tenho a 
agradecer aos amigos que 
participaram da reunião e os 
que já adotaram uma escola”, 
pontuou Lucas do Liceu.

O prefeito Eduardo Boigues 
(PL) participou da reunião 
e salientou a relevância do 
apoio das empresas à ci-
dade. “Essa iniciativa do 
nosso secretário é de suma 
importância, sobretudo, nesse 
momento de pandemia (de 
coronavírus). Isso, de fato, 
vai otimizar a prestação de 
serviços em nossa cidade e 
nossas crianças, nossos alunos 
irão ficar melhor assistidos”, 
disse o prefeito.

A gestora do Escritório 
Regional do Sebrae, Gil-
vandra Figueiroa, durante 
o encontro, falou sobre o 
desenvolvimento econômico 

municipal, principalmente 
às ações de incentivo ao 
empreendedorismo 

Participaram da reunião 
os presidentes da Frente Em-
presarial de Itaquaquecetuba 
(Fempi), André Domeni; 
da Ordem dos advogados 
do Brasil (OAB), subseçao 
Itaquá, Jairo Saturnino.

O projeto
O programa Adote uma 

Escola é proveniente da Lei 
Municipal 3073/2013 e De-
creto 6989/2013. O progra-
ma prevê o engajamento de 
empresários da região para 
uma mobilização em prol 
da melhoria da Educação 
em Itaquaquecetuba.

É uma iniciativa desen-
volvida a partir do estudo da 
realidade e após apresentado 
um plano de intenção colabo-
rativa por parte da empresa, 
prevê além de melhorias de 
infraestrutura e aquisição de 
bens tendo  como contrapar-
tida a divulgação publicitária 
aos apoiadores.
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Segunda dose para idosos 
de 75 e 76 anos ocorre hoje

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza hoje a se-
gunda etapa de imunização 
dos idosos de 75 e 76 anos 
que já receberam a primeira 
dose da vacina CoronaVac, 
que é o imunizante do Ins-
tituto Butantan, contra o 
coroanavírus (Covid-19). Os 
suzanenses que se enquadram 
neste grupo beneficiado 
poderão receber a segunda 
dose em um dos três polos 
de vacinação descentralizados 
nas regiões norte, central 
e Palmeiras, apresentando 
documento com foto, CPF e 
o cartão de vacinação obtido 
na primeira etapa.

A campanha de ontem, que 
contemplou os idosos de 67 
anos com a primeira etapa da 
imunização, alcançou mais 
1.823 pessoas nos três polos 
de vacinação. O ato contou 
com a participação do prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), do 
secretário de Saúde, Pedro 
Ishi, e do chefe de Gabinete, 
Afrânio Evaristo.

“Acompanhei todo o processo 

Imunização

de imunização. Tivemos uma 
boa adesão, tendo, inclusive, 
recebido a deputada federal 
Kátia Sastre, que trouxe 
sua mãe de 67 anos, por 
meio do sistema drive-thru. 
Agradeço a todos da equipe 
da prefeitura pelo empenho 
e forte atuação”, destacou 
Ashiuchi.

Ao todo, o município 
contabiliza 36.282 aplica-
ções, sendo 28.770 com 
a primeira dose e 7.512 
indivíduos que já concluí-
ram ciclo com a segunda 
dose, garantindo a eficácia 
imunológica. Na próxima 
semana, nos dias 22 e 23 de 
abril, serão contemplados 
com a segunda aplicação 
os grupos de idosos de 74 
a 72 anos e de 71 a 69 anos 
de idade que já receberam a 
primeira dose da CoronaVac/
Butantan, respectivamente.

De acordo com o titular 
da Saúde suzanense, a im-
portância da adesão à segun-
da dose deve ser reforçada. 

“Pedimos para que todos 

fiquem atentos ao crono-
grama de vacinação, que é 
periodicamente atualizado 
em todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Suzano, 
além da divulgação junto à 
imprensa local. Tenho certeza 
que todo mundo conhece 
um amigo, vizinho, pai ou 
avô que faz parte do público 
beneficiado. Vamos fazer a 
informação correta circular, 
consultando sempre fontes 
oficiais da administração 
municipal”, concluiu Ishi.

O quadro com datas e 
orientações pode ser aces-
sado pelo link http://bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Todas as informações 
também são atualizadas no 
Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano/) e no Insta-
gram (www.instagram.com/
prefeituradesuzano/). Em 
caso de dúvidas, a Vigilância 
Epidemiológica pode ser 
consultada diretamente pelo 
telefone 4745-2035. 

Aulas presenciais devem 
retornar a partir do dia 26

Medida vale para as redes estadual e privada; não há data para as unidades municipais

SUZANO

As escolas das redes estadual 
e particular de Suzano pode-
rão retomar, a partir do dia 
26, o acolhimento presencial 
com limite de até 25% dos 
estudantes. A abertura deverá 
ser feita de forma segura, se-
guindo todos os protocolos 
sanitários, e cada responsável 
deverá assinar um termo. Já 
a rede municipal segue com 
ensino à distância até novas 
definições. De toda forma, a 
Prefeitura orienta que todos, 
se possível, continuem com 
o ensino remoto.

As novas medidas foram 
discutidas em reunião entre 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
e integrantes das Secretarias 
Municipais de Educação, de 
Saúde e de Assuntos Jurídicos, 
junto ao Comitê de Enfren-
tamento ao Coronavírus da 
cidade, na última semana. 
Os órgãos de classe também 
foram ouvidos.

Com isso, as redes estadual 
e privada deverão promover 
de 22 a 25 de abril o plane-
jamento, a preparação e a 

organização das unidades para 
a volta dos alunos de educação 
infantil até o ensino médio e 
técnico. Já a partir do dia 26, 
haverá a abertura parcial e 
segura exclusivamente para 
acolhimento, com limite de 
25% do público.

A partir dos critérios apre-
sentados, será priorizado o 
retorno dos estudantes de 
educação infantil ao ensino 
médio e técnico que não têm 
acesso à Internet; dos que 
vivem em situação de extrema 
vulnerabilidade; dos que têm 

dificuldades de aprendizado 
via web; e dos que têm pais 
ou responsáveis que atuam 
na linha de frente ou em ser-
viços essenciais. As unidades 
escolares deverão trabalhar 
com o método híbrido.

Segundo o titular da Educação 

suzanense, Leandro Bassini, 
o pedido é para que todos 
continuem dando preferência 
ao ensino remoto, principal-
mente enquanto as cidades 
estiverem nas fases vermelha 
e laranja do Plano São Paulo. 

