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Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Suzano

LEITOS DE
UTI SEGUEM
COM 105%
Suzano completou essa semana
com ocupação de 105% das suas
Unidades de Terapia Intensiva
(UTI). Há uma semana oscilando
entre 115 %e 100%, a cidade ainda
vive um momento delicado da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Cidades, página 3

Atividades econômicas
começam a retornar de
forma gradual amanhã
EMANUEL AQUILERA

Guararema

Oxímetro pode
ser oferecido
a pacientes
Cidades, página 4

FERRAZ

UBS deve ficar
pronta neste
ano. p4

SUZANO

Estudantes e professores terão acesso ao Centro de Mídias de
Educação de forma gratuita após parceria com Estado. Cidades, página 4

PAULO PAVIONE/SECOP SUZANO
PAULO PAVIONE/SECOP SUZANO

Algumas atividades comerciais retornam neste domingo, outras terão que aguardar mais tempo

De acordo com a nova
fase de transição,
shoppings e igrejas
já podem funcionar a
partir de amanhã, das
11 às 19 horas, com
até 25% do público
Os municípios do Alto Tietê se
preparam para a retomada gradativa das atividades comerciais
e de serviços a partir de amanhã,
conforme anunciado ontem, durante atualização do Plano São
Paulo, que determinou a fase de
transição em todo o Estado pelas
próximas duas semanas. A flexibilização é reflexo da queda nos índices da pandemia de coronavírus.
Cidades, página 3

Mais de 4 mil

Suzano bate recorde de vacinação
contra a Covid em um único dia

Pai do prefeito Rodrigo Ashiuchi, Katuya Ashiuchi,
foi um dos vacinados ontem. Cidades, página 3
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Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

TRIBUNA

Fôlego renovado
já implantadas pela gestão anterior.
Agora, passados pouco mais de cem dias
do atual mandato, a poeira baixou e foi possível ver o tamanho da crise provocada pela
doença, no pior cenário de agravamento. A
chegada da vacina, que já imunizou aproximadamente 10% da população, na média
nacional, foi um alento, mas não pode ser
vista como a solução de todo o problema.
Algumas iniciativas paralelas precisam ser
criadas para somar forças com vista na redução da pandemia.
Um bom exemplo pôde ser registrado na
quinta-feira, em Mogi das Cruzes, com a troca do tanque de oxigênio no Hospital Municipal, que permitiu dobrar a capacidade de
abastecimento do produto, um dos mais imprescindíveis para o tratamento de pacientes
com Covid-19. A partir da ampliação, será
possível abrir mais 45 leitos no hospital, dos
quais 15 serão destinados à terapia intensiva.
A substituição do reservatório soma todas as características de como devem ser
as ações neste momento: iniciativa pública,
apoio empresarial, suporte à área médica e
responsabilidade popular.

Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Brasileiro: mente enferrujada
de maioria está acomodada,
a destruição acontece em
muitos setores.
O ex-presidente Abraham
Lincoln, que presidiu os Estados Unidos e morreu assassinado, foi um estadista ilustre
e deu inúmeras lições de vida.
Em um dos seus discursos dizia que é preciso uma vida de
honestidade, ter compaixão
e integridade, tanto no comportamento individual, servindo de exemplo, ou exigindo
que as pessoas cumpram estas virtudes.
Caso os brasileiros em sua
grande maioria fossem honestos
consigo mesmos, esta nação
daria um salto em progresso
e desenvolvimento. Os seres
que têm compaixão estão sempre trabalhando em prol dos
semelhantes, pois sabem que
o ar que respiram é o mesmo

 Secretária de Saúde

O presidente da Câmara Municipal de
Ferraz de Vasconcelos, Flávio Batista de
Souza (Podemos), o Inha, festejou a nomeação da servidora pública de carreira, Kelly Hungria D’Ávila Cordeiro, como
secretária da Saúde.
 Prazo para inscrições

As inscrições online do programa emergencial “Avança Mais Guararema”terminam
amanhã. O cadastro deve ser feito no
formulário digital disponibilizado no site
da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br). As pessoas contempladas pelo programa terão um contrato
de seis meses, podendo ser prorrogado
até o dia 31 de dezembro deste ano, e
irão receber auxílio de R$600, cesta básica, vale transporte, EPIs e uniformes,
seguro de acidentes pessoais e curso de
qualificação profissional.
 Economia na conta I

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai gerar uma economia significativa nas contas de energia elétrica no próximo mês,
com a troca da bandeira tarifária. As mudanças aconteceram nesta quinta-feira,

ARTIGO

A mente humana é como
aço ou metal, se não usar,
enferruja. Daí a necessidade
de ler, raciocinar, refletir, fazer críticas construtivas e se
afastar do negativismo. Elimine pensamentos tediosos
e faça bons trabalhos todos
os dias. Uma caridade por dia
ajudando pessoas ou fazendo
doações te elevará e marcará
a sua integridade, honestidade e compaixão. As pessoas
que vivem acomodadas sem
fazer exercícios físicos, leituras constantes, andar pelas
ruas e desenvolver a mente
em inúmeras atividades, se
enferrujará e a mente ficará
embotada.
Caso os brasileiros pensassem muito no Brasil, tudo
melhoraria para todos. A falta
de sinceridade e persistência
destrói você e como a gran-

FÁBIO MIRANDA

que toda a humanidade também respira. Outro item que
falta nos seres humanos é a
integridade. E afinal o que é
a integridade. O que significa
ser íntegro? É ter reputação
ilibada, ou seja, sem qualquer
mancha e ter um elevado grau
de amor ao próximo.
Se todas as autoridades,
empresários e as principais
lideranças do Brasil adicionassem estas três palavras no dia
a dia (honestidade, compaixão e integridade), este país
mudaria de rumo e serviria
de exemplo para o mundo.
A população de uma pátria
amadurece pela dor ou pelo
amor. Então, não se deixe enferrujar, levante e ande, você
não está sozinho no planeta.
Olavo Arruda Câmara é advogado,
professor, mestre e doutor em Direito
e Política.

editor@jornaldat.com.br

em diversos locais como escolas municipais, Unidade Básica de Saúde, além
do Paço Municipal.
 Economia na conta II

Com as orientações do Plano São Paulo, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, que
atende das 8 às 17 horas, suspendeu os
atendimentos ao público e adotou o sistema de home office para parte dos servidores públicos. Com estas alterações,
a administração pública pôde solicitar
a mudança para a bandeira branca, a
qual trará uma economia significativa
ao município de até 11% de economia,
uma vez que os horários de maior contenção são das 22h30 às 16h30.
 Doação de cestas

O Fundo Social de Solidariedade de Poá,
por meio da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, recebeu nesta
semana, a doação de 1,2 mil cestas básicas. Os alimentos serão distribuídos
para famílias carentes do município, em
situação de pobreza e extrema pobreza (alta vulnerabilidade). As doações foram feitas pelo Shibata Supermercados
e pelo Fundo Social de Solidariedade do
governo do Estado.

DROGAS SÃO APREENDIDAS NO PARQUE ALVORADA
Divulgação/Secop Suzano

U

ma das principais lições que a
pandemia do coronavírus vai deixar para a humanidade é que as
crises, para serem superadas, precisam de ações conjuntas. Não há iniciativa
de mão única capaz de resolver as questões
por completo; não há imposição do governo
que, sem apoio da população, possa alcançar
os objetivos propostos. É preciso, acima de
tudo, a comunhão das ações, sempre objetivando a causa maior: a superação da pior
crise sanitária que o mundo já enfrentou.
A pandemia, infelizmente, ganhou força
com a troca de boa parte das lideranças políticas municipais no início do ano. Prefeitos
e vereadores precisaram de um tempo para
tomar ciência do rumo da causa pública e
pouco puderam implantar de suas promessas de campanha. As mudanças anunciadas
tiveram de ficar em banho-maria. Na linguagem mais popular possível, foi preciso trocar
o pneu do carro em movimento. Não houve
tempo disponível para paradas, reflexões e
iniciativas inusitadas. A velocidade do avanço
da Covid-19 obrigou a todos a tomarem atitudes imediatas e dar continuidade a outras

•••

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou ontem a apreensão de 80
pinos de drogas no Parque Alvorada. Uma equipe da Ronda Ostensiva Motorizada
(Romo) estava em patrulha preventiva na região do Cemitério São João Batista
quando foi acionada por moradores, que denunciaram um caso de tráfico de
entorpecentes. No total, foram apreendidas 32 porções de crack, 24 de maconha,
22 de cocaína, 2 tubos de lança perfume e dinheiro em espécie.
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Retorno gradativo somente será possível graças a alteração do governo do Estado para a fase de transição

Alto Tietê se prepara para a
retomada gradual da economia
Emanuel Aquilera

Paulo), Alfredo Cotait, que
solicitou a reabertura dos estabelecimentos “não essenciais”.
Esperamos que o prefeito
Caio Cunha (Pode) siga a
determinação estadual, pois
precisamos nos preparar para o
Dia das Mães”, destacou Fádua,
“temos muitos setores que
ainda continuam sem poder
trabalhar. A decisão de reabrir,
mesmo que por um período
os restaurantes, é uma ajuda
importante. Mas precisamos
Medida começa a valer a partir de amanhã
de ações urgentes para os
prestadores de serviço, as
na fase de transição será de para as vendas do Dia das escolas de idiomas, as em25%. O toque de recolher Mães, uma das principais datas presas que operam serviço de
continua em vigência em todo para o varejo. No entanto, a vans escolares e monitores de
o Estado, das 20 às 5 horas, associação lembra que outros aula de dança, por exemplo”,
assim como a orientação para o setores ficaram de fora das acrescentou.
teletrabalho para as atividades medidas.
Nesta semana, a ACMC
administrativas não essenciais
Para a presidente da ACMC, enviou um ofício a Prefeitura
e escalonamento de horário. Fádua Sleiman, a decisão do de Mogi para solicitar uma
governo estadual é um pri- reunião para discutir a reameiro passo para a retomada bertura dos estabelecimentos
ACMC comemora
A mudança de fase trouxe econômica. “O governo do considerados “não essenciais”.
certo alívio para a Associação estado atendeu um pedido A medida segue o exemplo da
Comercial de Mogi das Cruzes feito pelo presidente da Facesp Facesp que também pediu a
(ACMC). A entidade afirmou (Federação das Associações abertura deste diálogo com
que a medida será importante Comerciais do Estado de São o governo estadual.

Astrazeneca

Pandemia

Recorde

Presencialmente

Ocupação de leitos
segue acima do limite

Campanha imuniza 4,3 mil
pessoas em um único dia

Lojas do Suzano
Shopping
voltam a anteder
amanhã

Os municípios do Alto Tietê
se preparam para a retomada gradativa das atividades
comerciais e de serviços a
partir de amanhã, conforme
anunciado ontem durante
atualização do Plano São Paulo,
que determinou a fase de
transição em todo o Estado
pelas próximas duas semanas.
A flexibilização das medidas,
com abertura gradual dos setores de comércios e serviços
na região, é reflexo da queda
nos índices da pandemia de
coronavírus (Covid-19), sobretudo na taxa de ocupação
de leitos, um dos principais
critérios levados em consideração
pelo Centro de Contingência
do Coronavírus do Governo
do Estado. Depois de quatro
semanas seguidas com a taxa
regional acima de 90%, nesta
semana a média no Alto Tietê
está abaixo de 85%.
“Graças a um esforço dos
prefeitos e de toda a população,
estamos saindo da pior fase e
avançando com a liberação dos
setores produtivos e retomada