“Apesar da queda no número 
de internações, pedimos que 
todos continuem se cuidan-
do. Estamos retomando aos 
poucos com o acolhimento 
presencial. A rede municipal 
continuará com o ensino 
à distância, mas as escolas 
estaduais e privadas poderão 
funcionar, desde que atendam 
às exigências estabelecidas 
pelo munícipio”, destacou.

Uma das principais medi-
das será a assinatura de um 
termo por parte dos pais ou 
responsáveis para permitir 
a ida de seus filhos à escola. 
Também é solicitado que a 
unidade forneça álcool em 
gel, faça o aferimento de 
temperatura, exija o uso de 
máscaras e que pratique o 
distanciamento social em 
sala de aula.

Acolhimento deverá ter um limite de até 25% dos estudantes de cada unidade

Mogi News/Divulgação

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) assinou o documento 
que sela a parceria com a Po-
lícia Federal (PF) na presença 
do secretário municipal da 
Segurança Pública, Renato 
Gomes, do comandante da 
GCM, Cleverson Ramos, e de 
representantes dos agentes de 
segurança ferrazense.

O comandante explicou o 
imbróglio que envolveu todo o 
processo que perdura há mais 
de dez anos. “O Estatuto do 
Desarmamento não autorizava 
as Guardas Municipais de 
cidades com menos de 500 
mil habitantes a portarem 
arma de fogo fora de serviço, 
o que levou as corporações a 
ajuizarem diversas ações. Após 
o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, esse impasse 
foi resolvido”, disse

Entre as obrigações da 
Prefeitura está a elaboração 
de um Plano de Trabalho 
que irá indicar o número 
de guardas que obterão o 
porte de arma, a existência 
de uma corregedoria e uma 
ouvidoria, para armazenamento 
das armas, metodologia de 
controle e uso em serviço. 
Além disso, os GCMs farão 
um estágio de qualificação.

Prefeitura e PF 
assinam acordo 
para parceria 
com a GCM

Ferraz

Luis Camargo faz balanço 
dos 100 primeiros dias

O prefeito de Arujá, Luis 
Camargo (PSD), o Dr Camargo, 
concedeu na manhã de ontem 
uma entrevista coletiva ano 
Parque dos Ipês, com todas as 
regras sanitárias recomendadas 
devido à pandemia, onde falou 
sobre as principais ações do 
governo durante esses 100 
primeiros dias à frente do 
comando da cidade.

O prefeito, ao fazer um 
balanço, comentou sobre as 
ações contra a Covid-19, como 
a ampliação dos leitos de 16 
para 46, entre os de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI)  
e ventilatórios, o trabalho 
contínuo de sanitização em 
diversos pontos da cidade, 
além da criação de centrais de 
triagem para casos suspeitos 
da doença, evitando, dessa 
forma, que a população que 
busca atendimento para outros 
casos se contamine e, ainda, o 
sistema de agendamento para 
os idosos tomarem a vacina 
no ginásio Habib Tannuri, 
reformulado exclusivamente 
para a aplicação das doses, sem 

Governo de Arujá

aglomerações e com menor 
tempo de espera. “Foram 
importantes e necessárias 
ações que tomamos ao longo 
dessa pandemia. No entanto, 
ainda nesses 100 dias, con-
seguimos fazer muitas outras 
ações, além das de combate 
à Covid”, complementou Dr 
Camargo.

O prefeito lembrou que 
o seu primeiro ato oficial, à 
frente da administração do 
município, foi a assinatura para 
a abertura da licitação para 
a construção do Hospital na 
cidade. “Quero ver se ainda esse 
ano inauguro a Pedra Funda-
mental”, adiantou Dr Camargo. 
Assim que assumiu, os tra-
balhos de zeladoria também 
foram iniciados e as ações 
continuam pela cidade, como 
as reformas nas escolas, com 
entrega do kit merenda, e 
economia de R$ 1.400.000,00 
por meio do uso de uma 
plataforma de ensino do 
Google (Google Classroom). 
No segmento comercial, a 
Prefeitura implantou o sistema 

drive thru e criou mecanis-
mos para que os tributos 
incidentes sobre o comércio 
fossem deixados para o final 
do ano, para pagamento sem 
juros. Na área empresarial e 
industrial, Camargo destacou 
a possibilidade de realização 
do licenciamento ambiental – 
o que atrairá novas empresas 
e investimentos para Arujá.

Já na Segurança, a parceria 
da Prefeitura com o governo 
estadual possibilitou a vinda 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) para o mu-
nicípio, e na Infraestrutura, 
além da construção pela 
Sabesp de uma das maiores 
caixas d’água do Estado, que 
vai diminuir o problema 
frequente de desabasteci-
mento em alguns bairros, 
foi anunciado também o 
processo para o esgotamento 
sanitário, que irá do Jardim 
Real até o Caputera.

O prefeito ainda falou 
sobre  ações  tomadas na 
assistência social  e obras 
em andamento na cidade. 
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Da Guarda lamenta 
negligência nas terapias

Arquivo Pessoal

Sequelas da Covid podem afetar
a vida de milhares de pacientes

Especialista alerta para a necessidade de exercícios respiratórios como forma de reduzir os impactos da doença

FISIOTERAPIA

Milhares de infectados com 
a Covid-19 poderão carregar 
sequelas pelo resto da vida. 
Em Mogi das Cruzes, com 
quase 22 mil pessoas con-
taminadas desde o começo 
da pandemia, uma parcela 
significativa desse número 
poderá sofrer com cansaço 
físico, falta de ar, riscos de 
trombose e outros problemas 
de saúde. Como não existem 
medicamentos para recuperar 
as funções perdidas do pulmão, 
a fisioterapia cardiovascular 
torna-se fundamental para o 
restabelecimento do organismo 
afetado. No entanto, o uso 
das terapias, antes e depois 
da contaminação, têm sido 
negligenciado.

“Não existem medicamen-
tos para recuperação de um 
pulmão machucado e com 
fibroses devido a Covid-19. 
A pessoa precisa criar uma 
técnica correta de respira-
ção para romper com essas 
fibroses e tentar voltar a 

Intubação de boa parte dos infectados deixa funções pulmonares comprometidas

sua normalidade”, alertou 
o fisioterapeuta Luiz Felipe 
Da Guarda. Mas como o 
tratamento não está sendo 
ofertado logo após a alta 
dos pacientes, o sistema de 
Saúde deverá receber grande 
sobrecarga nos próximos anos 
com milhares de pessoas 
sofrendo com as sequelas.

Para Da Guarda, a fisio-
terapia deve ser entendida 
como uma aliada no combate 
da pandemia e um centro de 
recuperação pós-Covid-19 
deveria ser uma prioridade. 

“Infelizmente, os fisioterapeutas 
não estão sendo procurados 
pelos gestores para que o 
atendimento seja ofertado 
para todos”, lamentou. O 
resultado dessa negligência 
é que apenas uma peque-
na parcela da população, 
aquela que pode pagar pelo 

tratamento, tem alcançado o 
restabelecimento por meio 
de clínicas particulares.

Entre as sequelas que 
podem ser tratadas com a 
fisioterapia, o especialista 
destaca problemas como 
cansaço físico, falta de ar, 
riscos de trombose, nevralgia, 

tontura, tosse contínua e 
aperto no peito. Além disso, 
para os que ficaram inter-
nados, muitos problemas 
motores, como imobilismo, 
atrofia da musculatura e 
atenuação de comorbidades 
são consequências dos dias 
de reclusão no leito.

Mais do que útil apenas na 
reabilitação após a infecção, 
o especialista também explica 
que a fisioterapia pode salvar 
vidas se utilizada para prepa-
rar o corpo das pessoas logo 
nos primeiros momentos de 
infecção. “Existem exercícios 
que são fundamentais para 
o fortalecimento de mus-
culaturas essenciais para 
respiração, como diafragma, 
musculaturas intercostais 
e acessórias da respiração”, 
disse o especialista.

Como boa parte da po-
pulação não sabe respirar 
corretamente e não possui 
essas musculaturas preparadas, 
muitos acabam precisando 
de um auxílio mecânico e, 
na pior das situações, são 
intubados. “O ideal seria 
que, no momento em que o 
teste da Covid-19 indicasse a 
presença do vírus, as pessoas 
já fossem orientadas com 
exercícios respiratórios por 
um fisioterapeuta”, completou 
Da Guarda.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Divulgação

Cinco bairros de Mogi 

serão atendidos amanhã 
Cinco bairros da cidade 

serão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Os caminhões 
vão percorrer a Vila Caputera, 
Jardim Camila, Conjunto 
Residencial Jardim São João, 
Jardim Jussara e Jardim São 
Francisco. Os moradores 
desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também 
pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas 
casas na noite de hoje ou 
antes das 7 horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional 

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

ofertado pela Prefeitura para o 
descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção 
da proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
dos vírus da dengue, zika e 
chikungunya. O descarte de 
lixo e materiais recicláveis 
impacta diretamente nesse 
controle e os pneus guarda-
dos nas residências podem 
ser alvo de criadouro do 
mosquito. Por este motivo, 
a orientação é descartá-los 
sempre que não tiverem mais 
utilidade.

Após os serviços nas ruas, 
o material é enviado para a 
destinação final, em aterro 
legalizado. No caso dos pneus, 
eles seguem primeiramente 
para o Ecoponto do Jardim 
Armênia e depois recebem a 
destinação correta, por meio 
de atuação de associação 
parceira, sem nenhum custo 
adicional à Prefeitura. Só não 
são recolhidos pelas equipes 
lixo doméstico, roupas, restos 
de construção civil (entulho) 
e material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. 

O governo do Estado 
liberou ontem o total de  
R$ 10 milhões em emendas 
do deputado Estevam Galvão 
(DEM). Deste valor, R$ 4,25 
milhões são destinados para o 
Alto Tietê. No início do ano, 
Estevam já havia destinado 
mais de R$ 2 milhões para 
a região.

Entre os valores liberados 
ontem, Estevam garantiu 
quantias significativas para 
o combate  ao coronavírus 
(Covid): o Hospital Municipal 
de Braz Cubas está recebendo 
R$ 1 milhão, a Santa Casa 
de Mogi terá R$ 200 mil 
e a Santa Casa de Suzano 
recebe mais R$ 500 mil para 
investir no tratamento dos 
pacientes. Biritiba Mirim 
também recebe R$ 150 mil 
para custeio da saúde.

“A saúde tem sido a prin-
cipal demanda dos prefeitos. 
Tenho certeza de que os 
recursos liberados ajudarão 
a combater a pandemia e 
salvar vidas. Este é o nosso 
trabalho”, afirmou Estevam. 

No entanto, os demais se-
tores não ficaram esquecidos. 
Ferraz de Vasconcelos terá 

R$ 4,25 mi ao Alto Tiêtê
Repasse parlamentar

foi atendida com a aquisição 
de um caminhão basculante, 
no valor de R$ 300 mil. 

“Destinamos também R$ 
550 mil para ações na área do 
esporte e da cultura, setores 
que mesmo na pandemia, 
não podem ser esquecidos”, 
disse o deputado. 

R$ 550 mil para a aquisição 
de uma motoniveladora - 
garantindo abertura de ruas 
e melhores condições de 
moradia para a população. 

Itaquá, Salesópolis e Arujá 
recebem cada uma R$ 500 
mil para a realização de obras 
públicas. Já Poá solicitou e 

Parte do repasse de Estevam é para combater a Covid

Mogi News

O Alto Tietê chegou on-
tem as 3.282 mortes por 
coronavírus (Covid-19), 
somente ontem, mais 39 
óbitos foram registrados 
na região, informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). Suzano 
confirmou 12 falecimentos, 
seguidos de Mogi das Cru-
zes, Ferraz de Vasconcelos 
e Arujá, que informaram 
seis mortes cada.

Em Santa Isabel e Poá, 
quatro falecimentos foram 
registrados ontem, ao passo 
que Salesópolis informou o 
falecimento de uma pessoa 
em razão do coronavírus.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 86.535 óbitos 
pela Covid-19.  As taxas de 
ocupação dos leitos de UTI 
registradas ontem foram 
de 78,7% na Grande São 
Paulo e 83% levando em 
consideração as demais 
regiões do Estado.

Em 24 horas, 
mais 39 mortes 
são confirmadas 
na região

Pandemia
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Vacinação Solidária arrecada 
11 toneladas de alimentos

Mais de 11 toneladas de 
alimentos já foram arreca-
dadas durante a campanha 
regional Vacinação Solidária, 
adotada na maioria dos 
municípios do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) entre o final 
de março e o início de abril. 
A campanha visa incentivar 
o público-alvo da campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19 a fazer a doação 
voluntária de um quilo de 
alimento não perecível.

A iniciativa partiu de Gua-
rulhos e Mogi das Cruzes e foi 
seguida pelos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Poá, Salesópolis, 
Santa Isabel e Suzano. Os 
alimentos arrecadados são 
direcionados aos Fundos 
Sociais dos municípios, que 
ficam encarregados da desti-
nação a famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
que tiveram a renda afetada 
pela pandemia. No caso de 

Alto Tietê

Salesópolis, a campanha é 
vinculada à Secretaria de 
Assistência Social.