Luiz Kurpel*

Suzano completou a semana com ocupação de
105% das suas Unidades
de Terapia Intensiva (UTI).
Há uma semana oscilando
entre 115% e 100%, a cidade
ainda vive um momento
delicado da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
Ontem, dia em que o
governo do Estado resolveu
avançar nas flexibilizações
do Plano São Paulo por
meio de um anúncio que
cria uma fase intermediaria
entre a vermelha e laranja,
Suzano informou que suas
20 vagas de UTI continuavam
ocupadas como já vinha
registrando durante toda
a semana. A taxa atual de
ocupação está acima do
limite, considerando que
o município possui 21 pacientes internados, mesmo
possuindo capacidade apenas
para 20.
Conforme atualização
da Secretaria Municipal
de Saúde, na Enfermaria a

gradual da economia. Isso
é muito importante para a
manutenção de empregos e de
empresas”, disse o secretário
executivo do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat),
Adriano Leite.
De acordo com a fase de
transição, o setor do Comércio,
incluindo lojas de shopping
centers, e os templos religiosos
estão autorizados a funcionar
presencialmente a partir de
domingo, das 11 às 19 horas.
Na semana seguinte, a partir
de sábado, além dos estabelecimentos comerciais, podem
retomar às atividades presenciais
os serviços de restaurantes e
similares; salões de beleza e
barbearias; atividades culturais;
parques; clubes e academias.
O horário de funcionamento
será das 11 às 19 horas, com
exceção das academias, que
poderão abrir das 7 às 11 e
das 15 às 19 horas.
Para evitar aglomerações,
a capacidade de ocupação
permitida nos estabelecimentos

ocupação é menos preocupante. Das 67 vagas ofertadas
pelas unidades de Saúde, 44
encontravam-se ocupadas
até ontem, configurando
uma taxa de 65,6%. Já sob
responsabilidade estadual, o
Hospital Auxiliar de Suzano
abriga 20 leitos de Enfermaria e apresenta ocupação
de 41%.
Nas cidades vizinhas, a UTI
exclusiva para tratamento
de pacientes com sintomas
da Covid-19 apresentou
taxas menores. Em Mogi
das Cruzes, por exemplo, o
índice mais recente aponta
uma ocupação de 84,5% dos
155 leitos de UTI e 73,5%
dos 223 de Enfermaria.
Em Itaquaquecetuba, pela
rede municipal, três dos
11 leitos de emergência e
15 dos 35 de Enfermaria
estavam ocupados. Já em
Poá, os dois leitos de UTI
encontram-se temporariamente ocupados e apenas
três dos 22 de Enfermaria
estavam sendo utilizados..
*Texto supervisionado pelo editor.

A partir de hoje recebem
um novo lote da vacina
Astrazeneca. No total são
64.540 imunizantes, sendo
que 21.920 são destinados à
segunda dose de trabalhadores
da saúde e 42.620 são para
aplicação de primeira dose
para idosos de 65 e 66 anos.
Os municípios, incluindo
Guarulhos, farão a retirada
dos imunizantes do Grupo
de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Mogi até
segunda-feira, de acordo
com agendamento prévio.

Mortes
A atualização dos dados da
pandemia de ontem traz 27
óbitos na região nas últimas
24 horas. Com a atualização,
já são 3.309 vítimas fatais da
Covid-19 desde o início da
pandemia. As vítimas eram
residentes nas cidades de
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz
de Vasconcelos, , Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Poá e Suzano.

A Secretaria Municipal de acompanhou a aplicação muita fé e confiança. Vamos
Saúde atingiu ontem o recorde da segunda dose de seu pai em frente na luta contra o
de 4.326 aplicações da vacina Katuya Ashiuchi, de 75 anos. coronavírus”, disse.
O Suzano Shopping reabre
contra o coronavírus (Co- “Ter um membro da família
Além do chefe do Executivo ao público neste domingo com
vid-19) em um único dia de vacinado é sempre um mo- suzanense, que esteve no o avanço da cidade e região
campanha, conforme balanço mento de muita felicidade. CEU Gardênia e na Arena para a Fase de Transição do
parcial. Deste índice, cerca Tenho acompanhado de perto Suzano, o secretário muni- Plano São Paulo de Retomada
de 20% foram destinados à a campanha de imunização, cipal de Saúde, Pedro Ishi, da Economia, anunciado
dose inicial de pessoas que que diariamente nos anima também acompanhou a ação ontem pelo governo estadual
ainda não haviam tomado. com uma dose de esperança. do dia. “É muito gratificante e conforme regulamentação
A ação descentralizada em Especialmente hoje, que alcançar todas essas pessoas. municipal. Com isso, as lojas
três polos de imunização batemos mais de quatro mil Isso demonstra que estamos passam a funcionar com o
da cidade deve seguir na aplicações em um único dia, fazendo o dever de casa”, atendimento ao público das
próxima quinta-feira, com o sentimento que fica é de explicou.
11 às 19 horas, todos os dias.
a aplicação da segunda dose
Restaurantes, academia e
Paulo Pavione/Secop Suzano
serviços de estética, porém,
a idosos de 74 a 72 anos de
idade que já realizaram a
somente voltarão às atividades
primeira etapa da imunização
a partir do dia 24. As lojas de
com a vacina CoronaVac, que
alimentação poderão continuar
é o imunizante do Instituto
com o sistema de delivery,
Butantan.
e também na modalidade
As equipes de Saúde, que
“take-away” para clientes que
estiveram em operação na Arena
preferirem fazer a retirada,
Suzano, no Centro de Artes
entre os dias 18 e 24.
e Esportes Unificado (CEU)
Nesta retomada gradual
Alberto de Souza Candido e
das atividades, seguindo
na Escola Municipal (E.M)
as novas regras anunciadas
Odário Ferreira da Silva.
pelo governo, a capacidade
A campanha também rede público estará limitada a
cebeu a visita do prefeito
25% da capacidade do centro
Rodrigo Ashiuchi (PL), que Do total de aplicações, 20% foram para a primeira dose
de compras.
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ENSINO A DISTÂNCIA

Com parceria, alunos e professores poderão ter acesso ao Centro de Mídias de Educação de forma gratuita