Para a presidente do Fundo 
Social de Suzano e coor-
denadora do Conselho de 
Fundos Sociais do Condemat, 
Larissa Ashiuchi, a iniciativa 
demonstra o caráter solidário 
das pessoas. “É gratificante 
ver que mesmo diante de 
momentos tão delicados, as 
pessoas ainda buscam fazer 
a diferença para aqueles que 

mais precisam”, destacou.
Em Arujá, devido ao su-

cesso da campanha, a Pre-
feitura ampliou os postos de 
arrecadação de alimentos, 
abrangendo também a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe, que teve início na 
segunda-feira passada.

A campanha “Vacinação 
Solidária” segue na região de 
acordo com os dias, horários 
e pontos de arrecadação di-
vulgados por cada município.

Doações são enviadas aos Fundos Sociais das cidades

Divulgação/Condemat

Fornecimento de oxigênio é
dobrado no Hospital Municipal

Passando de 4.950 para 9.870 metros cúbicos, ampliação permitirá a abertura de mais leitos exclusivos para Covid

TROCA DE TANQUE

O tanque de oxigênio 
do Hospital Municipal foi 
trocado ontem pela empresa 
responsável pelo fornecimento 
de gases, passando de 4.950 
para 9.870 metros cúbicos 
(m3). A capacidade ampliada 
é uma antiga solicitação da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
que permitirá a instalação 
de novos leitos Covid-19. 
Desde o início da pandemia, 
o Hospital Municipal se 
transformou na principal 
referência para atendimento 
aos casos suspeitos e confir-
mados do novo coronavírus 
na região.

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) esteve no local para 
acompanhar o procedimento. 

“O novo equipamento tem 
o dobro da capacidade do 
antigo. É um avanço muito 
importante que estávamos 
esperando há algum tempo e 
que possibilita ampliarmos o 
número de leitos no Hospital 
Municipal e garante mais 
segurança para pacientes e 
para toda a equipe”, explicou.

Prefeito Caio Cunha acompanhou o trabalho de substituição do tanque de oxigênio

Com a capacidade ampliada 
pelo novo tanque de oxigênio, 
o Hospital Municipal poderá, 
nos próximos dias, abrir 
mais 45 leitos públicos (30 
de Enfermaria e 15 de UTI) 
para atendimento Covid-19. 
Com isso, a unidade passará 
a contar com 76 leitos de 
terapia intensiva e 100 de 
Enfermaria, incluindo as 
acomodações implantadas 
na UnicaFisio, no prédio 
anexo ao principal.

O oxigênio é fundamental 
no tratamento hospitalar de 
pacientes com a Covid-19. 
Isso porque o coronavírus 
Sars-CoV-2 causa uma in-
flamação no pulmão que faz 
com que o órgão não consiga 
transferir, de forma eficaz, o 
oxigênio que a pessoa respira 

para dentro do sangue e 
das células. Quando isso 
acontece, a saturação de 
oxigênio – a concentração 
dele no sangue – começa a 
cair. O percentual normal de 

saturação fica entre 95% e 
99%. Quando a pessoa não 
respira direito, esse índice 
cai e o aporte de oxigênio é 
fundamental na recuperação 
do paciente.

Arnaldo Pezzuti
No início do mês, a im-

plantação de um novo sistema 
de oxigênio no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
no distrito de Jundiapeba, 

foi responsável pela ativação 
de mais 20 leitos de Enfer-
maria Covid. A ampliação 
da capacidade hospitalar 
foi possível a partir de uma 
parceria entre o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e o Estado.

O processo completo para 
a implantação do sistema é 
lento para garantir a segu-
rança e requer ajustes para 
as unidades de atendimento, 
por isso, a ativação dos novos 
leitos está ocorrendo de for-
ma gradativa. A expectativa 
é que até o final do mês, o 
hospital passe a contar com 
90 leitos Covid, sendo 40 
de UTI e 50 de Enfermaria.

Segundo o consórcio, o 
investimento do grupo na 
instalação de tanques de 
oxigênio chegou a R$ 185 
mil. Os leitos da unidade 
são de gestão estadual, com 
admissão de pacientes por 
meio da  Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Rede Cross).

Divulgação/PMMC

Outros 45 leitos 
poderão ser abertos 
no hospital, sendo 
30 para Enfermaria  
e 15 para UTI

Imunização continua com 
agendamento online

Mogi das Cruzes prossegue 
hoje e amanhã com aplicação 
de segunda dose para quem 
tomou a vacina CoronaVac/
Butantan entre os dias 22 e 
27 de março – ou antes e 
esteja com a dose em atraso. 

A vacinação será realizada 
no sistema drive-thru do Pró-

-Hiper, no Mogilar, no drive-
-thru do Bunkyo, na Porteira 
Preta, no Cempre Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, no 
distrito de Jundiapeba, além 
de 19 postos de saúde, de 
acordo com os agendamentos 
realizados previamente por 
meio do site da Prefeitura 
https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

No dia da vacinação, é 
preciso apresentar documento 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante 
do agendamento, que pode 
ser impresso ou na tela do 
celular. Quem for tomar a 
segunda dose precisa levar 
o comprovante da primeira 
aplicação. 

Quem tiver dúvida também 

Segunda dose

Atendimento ocorre em vários pontos de Mogi das Cruzes

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Vacinação contra a Covid-19
HOJE 
- 2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC/
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE MARÇO 

AMANHÃ 
- 2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC /
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 22 E 27 DE MARÇO 
 
IMPORTANTE: Pessoas que receberam a primeira dose 
da vacina CORONAVAC/ BUTANTAN em datas anteriores 
aos períodos divulgados podem agendar em qualquer 
data divulgada para a segunda dose).
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Sincomércio aprova a criação 
do Auxílio Empreendedor

Entidade diz que neste momento nenhuma empresa pode abrir mão da ajuda financeira vinda do setor público

REFORÇO DE CAIXA

O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região (Sinco-
mércio), Valterli Martinez, 
elogiou as medidas tomadas 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para auxiliar micro 
e pequenos empresários 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
com o programa Auxílio 
Empreendedor Mogiano.

O projeto, apresentado 
pelo Poder Executivo no 
final de março, foi aprovado 
nesta semana pela Câmara 
Municipal e prevê o paga-
mento de R$ 300 a até R$ 1,5 
mil para micro e pequenas 
empresas que aderiram ao 
sistema tributário Simples 
Nacional, que são de setores 
considerados não-essenciais 
e que possuem até cinco 
funcionários registrados. O 
repasse de dinheiro será feito 
em duas parcelas, previstas 
para os meses de abril e maio.

Na avaliação de Martinez, 

o projeto chega em um 
momento decisivo para o 
comércio, principalmente 
nos setores que foram afe-
tados pela pandemia. “O 
auxílio equivale a 10% da 
folha salarial, mas este é 
um momento em que não 
se pode abrir mão de toda 
e qualquer política pública 
que seja direcionada ao au-
xílio dos micro e pequenos 
empresários”, afirmou.

O presidente do Sincomércio 
ressaltou que as conversas 
entre a administração muni-
cipal, a Câmara de Vereadores 
e a sociedade civil para a 
elaboração dos projetos de 
auxílio financeiro emergencial 
foram contínuas e contaram 
com a participação dos re-
presentantes do comércio 
local. “Chegamos a levantar 
a possibilidade de inclusão 
dos microempreendedores 
individuais (MEI) no tex-
to do projeto de lei, mas 
entendemos as limitações 
orçamentárias e também da 
inclusão deles no programa 

federal de auxílio emergencial”, 
justificou Martinez.

Questionado sobre a ex-
pectativa de adesão ao pro-
grama, o líder da entidade 
ligada ao comércio mogiano 
informou que espera que a 
maioria dos micro e pequenos 

empresários possam participar, 
mas num número menor que 
o esperado pela Prefeitura. 

“Fala-se em cerca de 7,6 mil 
micro e pequenas empresas 
no município, mas, se levar-
mos em consideração que 
muitas tiveram que encerrar 

suas atividades neste ano 
com o agravamento da crise, 
podemos ter um número 
menor”, explicou.

Sobre as expectativas do 
setor para 2021, Martinez 
mostra-se cauteloso com 
as metas. “Se tivermos um 

faturamento total equivalente 
a até 50% do que foi obtido 
em 2019, antes da pandemia, 
poderemos manter o que 
sobrou do comércio em nossa 
região”, concluiu o dirigente.

Associação
A direção da Associação 

Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) declarou ontem, por 
ofício, que busca uma reunião 
de trabalho com o prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), para iniciar 
os trabalhos de um plano de 
retomada para o comércio 
considerado não-essencial 
pelo Plano São Paulo.

A entidade informou em 
nota que busca conciliar as 
ações de combate à pandemia 
da Covid-19 com a continua-
ção dos negócios, empregos 
e da economia local, como 
o horário escalonado de 
abertura e funcionamento, 
campanhas de conscientização 
do consumidor e da popu-
lação, além de colaboração 
no programa de vacinação. 

André Diniz

Programa pode ajudar a evitar o fechamento de mais empresas pela pandemia

Mariana Acioli/Arquivo

Menor acusado de tráfico de 
drogas é apreendido pela GCM

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Mogi das Cruzes 
deteve, na terça-feira passada, 
um rapaz acusado de tráfico 
de entorpecentes, no Botujuru. 
Com ele, foram apreendidas 
93 porções de drogas, além de 
R$ 377. O caso foi registrado 
na Central de Flagrantes da 
Polícia Civil.

As equipes da Ronda Ostensiva 
com Motocicletas (ROMO) 
faziam patrulhamento na rua 
Cristóvão Colombo, quando 
avistaram um rapaz, que ten-
tou esconder uma sacola na 
cintura. Na abordagem, foram 
encontradas 50 porções de 
cocaína, 28 pedras de crack 
e 15 porções de maconha, 
além do dinheiro. 

O suspeito, que é menor 
de idade, assumiu que faria a 
venda dos entorpecentes. Ele 
foi encaminhado à Central de 
Flagrantes da Polícia Civil, 
onde o caso foi registrado.

A GCM fechou o primeiro 
trimestre deste ano com nú-
meros positivos no combate a 
delitos em Mogi das Cruzes. A 

Botujuru

corporação teve um aumento 
de 66% no número de ocor-
rências flagrantes registradas. 
Foram 68 flagrantes em 2021, 
contra 41 em 2020. O número 
de acusados detidos também 
cresceu cerca de 40%. 

Os casos envolvendo en-
torpecentes também tive-
ram crescimento na ação 
da Guarda Municipal. Com 
relação a tráfico, no primeiro 
trimestre deste ano foram 18 
flagrantes registrados, contra 

7 ocorrências em 2020, um 
aumento de 157%. Já as 
situações de porte de entor-
pecentes aumentaram 200%.

A corporação ainda regis-
trou um aumento de 40% 
no número de crimes contra 
a mulher. Também houve 
flagrantes de tentativa de 
latrocínio, de homicídio, cri-
mes de trânsito, embriaguez 
ao volante, roubos, além da 
captura de cinco procurados 
pela Justiça.

Com ele foram apreendidas drogas além de R$ 377

Divulgação/PMMC

Ação conjunta apreende 
quase 1 tonelada de cobre

Uma operação conjunta 
da Secretaria Municipal de 
Segurança da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, do Depar-
tamento Estadual de Inves-
tigações Criminais (DEIC) 
e da Delegacia Seccional de 
Polícia de Mogi das Cruzes 
apreendeu 932,6 quilos de 
cobre sem procedência, em 
estabelecimentos localizados 
no Jardim Aeroporto III e no 
distrito de Jundiapeba. O caso 
foi encaminhado para a sede 
do DEIC, na Capital, para 
onde foram encaminhados 
os responsáveis pelos locais.

Participaram também equipes 
das Rondas Ostensivas Mu-
nicipais (ROMU), da Guarda 
Municipal, e funcionários do 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas da Prefeitura.

A maior apreensão ocorreu 
dois estabelecimentos loca-
lizados em Jundiapeba. No 
total, foram 914 quilos de 
cobra encontrados nestes dois 
locais. No distrito, o trabalho 
ocorreu em um ferro velho 
que funciona em um galpão 

Comércio irregular

na avenida Alexandre Andriotti 
e em um estabelecimento de 
ferro velho, na avenida José 
Rodrigues Pires. Os dois esta-
belecimentos também foram 
autuados pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas. 

Já em um estabelecimento 
na avenida Japão, as equipes 
encontraram 19,2 quilos de 
cobre e 4,2 quilos de fios de 
fibra ótica. O local também 
autuado pela fiscalização da 
Prefeitura.

A soma dos valores de multas 
lavradas pelo Departamento de 

Fiscalização de Posturas pelas 
irregularidades encontrados 
nos três locais chegou a R$ 
562.530,00.

 “O trabalho é importante 
para a segurança da população. 
Combater o comércio irregular 
de cobre traz benefícios, já que 
faz parte do trabalho contra 
o furto de fios e cabos, que 
traz problemas para serviços 
básicos como iluminação 
pública e sistema de telefonia”, 
explicou o secretário municipal 
de Segurança, André Ikari, 
que acompanhou a operação.