Suzano e Estado fecham acordo
para plataforma de educação
A Prefeitura de Suzano para começar a utilizar o
fechou convênio com o recurso na rotina escolar.
O Centro de Mídias SP é
governo do Estado para o
uso do Centro de Mídias destinado a atender alunos,
da Educação de São Paulo professores e gestores da área.
(CMSP), programa criado Os conteúdos podem ser
com o objetivo de aprimorar visualizados pelo aplicativo,
o ensino remoto por meio das disponível para dispositivos
plataformas digitais. Cerca Android e iPhone (iOS). Nele,
de 27 mil estudantes serão os usuários têm acesso às aulas
contemplados com a inicia- ao vivo, videoaulas e outros
tiva. O anúncio foi feito pelo conteúdos pedagógicos durante
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) o período de isolamento social
e pelo secretário municipal provocado pela pandemia de
de Educação, Leandro Bas- coronavírus (Covid-19). Os
sini, durante conferência da estudantes também podem
“Parada Pedagógica”, realizada interagir entre si e com os
de maneira online ontem.
educadores a partir de chat
Os alunos e professores e vídeos.
Além disso, as aulas para
da rede municipal de ensino
poderão ter acesso ao serviço educação infantil e anos iniciais
com internet gratuita a partir do ensino fundamental também
de seus dispositivos celulares. são exibidas pela rede gratuita
Isto porque a parceria também TV Univesp, disponível no
permitirá que a plataforma “canal 2.2”. Já os conteúdos
virtual seja acessada sem para os anos finais do ensino
consumir os dados móveis fundamental e o médio são
do usuário. O serviço já está veiculados na grade da TV
disponível na cidade e os pro- Cultura, sintonizada no “canal
fissionais da educação estão 2”. A proposta do programa
em processo de planejamento é que a ferramenta continue

Paulo Pavione/Secop Suzano

Informação foi confirmada ontem, após conferência da “Parada Pedagógica”

disponível para complementar
a rotina escolar, mesmo que
haja um retorno seguro às
atividades presenciais.
O chefe da pasta de Educação
comemorou a conquista para
Suzano e afirmou que agora,

Guararema

com o aplicativo à disposição,
a secretaria está coordenando
com os professores o roteiro
e o cronograma de atividades
para construir um percurso
próprio para o ensino de
Suzano. Com isso, devem

iniciar o uso em breve. Ele
ainda lembrou que, como a
plataforma também funciona
como um repositório de aulas, existe a possibilidade de
que as aulas gravadas pelos
educadores suzanenses sejam

Preços

Saúde

Oxímetro pode ser oferecido Procon de Santa Isabel
pesquisa a cesta básica
em caso de alta hospitalar
A Secretaria Municipal
da Saúde de Guararema,
fortalecendo o acompanhamento dos pacientes
que necessitam de internação para tratamento d
o coronavírus (Covid-19),
no momento da alta hospitalar, disponibiliza, caso
necessário, o aparelho de
oxímetro. Esse equipamento
é pequeno, com formado
de um “clipe” que se acopla
facilmente nos dedos da
mão, de forma não invasiva,
e mede o nível e saturação
de oxigênio no sangue de
forma rápida e confiável.
A entrega do oxímetro é
realizada no momento da
alta pela equipe técnica de
enfermagem e fisioterapia,
orientando o uso, os sinais
de alerta e o que fazer para
que, de maneira precoce,
haja intervenção terapêutica,
se for necessário.
“A disponibilização do
oxímetro para uso domiciliar para esse grupo de
pacientes vem contribuir

para continuidade do monitoramento dos parâmetros
de saturação de oxigênio no
sangue e oferta a assistência
necessária no momento
certo”, explicou a secretaria municipal de Saúde,
Adriana Martins.
Ainda no processo de
tratamento da Covid-19,

os pacientes de Guararema,
após a alta hospitalar, recebem a visita domiciliar do
profissional fisioterapeuta
responsável por uma avaliação da necessidade de
fisioterapia respiratória,
contribuindo para o monitoramento adequado desse
paciente.
Digulgação

Oxímentro

O Procon da Prefeitura de
Santa Isabel continua intensificando os trabalhos com
fiscalizações, levantamentos
e pesquisas de interesse da
população. Nesta semana,
foi realizado um comparativo de preços dos itens
essenciais da cesta básica, a
equipe esteve nos mercados
da cidade para averiguar o
valor de cada produto.
“É importante que o isabelense saiba que o Procon
está ao seu lado, trabalhando
para que ele tenha acesso
aos produtos de qualidade
e com preços corretos. Estaremos sempre realizando
levantamentos para que o
munícipe se mantenha informado, principalmente
em relação a produtos e
serviços essenciais”, afirma o secretário municipal
de Gabinete e responsável
pelo Procon de Santa Isabel,
Leonardo Freire.
Os itens da cesta básica
que foram comparados são:
Arroz (pacote de 5kg), óleo de
soja (embalagem de 900ml),

utilizadas por outras cidades.
“Nossa grande dificuldade
desde o início da pandemia
da Covid-19 era o fato de
que a plataforma de ensino
remoto consumia dados móveis. Muitas crianças usavam
os celulares pré-pagos dos
pais para estudar e isso se
tornava insustentável com
o tempo. Com esse novo
sistema, conseguimos ampliar
o alcance de nossos esforços
e atingir mais estudantes”,
afirmou.
O chefe do executivo agradeceu ao governo do Estado
de São Paulo pela parceria e
reforçou que a administração
municipal está empenhada em
prestar todo o apoio necessário aos professores, alunos e
responsáveis. “Esta ferramenta
vem para fortalecer o processo de educação de nossas
crianças. O acesso gratuito à
internet para usar o aplicativo
é mais uma forma de levar o
ensino de qualidade a quem
tem dificuldades de acessar
os meios digitais”, ressaltou.