Participaram da operação Prefeitura, Deic e Seccional

Dilvulgação (PMMC)
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Petrobras anuncia reajustes de 1,9% para gasolina e de 3,7% para o diesel

A Petrobras informou às distribuidoras de combustíveis que vai aumentar o diesel em 3,7% e a gasolina em 1,9% a partir de hoje com os 
preços subindo para R$ 2,64 por litro no caso da gasolina e para R$ 2,76 por litro para o diesel nas refinarias da estatal. Este é o primeiro 
aumento depois da saída de Roberto Castello Branco da presidência da empresa. Também é o segundo movimento no preço do diesel em 
menos de uma semana. No dia sábado passado, a Petrobras reduziu o combustível para R$ 2,66/l. Segundo a Associação Brasileiras dos 
Importadores de Combustíveis (Abicom), em São Luís, no Maranhão, o aumento do preço da gasolina será mais elevado, em R$ 0,0897/l. (E.C.)

Na esteira da repercussão 
do caso Henry Borel, a Câ-
mara aprovou um projeto de 
lei (PL) para aumentar pena 
para abandono de incapaz e 
maus-tratos de crianças, idosos 
e pessoas com deficiência. O 
texto foi aprovado de forma 
simbólica, e segue ao Senado.

O projeto altera o Código 
Penal e o Estatuto do Idoso. A 
pena de abandono de incapaz, 
atualmente de seis meses a três 
anos de detenção, passará a ser 
de dois a cinco anos. Se houver 
morte, a prisão passa para de 
oito a 14 anos (atualmente é 
de quatro a 12 anos).

A medida também agrava as 

Câmara aprova projeto 
para aumento de pena 

Maus-tratos contra incapaz

penas para quem colocar em 
risco pessoa que esteja sob sua 
responsabilidade, para prisão 
de dois a cinco anos e de oito 
a 14 anos, quando houver 
morte. A mesma pena pode ser 
aplicada para quem expuser 
idosos ao perigo, submetê-los 
a condições desumanas ou 
degradantes. 

A medida aprovada é de 
autoria do deputado Hélio 
Lopes (PSL-RJ) e foi relata-
da pelo deputado Frederico 
(Patriota-MG). “A situação se 
agravou diante da pandemia, 
como no caso do menino Henry 
e de vários outros brasileiros”, 
disse o relator. (E.C.)

Saúde compra 17% dos 
remédios previstos

Medicamentos são usados no tratamento de pacientes em estado grave; 
governo tentou comprar 180 milhões de doses, mas só conseguiu 32 milhões

COVID-19

O Ministério da Saúde está 
com dificuldades para refazer 
a reserva técnica de remédios 
do kit intubação, que está 
praticamente zerada. Esses 
medicamentos são usados 
no tratamento de pacientes 
de Covid-19 em estado gra-
ve. Nota técnica da Pasta na 
segunda-feira passada, obtida 
com exclusividade pelo Esta-
dão, mostra que o governo 
tentou comprar doses para 
seis meses, mas só conseguiu 
17% do planejado.

Ontem, o ministro Marcelo 
Queiroga disse que deve re-
ceber mais lotes em até dez 
dias. Os remédios garantem 
que o paciente seja intubado 
sem sentir dor e sem tentar 
arrancar o tubo em reação 
involuntária.

O estoque federal de um dos 
dez remédios do kit acabou, e 
os de outros nove estão quase 
no fim. A responsabilidade de 
comprá-los costuma ser de 
Estados, municípios e hospitais. 
No entanto, o próprio docu-
mento determina que, com 
o risco de desabastecimento 

nacional, o ministério tem o 
papel de facilitar as compras. 
Analgésicos, sedativos e remé-
dios que controlam o coração 
e a circulação pulmonar estão 
entre os itens que acabaram. 
O maior estoque é do sedativo 
Cetamina, com previsão de 
durar 19 dias. O ansiolíti-
co diazepam dá para mais 
quatro dias: o hemitartarato 

de norepinefrina, para mais 
24 horas.

Segundo a nota, o ministério 
vinha mantendo a reserva por 
meio de pregões de compra 
de 2020. Agora, destaca a 

“considerável baixa no estoque” 
e alerta para a dificuldade de 
compra no País e no exte-
rior. Procurada, a Saúde não 
informou o volume ideal da 

reserva, mas o documento 
fala em montar estoque para 
seis meses.

Em reunião com a Casa 
Civil no fim de março, fi-
cou acertado que a Saúde 
compraria 186 milhões de 
doses dos medicamentos, o 
suficiente para 180 dias. Só 
foram obtidas, porém, 32,48 
milhões de unidades (17%).

Com kit intubação quase zerado, Ministério tem dificuldades para refazer reserva

Agencia Brasil/Arquivo

Estadão Conteúdo

 Às vésperas do julgamento 
sobre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o relator 
da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin, pediu 
ontem para retornar à Primeira 
Turma do STF assim que o 
decano da Corte, Marco Au-
rélio Mello, deixar o tribunal 
em julho.

“Justifico que me coloco 
à disposição do Tribunal 
tanto pelo sentido de missão 
e dever, quanto pelo prei-
to ao exemplo conspícuo 
do Ministro Marco Aurélio, 
eminente decano que honra 
sobremaneira este Tribunal”, 
escreveu Fachin, em ofício 
endereçado ao presidente 
do STF, Luiz Fux.

“Caso a critério de Vossa 
Excelência ou do colegiado 
não se verifiquem tais pres-
supostos, permanecerei com 
muita honra na posição em 
que atualmente me encontro”, 
acrescentou o ministro. Nos 
bastidores da Corte, o pedido 
foi interpretado como um sinal 
de que o ministro cumpriu a 
sua missão como relator da 
Lava Jato no STF, encerrando 
um ciclo de trabalho.

Fachin atualmente integra a 
Segunda Turma do STF, onde 
tem sofrido uma série de re-
veses em julgamentos da Lava 
Jato. A correlação de forças 
na Corte foi alterada após a 
aposentadoria de Celso de 
Mello e a chegada ao tribunal 

Fachin pede para retornar 

à Primeira Turma do STF

Lava Jato

de Kassio Nunes Marques, 
indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

No ofício enviado a Fux, 
Fachin ressaltou que pretende 
retornar à Primeira Turma, 

“caso não haja interesse de 
integrante mais antigo” do 
tribunal. O STF respeita o 
critério de antiguidade nes-
ses casos.

Mesmo se a troca for efe-
tivada, os casos da Lava Jato 
continuarão ser ser julgados 
pela Segunda Turma, segundo 
o gabinete de Fachin. Técnicos 
da presidência do STF avaliam 
que, embora pelo regimento 
Fachin deveria levar todo o 
acervo do gabinete, o ministro 
pode apresentar uma questão 
de ordem ou algo nesse sen-
tido para manter os casos da 
Lava Jato na Segunda Turma e 
redistribuir para outro relator.