UBS do Jd. TV
deve fica pronta
ainda neste ano
em Ferraz

feijão (pacote de 1kg), açúcar
(pacote de 1kg), fubá (pacote
de 500g), farinha de trigo
A Unidade Básica de Saúde
(pacote de 1kg), macarrão (UBS) do Jardim TV segue
(pacote de 500g) entre outros em obras para ser entreitens essenciais no dia a dia, gue à população ainda em
sendo constatado diferenças 2021. A construção, que
de preços de até 10,11% no estava parada desde 2017,
foi retomada em fevereiro
valor final da cesta.
“A equipe do Procon de deste ano.
Santa Isabel tem realizado
O secretário de Obras,
um grande trabalho de re- Antônio Carlos dos Santos
formulação do setor, isso Ferreira, esteve vistoriando
vai ajudar a prestar ótimos o canteiro de obras e ficou
serviços aos isabelenses, o satisfeito com a produção.
que na verdade já vem acon- “Estamos vendo que a constecendo. O munícipe foi aler- trução está em andamento
tado sobre a disparidade de e será um grande benefício
preços dos ovos de Páscoa e para os moradores da região”.
agora, ainda mais importante,
O gestor de Obras também
sobre a diferença dos itens disse que uma orientação da
da cesta básica”, explicou prefeita Priscila Gambale (PSD)
o prefeito de Santa Isabel, é para que obras só sejam
Carlos Chinchilla (PSL).
iniciadas quando houver
O Procon da Prefeitura dinheiro para concluí-las.
de Santa Isabel realizará “Isso evita situações como
comparações dos preços a desta unidade de saúde,
dos produtos da cesta básica que ficou parada por quatro
toda semana, verificando se anos”, disse o secretário.
os mercados estão aumenO custo para a conclutando os valores dos itens são da obra é de cerca de
essenciais.
R$ 974 mil.
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Neste mês, a Secretaria está intensificando a preparação das escolas e creches para a retomada das atividades

Pesquisas e experiências são
temas na Brigada da Pandemia
A Brigada da Pandemia na
Educação de Mogi das Cruzes
recebeu em sua reunião semanal anteontem especialistas
para conhecer experiências e
pesquisas sobre a retomada
das atividades presenciais em
outros países e também no
Brasil. Além dos membros
da Brigada, participaram da
reunião a Comissão de Educação da Câmara Municipal
e o Conselho Municipal de
Educação.
“Foi uma reunião muito
positiva em que tivemos acesso
a informações importantes
para fundamentar nossas
discussões e a proposta de
ações para a retomada das
aulas presenciais na cidade”,
avaliou o secretário interino
de Educação, Caio Callegari. A
Brigada é um espaço coletivo
e colegiado para apreciar diferentes perspectivas e pactuar
ações conjuntas em relação
à política educacional no
contexto da Covid-19.
Pesquisadora do Vozes da
Educação, consultoria técnica

formada por profissionais que
acreditam no potencial transformador do chão de escola,
Carolina Campos, trouxe
alguns apontamentos sobre o
levantamento internacional da
retomada de aulas presenciais
feito pelo grupo. O estudo
mais recente, divulgado em
março, abordou a questão da
primeira infância.
“O que temos visto mundo
afora é que os pais se sentem
mais seguros quando o retorno
começa de forma voluntária. É
fundamental a comunicação
com as famílias, mostrar a elas
como as crianças irão passar
o dia nas escolas”, destacou.
A professora também apontou
a necessidade da rigidez no
escalonamento de horários,
a definição de funções dentro do ambiente escolar e a
elaboração e um plano de
monitoramento.
Vinicius Bueno, líder do
projeto Gestão da Aprendizagem
na Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, trouxe a
experiência do trabalho que

Divulgação/PMMC

Participaram da reunião a Câmara e o Conselho e a Comissão de Educação

está sendo feito pelo governo
Estadual quanto à aprendizagem dos estudantes. “Meu viés
de olhar para esse retorno é
o pedagógico com foco na
equidade. Também temos
um olhar bastante próximo
para os alunos em processo
de alfabetização”, contou. O

Taiaçupeba

trabalho tem sido feito com
base na implementação do
currículo e no programa de
recuperação e aprofundamento.
Direto do Rio de Janeiro,
Marco Rodrigues Júnior, líder
do Plano de volta às aulas da
capital carioca, falou sobre a
experiência da retomada das

atividades em 419 unidades
de ensino com atendimento
de estudantes de pré-escola,
1º ano e 2º ano do ensino
fundamental. “A retomada é
um trabalho de muito estudo e
escuta. Buscamos o que tinha
de mais rigoroso nos protocolos, inclusive internacionais e

fizemos um trabalho muito
alinhado com a saúde na
elaboração do nosso protocolo sanitário. O retorno é
voluntário e foi elaborado um
escalonamento dos horários
de entrada, saída e recreio.
Estamos na Fase 1 do plano,
priorizando a alfabetização”,
contou. Rodrigues também
destacou a importância do
plano de monitoramento
e contingência de casos da
doença nas unidades escolares.
Em Mogi está autorizado
o funcionamento as escolas
particulares com turmas de
educação infantil. Este período
servirá também de avaliação
para a retomada gradual em
outras unidades. Neste mês,
a Secretaria de Educação está
intensificando a preparação
das escolas e creches para a
retomada das atividades. Este
processo tem sido discutido
amplamente no Comitê Gestor
de Retomada Gradativa das
Atividades Econômicas do
município e na Brigada da
Pandemia na Educação.

Pandemia

Patrulha Rural da Guarda
Cipec propõe união das
Municipal resgata ave ferida Prefeituras ao Condemat
A Patrulha Rural da Guarda
Civil Municipal (GCM) de
Mogi das Cruzes resgatou,
na manhã de anontem, uma
ave silvestre, da espécie biguá, que estava ferida. O
fato ocorreu na estrada da
Estiva, na região do distrito
de Taiaçupeba. O animal foi
encaminhado para o Núcleo
de Prevenção e Controle de
Arboviroses (NPCA), da Secretaria Municipal de Saúde,
para ser medicado.
A equipe da Patrulha Rural fazia patrulhamento na
estrada da Estiva quando
avistou a ave ferida. Ela foi
resgatada e encaminhada
ao NPCA. No exame, ficou
constatado que o biguá tinha
uma fratura na asa. Ela será
cuidada e, posteriormente,
encaminhada para o Cras
Pet, no Parque Ecológico
do Tietê.
O biguá é uma ave aquática
que se alimenta de peixes.
De plumagem escura e cerca
de 75 cm de cumprimento,
ela não possui a glândula

uropigial, responsável pela
secreção da substância que
impermeabiliza as penas.
Assim, elas não retêm ar,
fazendo com que a ave seja
mais rápida em seus mergulhos para caçar.
A Patrulha Rural faz parte
da estrutura da Prefeitura
para o trabalho de segurança
pública em Mogi das Cruzes.
O grupamento conta com
veículo de tração 4x4 para
percorrer as estradas vicinais

do município, mesmo os
locais com acesso mais difícil.
O trabalho do grupamento
aproxima a Guarda Municipal
dos produtores e moradores
da zona rural. Ela também
atua em conjunto com o
Departamento de Fiscalização no monitoramento de
áreas de risco e de proteção
ambiental, para combater
ocupações irregulares ou
o parcelamento irregular
de áreas.
Divulgação/PMMC

O animal foi encaminhado ao NPCA para ser medicado

Thamires Marcelino

Novo Comitê de
O novo Comitê Integrador Enfrentamento
e Participativo de Enfrenta- da Covid-19 é
mento às Consequências da composto por 16
Covid-19 (Cipec), composto entidades

por 16 entidades, entregou
ontem uma carta aberta ao
Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto
Tietê (Condemat) propondo
uma parceria com as Prefeituras da região para auxiliar
no combate à pandemia e,
principalmente, na retomada
econômica.
“O principal objetivo é
dialogar e se unir ao Poder
Executivo para auxiliar nas
tomadas de decisões, buscando
também um consenso para
que as atividades de comércios
e serviços não sejam ainda
mais penalizadas”, disse o
presidente do Comércio
Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomercio),
Valterli Martinez, porta-voz
do Cipec.
Ainda de acordo com Valterli
Martinez, a integração com

as demais gestões municipais
deve ser movimentada em
reuniões produtivas junto
ao Comitê, que oferecerá
um olhar amplo de cada
entidade representativa. Em
resposta à proposta do Cipec,
o presidente do Condemat e
prefeito de Suzano, Rodrigo
Ashiuchi (PL), enalteceu a
iniciativa das entidades.
“Sem dúvida, essa parceria
é de extrema importância
para ampliarmos o debate
do enfrentamento à pandemia, mas também será
importante para ações futuras,
no período pós-pandemia,
com a retomada total da

economia”, apontou.
O presidente falou ainda
sobre iniciativas regionais
que foram favoráveis aos
setores, como a não adesão
ao mega feriado de 26 de
março a 1 de abril, adotado
pela Capital e outras regiões.
No entanto, Ashiuchi reforçou que, pela diversidade de
características dos municípios
que compõem o Condemat,
nem sempre é possível uma
decisão unificada.
Como próxima atividade, o
Cipec se reunirá na próxima
terça-feira com a Câmara
de Mogi. A pauta principal
a ser tratada no Legislativo,
além de explicar para os
parlamentares o objetivo do
Cipec, é pedir o apoio para
as iniciativas que passarão
a ser pautadas pelo novo
Comitê que visa participar
de forma ativa das discussões e tomada de decisões
que impactam diretamente
nas atividades geradoras de
emprego nos municípios em
meio à pandemia.

6

cidades

Sábado, 17 de abril de 2021

portalnews.com.br

NOVO COMANDO

Titular tem 51 anos e é especialista em Gestão de Cidades; professor José Henrique Porto vai completar equipe

Cunha anuncia André Stabile
como secretário de Educação
O prefeito de Mogi das
Cruzes, Caio Cunha (Pode),
apresentou na noite de ontem
o especialista em Gestão de
Cidades, André Stabile, como
o novo titular da Secretaria
Municipal de Educação. A
apresentação foi feita por
meio de uma transmissão
ao vivo nas redes sociais,
como parte da prestação de
contas da municipalidade dos
primeiros cem dias de gestão.
O evento contou com a
participação da vice-prefeita
Priscila Yamagami (Pode),
que integra o Comitê de
Retomada das Atividades e
a Brigada da Educação do
município.
Questionados pela população,
Cunha e Priscila reforçaram
os critérios técnicos para a
escolha dos novos nomes
que ocuparão a titularidade
da Pasta e integrarão a coordenadoria da Secretaria de
Educação. “Buscamos um
nome que tenha não apenas

conhecimento técnico, mas
que tenha como base uma
relação de respeito com o
servidor público da Educação”,
explicou o prefeito.
André Stabile tem 51 anos
e é especialista em Gestão de
Cidades e integra o Movimento
pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Stabile
também ocupou o cargo de
Gestor do Conhecimento
na Secretaria de Educação
na cidade de São Caetano
do Sul, no ABC Paulista, e
chegou a participar de eventos
promovidos pela Secretaria
de Educação de Mogi.
Durante a apresentação,
Stabile afirmou que seu principal objetivo é “promover
uma resposta da cidade à
pandemia na área da Educação”,
prometendo um novo pacto
entre gestores públicos e a
população. “Nenhum aluno
ficará para trás, e todos nós
devemos ajudar”, destacou.
A coletiva de imprensa também apresentou o educador
e especialista em Formação

Felipe Ruffino/PMMC

buscam o interesse do coletivo”, explicou o Cunha.

Ações na Educação

André Stabile prometeu um novo pacto entre gestores públicos e a população

Integral e Práticas Pedagógicas
Inovadoras, José Henrique
Porto, 40 anos. Em um breve
discurso, ele colocou-se à
disposição da administração
e propôs “sonhar juntos uma
nova educação para a cidade”.
Ao final, o prefeito agradeceu
ao empenho dos profissionais

da Educação do município,
e em especial a Rose Tonete,
que comandou a Educação nos
dois primeiros meses do ano.
Rose foi uma das articuladoras
do processo de retomada
gradual da educação prevista
para março, cujo processo foi
interrompido com o aumento

do número de casos e óbitos
do coronavírus. “Temos à
nossa disposição uma grande
equipe, com profissionais da
mais alta qualidade. Estamos
trabalhando incansavelmente
pelo município, e sabemos
que algumas medidas que
tomamos são duras, mas

Na live, o prefeito tratou
dos diversos pontos da administração pública, como os
investimentos em infraestrutura, zeladoria e saneamento básico; os investimentos
na Saúde para o combate à
pandemia com a abertura de
novos leitos de Enfermaria
e de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), os programas de auxílio emergencial
a famílias e microempresas
afetadas pela crise econômica
e a preparação para a futura
retomada do ensino na cidade.
A vice-prefeita apresentou
os números obtidos pela
Brigada da Educação. “Foram
240 escolas que vistoriamos
na cidade, 1.314 kits de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) aos nossos
profissionais, além do processo
de contratação de novos 150
professores, que está em sua
fase final”, explicou.
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Segunda dose