“Caso confirmada pela Pre-
sidência e pelo Tribunal a 
mudança de órgão colegiado, 
a Segunda Turma continua 
preventa para o julgamento de 
todos os processos referentes 
à Operação Lava Jato”, comu-
nicou o gabinete de Fachin.

O ministro integrava origi-
nalmente a Primeira Turma do 
STF e trocou para a Segunda 
após a morte em acidente aéreo 
do ministro Teori Zavascki, 
em janeiro de 2017. Depois 
que mudou para a Segunda 
Turma, Fachin foi sorteado e 
definido como novo relator 
da Lava Jato. (E.C.)

Caso Henry foi o gatilho para PL que segue ao Senado

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Thiago vence as provas e é eleito o chefe da casa da árvore. Binho, Samuca 

e Neco o coroam com ovo e farinha na cabeça. Os quatro riem. No orfanato, 

Bia pergunta para Cris o nome do aplicativo que ela baixou no celular, mas 

Cris, que foi envenenada por mentiras ditas por Marian.

GLOBO, 17H55

Malhação
Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiencias. Sofi a 

liga para Marcos contar uma historia para ela dormir. Laudelino e Ina viajam. 

Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem 

perguntando por seu pai biologico.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiencias. Sofi a 

liga para Marcos contar uma historia para ela dormir. Laudelino e Ina viajam. 

Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem 

perguntando por seu pai biologico.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o 

roubo na empresa. Luna comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não 

percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a 

mando de Dominique. Tarantino fi ca chateado com a falta de atenção de Alan.

GLOBO, 21H00

Império
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis
Aat força a barriga para também entrar em trabalho de parto. Sarai fi ca feliz 

em ter ajudado as duas rainhas. Gate é condenado a morte pelo assassinato 

de Abubakar. Sarai implora pela vida de Gate. Dois anos depois, Gate recebe 

a vista de Femi. Abrão se assusta com o pedido do faraó.

Egoísmo é conceito 
que automaticamente 
faz despertar 
sentimento negativo, 
pois é conotado como 
algo ruim. Mas nem 
sempre egoísmo é 
mau, e pelo bem de 
cada um de nós um 
pouco de egoísmo é 
necessário.

Então não peça 
desculpa ou se anule 
pelo que os outros 
querem ou pensam. 
Primeiro está você, as 
suas vontades, os seus 

MOMENTO
especial

Seja você a sua prioridade 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: DIRCEU AUGUSTO CAMARA VALLE

Parabéns! Que Deus te ilumine, te guie e te proteja em 

todos os dias da sua vida. Feliz aniversário!  

 Que nunca nos falte a esperança de 
dias melhores.”

 cultura@jornaldat.com.br

sonhos.
Esse é o egoísmo 

bom e necessário, pois 
se você não se puser 
em primeiro lugar na 
sua vida, os outros 
não o vão fazer! Seja 
você a sua prioridade 
na vida!
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PALMEIRAS Vinicius 
Silvestre; Mayke,
Kuscevic, 
Alan Empereur e 
Esteves; 
Danilo Barbosa,
Zé Rafael e 
Gustavo Scarpa; 
Lucas Lima, 
Willian e 
Luiz Adriano. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Bruno Alves e 
Léo; 
Igor Vinícius, 
Reinaldo, 
Rodrigo Nestor, 
Luan e 
Daniel Alves; 
Pablo e 
Rojas. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

PALMEIRAS 
SÃO PAULO

ÁRBITRO - Raphael Claus.
HORÁRIO - 22 horas.
LOCAL - Allianz Parque.

CORINTHIANS 
Cássio; 
Fagner, 
Bruno Mendez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel, 
Cantillo, 
Gustavo Mosquito, 
Vitinho (Luan) e 
Rodrigo Varanda; 
Cauê. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SÃO BENTO
Luiz Daniel; 
Gabriel, 
Dirceu, 
Bruno Leonardo e 
Pablo; 
Fábio Bahia, 
Serginho e 
Daniel Costa; 
Diego Tavares, 
Ruan (Leilson) e 
Ytalo. 
Técnico: 
Edson Vieira.

CORINTHIANS 
SÃO BENTO

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Neo Química Arena.

PONTE PRETA  
Ygor Vinhas; 
Apodi, 
Luizão, 
Ruan Renato e 
Yuri; 
Dawhan, 
Barreto e 
Camilo; 
Niltinho, 
Moisés e 
João Veras. 
Técnico: 
Fábio Moreno.

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Gabriel Pirani e 
Ivonei; 
Marinho, 
Marcos Leonardo e 
Soteldo. 
Técnico: 
Ariel Holan.

PONTE PRETA   
SANTOS

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli

Abalado por vices, Palmeiras 
desafia boa fase do São Paulo

Depois de perder nos pênaltis as decisões contra o Flamengo e o Defensa Y Justicia, alviverde foca no Estadual

PAULISTÃO

Marcado por derrotas re-
centes em duas finais e pela 
decepção de vários pênaltis 
desperdiçados, o Palmeiras 
retoma hoje a atenção ao 
Campeonato Paulista diante 
do rival que vive a melhor fase 
na competição. A partir das 
22 horas, no Allianz Parque, 
o time alviverde escala vários 
reservas em campo diante 
do São Paulo, que vem de 
uma série de três vitórias 
pelo Estadual.

A situação oposta entre 
ambos não se restringe apenas 
ao aspecto anímico. Do ponto 
de vista físico, a disparidade 
entre ambos é grande. As 
duas equipes entraram em 
campo na quarta-feira, mas 
sob circunstâncias diferentes. 
O São Paulo escalou reservas 
na vitória sobre o Guarani, 
enquanto o Palmeiras disputou 
com os titulares, em Brasília, a 
final da Recopa Sul-Americana 
contra o Defensa Y Justicia. 
A partida se alongou até o 

Técnico Abel Ferreira tem a difícil missão de recobrar a motivação dos jogadores

início da madrugada com 
prorrogação e pênaltis.

A pressão pela vitória é 
maior do lado palmeirense por 
causa dos últimos resultados 
ruins. As derrotas nas finais 
da Supercopa, diante do Fla-
mengo, e da Recopa, diante 
do time argentino, mostraram 
a debilidade da equipe nos 
momentos decisivos e a falta 
de tranquilidade para bater 
os pênaltis. A insegurança 
sobre o time chega em um 

momento crucial, às vésperas 
da estreia na fase de grupos 
da Libertadores.