Vacinação contra a Covid
continua hoje em Mogi
Mogi das Cruzes prossegue
hoje com aplicação de segunda
dose para quem tomou a vacina
Coronavac/Butantan entre os
dias 22 e 27 de março – ou
antes e que esteja com a dose
em atraso. Na segunda-feira,
serão aplicadas primeira dose
remanescentes para idosos
com 67 anos ou mais.
A vacinação será realizada
nos drive-thru do Pró-Hiper,
no Mogilar, e do Bunkyo, na
Porteira Preta, e no Cempre
Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi,
em Jundiapeba, para quem
chega a pé. Os atendimentos
serão realizados de acordo
com os agendamentos online
no Clique Vacina.
Para tomar a segunda dose,
é preciso apresentar documento
com foto, comprovante do
agendamento, que pode ser
impresso ou na tela do celular,
e comprovante da primeira
aplicação.
Os agendamentos devem
ser feitos pelo https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/, com
acesso pelo portal da Prefeitura

de Mogi das Cruzes, onde há
um banner que, ao clicar, o
usuário é levado a uma página
onde ele escolhe seu grupo
prioritário de vacinação. Nas
telas seguintes, ele preenche
seus dados pessoais, como o
CPF, nome e endereço, além do
e-mail e o número de celular.
Com o cadastro concluído,
a pessoa escolhe o local onde
quer ser vacinada, seja uma
unidade de saúde ou um
ponto de drive-thru. Depois,
é só escolher o horário e um

comprovante será enviado
por e-mail. A confirmação
também pode ser recebida
pelo WhatsApp.
A qualquer momento, o
usuário pode consultar seu
agendamento no próprio
portal da Prefeitura. No dia
agendado, é importante que
a pessoa chegue no local da
vacinação com 10 ou 15 minutos de antecedência, sem a
necessidade de filas. No local,
o usuário deve apresentar os
documentos obrigatórios.
Divulgação/PMMC

Proposta é eliminar filas nos pontos de vacinação

IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE
A vacinação contra a gripe para o público-alvo que
realizou agendamento online pelo Clique Vacina ocorre hoje. Diariamente, o Clique Vacina
disponibiliza agendamento para vacinação de acordo com as doses disponibilizadas pelo
governo do Estado. É preciso ficar atento às novas aberturas de vagas. Nesta primeira
etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que acontece em todo o país até o dia
10 de maio, estão sendo vacinadas: crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos,
11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. A
vacinação contra a gripe ocorre no bairros Alto Ipiranga, Botujuru, Braz Cubas, Jardim
Camila, Jardim Universo, Mineração, Nova Jundiapeba, Ponte Grande, Santa Tereza, Santo
Ângelo, Vila Natal e Vila Suíssa.
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Saúde considera incluir todas as gestantes em vacinação contra a Covid-19
O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros, afirmou ontem que a Pasta recomenda
às mulheres que, se possível, adiem a gravidez enquanto durar pico da pandemia da Covid-19. Mais cedo, o secretário havia afirmado
que há uma pressão dos médicos ginecologistas obstetras para que todas as grávidas sejam incluídas no plano de vacinação contra
a Covid-19 e não apenas as que apresentam comorbidades. Segundo o secretário, apesar da falta de estudos, “a visão clínica de
especialistas mostra que a variante nova tem ação mais agressiva nas grávidas”.

COVID-19

São Paulo

Presidente do Senado anunciou em coletiva de imprensa que vai publicar
o ato com os procedimentos de instalação na próxima segunda-feira

Governo autoriza
reabertura do comércio

Pacheco: CPI poderá
ser instalada dia 22
Fabio Rodrigues PozzebomAgência Brasil

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
afirmou que deve convocar
a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Covid-19 para a
próxima quinta-feira, 22, ou
para a terça-feira da semana
seguinte, dia 27. Em coletiva
de imprensa, ele anunciou
que vai publicar o ato com os
procedimentos de instalação
na próxima segunda-feira.
O senador Omar Aziz
(PSD-AM), próximo ao
governo, é o favorito para
presidir a CPI. Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), líder
da oposição, deve ficar com
a vice-presidência, conforme
negociação feita até o momento.
Renan Calheiros (MDB-AL),
outro crítico de Bolsonaro,
é cotado para ser o relator
da comissão. O governo
tenta, porém, tirar Renan
do páreo e emplacar Marcos
Rogério (DEM-RO), aliado
do Planalto, na relatoria.
A escolha do presidente
e do vice é feita pelo voto.
Normalmente, há acordo de

O governo de São Paulo no Estado, que já estiveram
anunciou ontem a abertura em mais de 90%. Esses são
do comércio a partir de hoje, índices disponíveis no site da
numa flexibilização das medidas Secretaria de Saúde, os mais
para o controle da transmissão atualizados ainda foram divuldo coronavírus em uma nova gados ontem. Nas enfermarias,
“fase de transição” do Plano SP, a taxa de ocupação estadual
entre a vermelha e a laranja. As é de 66,7%.
lojas podem abrir em horários
O Estado de São Paulo
reduzidos e os cultos religiosos registra também até agora
presenciais estão permitidos. 86.535 mortes e 2.704.098
O funcionamento de bares e casos confirmados pela Corestaurantes continua suspenso vid-19. Há ainda cerca de mil
até o próximo dia 24, quando mortes por dia, o dobro do
será autorizado com salões de que havia em meio de março,
beleza e academias.
mas menos do que no início
A fase vermelha até então de abril.
não permitia nenhuma abertura
O governo paulista não
de comércio, ela só se daria apresentou ontem nenhuma
na fase laranja. O argumento mudança na área da educação,
do governo é o de que houve que foi liberada para voltar
melhora nos números da com 35% dos alunos por dia
pandemia nas últimas semanas, na semana passada. A rede
com taxas de ocupação dos estadual reabriu na quartaleitos de UTI em 85,3% na -feira passada e a maioria da
Grande São Paulo e 83,3% particular já na segunda-feira.
Emanuel Aquilera