Mesmo diante da neces-
sidade de superar os dois 
vice-campeonatos, o Pal-
meiras terá de escalar uma 
formação reserva. A equipe 

titular ainda está desgastada 
e será preservada para a es-
treia na Libertadores diante 
do Universitario, no Peru. 
Antes da viagem para Lima, 
a equipe ainda vai enfrentar 
no domingo o Botafogo, em 
Ribeirão Preto.

Por isso, o técnico Abel 
Ferreira encara uma situação 
difícil sobre quem escalar e 
como lidar com as duas der-
rotas nos pênaltis. “Temos de 
aguentar a dor, não há outra 
forma, temos que sofrer, que 
é o que sinto agora. Vai ser 

um ano duro, mas é aguentar, 
suportar e seguir em frente”, 
disse o português. Pelo menos 
no Estadual o Palmeiras faz 
campanha positiva e está 
invicto até o momento.

O São Paulo é quem conse-
guiu os melhores resultados 
desde a retomada do Paulista. 
O time do técnico argentino 
Hernán Crespo venceu São 
Caetano, Red Bull Bragan-
tino e Guarani e também 
tem estreia na Libertadores 
marcada para semana que 
vem contra o Sporting Cristal, 
no Peru. Se o rival alviverde 
lamenta derrotas, a equipe 
do Morumbi contabiliza nos 
algumas conquistas.

O clube promoveu a estreia 
de reforços, deu ritmo a ga-
rotos da base e conquistou 
resultados positivos. “Estou 
tranquilo porque o grupo é 
muito competitivo e sabe 
o que quer durante o jogo, 
porque demonstra identidade, 
demonstra garra, vontade de 
lutar. Os resultados são uma 
consequência”, disse Crespo.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

Mancini usa ponderação e
ciência para poupar elenco

O curto intervalo de jogos 
nesta retomada do Campeo-
nato Paulista vem mudando o 

“modus-operandi” do técnico 
corintiano na hora de colocar 
o seu time em campo. A 
equipe, que hoje enfrenta o 
São Bento, às 20 horas, na 
Neo Química Arena, vai ser 
fundamentada em outros 
elementos que fogem ao tra-
dicional sistema de trabalho. 

“Temos que ponderar, usar a 
parte científica, saber quem 
está em condições de repetir 
o jogo para escalar o melhor 
time. A tendência é o rodízio, 
mas não me preocupo porque 
vi bom rendimento no jogo 
de Araraquara.

De fato a maratona que 
vem atingindo as equipes 
com vários torneios a disputar 
obriga um planejamento mais 
cuidadoso. E o objetivo é um 
só: não estourar os jogadores. 
Diante de compromissos 
seguidos, o comandante foi 
obrigado a usar os titulares no 
domingo contra o Guarani e 
uma equipe reserva diante da 

Corinthians

Ferroviária na terça. E como 
essa batida de confrontos vai 
seguir até o ajuste do calendário, 
a alternância vai permanecer. 

“Devemos usar um time agora 
e outro no domingo (quando 
volta a campo para enfrentar 
o Ituano).

Em seu retorno à Arena, 
nomes importantes como 
Cassio, Fagner, Fabio Santos 
estão de volta. Completam o 
setor defensivo os zagueiros 
Gil e Bruno Mendez. No meio, 

a dúvida fica entre Gabriel 
ou Camacho para auxiliar 
Cantillo na marcação. Gustavo 
Mosquito, Vitinho e Rodrigo 
Varanda ficam encarregados 
de municiar Cauê na frente. 
Longe da sua melhor forma, 
Luan tem poucas chances de 
entrar como titular.

No Paulista, o Corinthians 
tem situação tranquila no 
Grupo A: 14 pontos em 
sete partidas. Mas diante 
da oportunidade de fazer 
dois duelos como mandante, 
o treinador já passou a seus 
liderados a importância de 
um aproveitamento de 100% 
nos jogos contra o São Bento 
e o Ituano.

“É importante você poder 
voltar a jogar em seu estádio. 
Acho que esse foi o sexto 
jogo fora de casa e a gente 
sente falta. É o campo em 
que estamos acostumados 
a jogar. Um campo rápido, 
com a grama boa. Nesses 
jogos em que atuamos fora, 
tivemos que nos adaptar”, 
afirmou. (E.C.)

Holan testa equipe para fase
de grupos da Libertadores

Em meio a uma maratona 
de jogos nesta retomada do 
Paulistão, o Santos vai enfren-
tar hoje a Ponte Preta, às 20 
horas, pela quinta rodada do 
Estadual, em clima de teste. 
No estádio Moisés Lucarelli, 
em Campinas, o técnico 
Ariel Holan deve mandar a 
campo o que tem de melhor 
para o time ganhar corpo 
e entrosamento, visando 
a estreia na fase de grupos 
da Copa Libertadores, na 
próxima terça-feira.

Ao mesmo tempo, o trei-
nador espera iniciar a reação 
santista no Paulistão, no qual 
o time tem apenas uma vitória 
em cinco jogos. O triunfo 
sobre o Ituano aconteceu em 
março, antes da paralisação 
do campeonato. Na retomada, 
o Santos empatou sem gols 
com o Botafogo, em casa. 
No Grupo D, a equipe san-
tista tem seis pontos e está 
em segundo lugar, atrás do 
Mirassol, com oito. Somente 
os dois primeiros colocados 
avançam às quartas de final

Santos

Para voltar a vencer no 
Estadual, o Santos deve ter 
força quase máxima. Em 
relação ao time que empatou 
com o San Lorenzo por 2 a 
2, na noite de terça, Holan 
deve fazer três mudanças. 
Ivonei, que voltará ao time 
após se recuperar de lesão, 
completará o meio-campo. 
Assim, Felipe Jonatan vai 
voltar a sua posição de ofício, 
a lateral-esquerda, após atuar 
no lugar do meio-campista. 

E Pará, que jogou no lado 
esquerdo, vai retornar para 
o direito - Madson havia 
atuado nesta posição na terça.

Holan deve contar com 
todos os titulares porque 
pretende dar folga a alguns 
deles no último jogo antes da 
estreia na fase de grupos da 
Libertadores. No domingo, 
vai receber a Inter de Limeira. 
A escolha dos titulares se 
tornou um desafio para o 
técnico argentino com a re-
tomada do Paulistão porque 
o calendário se tornou uma 

“maratona”.
Serão cinco jogos em apenas 

dez dias, média de um jogo 
a cada 48 horas. No total, 
serão 13 jogos em 40 dias, 
em rodadas do Estadual e da 
competição sul-americana. 
Apesar de estar no início da 
temporada, o desgaste físico 
já se tornou uma preocupação 
para o treinador, que vem 
de jogos difíceis contra De-
portivo Lara e San Lorenzo, 
pelo torneio internacional, 
nas últimas semanas. (E.C.)
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