Aliado do Palácio do Planalto, Pacheco prometeu não interferir na investigação

lideranças para essa definição, mas somente a eleição
oficializa os nomes. Após
ser eleito pelos integrantes
do colegiado, o presidente
da CPI indica formalmente
o relator e pauta um cronograma de trabalho para
votação. Pacheco evitou
comentar os nomes e disse
que não cabe ao presidente

do Senado definir presidente
e relator da comissão.
Pacheco afirmou que está
garantindo com “bastante
agilidade” os atos preparatórios para o funcionamento
da CPI, mas afirmou que sua
atuação vai se limitar à instalação da comissão. Aliado
do Palácio do Planalto, ele
prometeu não interferir no

andamento da investigação.
“Uma vez cumprindo essa
minha parte como presidente
do Senado, de garantir que
haja uma sessão de instalação
com eleição do presidente
e do vice-presidente da forma adequada, eu não mais
interferirei nas questões da
CPI porque não é meu papel
fazê-lo”, disse.

Bares e restaurantes continuam suspenso até o dia 24
Divulgação

Lava Jato

‘Crimes não foram
anulados’, diz Mourão
O vice-presidente Hamilton
Mourão disse ontem que a
derrubada das condenações
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na Operação Lava
Jato não anulam o processo
de investigação dos crimes
dos quais o petista é acusado.
Apesar da decisão da véspera
do Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou Lula
novamente elegível, Mourão
também opinou que é “muito
cedo” para especular sobre
as eleições presidenciais do
ano que vem.
“Os crimes não são anulados. Os crimes estão aí, está
anulado o processo. Esses

crimes foram julgados em três
instâncias, as três instâncias
condenaram”, afirmou Mourão
em entrevista a jornalistas na
manhã de ontem na chegada
ao Palácio do Planalto. “Os
crimes, o que estou dizendo,
(é que) eles foram cometidos. Você não está passando
uma borracha nos atos que
aconteceram, está passando
uma borracha no processo”,
reforçou.
Anteontem, por 8 votos a 3,
o Supremo decidiu confirmar
a decisão do ministro Edson
Fachin e anular as condenações
de Lula na Lava Jato e, assim,
mantê-lo elegível. (E.C.)

Supremo decidiu anteontem anular as condenações de Lula
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AMAZÔNIA

Partido pede que Biden só ofereça assistência na área ambiental se o governo mostrar progresso significativo

A Biden, democratas dizem que
Bolsonaro apoia ação ilegal
Estadão Conteúdo

Em carta ao presidente americano, Joe Biden, 15 senadores
do Partido Democrata afirmam
que o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) deu “sinal verde”
para atividade criminosa na
Floresta Amazônica. No texto,
enviado ontem à Casa Branca,
eles pedem que Biden só ofereça assistência ao Brasil na
área ambiental se o governo
brasileiro mostrar “progresso
significativo e sustentado” na
redução do desmatamento e
fim da impunidade por crimes
ambientais.
A carta é assinada por importantes nomes do partido,
incluindo os ex-presidenciáveis
Bernie Sanders e Elizabeth
Warren e o presidente da Comissão de Relações Exteriores
do Senado, Bob Menendez.
Segundo os senadores,
considerando o “histórico
de compromissos climáticos
não cumpridos” pelo governo
Bolsonaro, qualquer assistência deve ser condicionada a

resultados. “A capacidade do
governo Bolsonaro de alcançar
esses resultados também será
um fator chave para determinar
a trajetória futura da parceria
Brasil-Estados Unidos e se
apoiaremos o Brasil em outras áreas de interesse mútuo,
como cooperação militar e
econômica, incluindo sua
candidatura para adesão à
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE)”, dizem os senadores.
Os democratas criticam a
“relutância” de Bolsonaro em
combater o desmatamento
ilegal. Ao citar relatório da
organização Human Rights
Watch, eles afirmam que o
desmatamento é impulsionado por “poderosas redes
criminosas” que contam com
“impunidade quase total”.
“O governo dele não deu uma
resposta confiável aos graves
problemas revelados neste e
nos relatórios subsequentes
da Human Rights Watch ou
de outras fontes confiáveis.
Pelo contrário, a retórica e

Divulgação

Democratas criticam a relutância de Bolsonaro em combater o desmatamento ilegal

as políticas do presidente
Bolsonaro efetivamente dão
sinal verde para os criminosos
que operam na Amazônia,
permitindo-lhes expandir
dramaticamente suas atividades”, afirmam.
Eles também criticam as

metas atuais estabelecidas
pelo governo Bolsonaro em
diminuição de desmatamento
e de emissões de carbono.
A carta repete o que o governo Biden já vem dizendo
sobre a relação com o Brasil na questão ambiental: a

cooperação financeira e o
sucesso da relação bilateral
depende de compromissos
concretos. Mas eles apoiam os
esforços do governo Biden de
buscar uma cooperação com
o Brasil na questão climática
e na conservação ambiental.

Eles também lembram da
liderança histórica do Brasil
na área.
“Tanto o Brasil quanto os
Estados Unidos devem fazer
mais para desenvolver políticas
fortes de gestão ambiental
e florestal. Isso só poderá
ser feito, no entanto, se o
governo Bolsonaro começar
a levar a sério os compromissos climáticos - e somente se
proteger, apoiar e se envolver
de maneira significativa com
os muitos brasileiros que podem ajudar o país a cumprir
esses compromissos”, dizem
os democratas.
Ambientalistas que acompanham o assunto vinham
articulando a manifestação dos
democratas. Representantes
de algumas ONGs se opõem
a qualquer acordo dos EUA
com Bolsonaro sobre clima
no momento atual, sob argumento de que um acerto com
os americanos daria prestígio
político ao presidente brasileiro em uma área em que
ele promoveu um desmonte.

Argentina

Retaliação a sanções

Estados Unidos

Fernández se reúne com
prefeito de Buenos Aires

Rússia expulsa diplomatas
dos EUA de Moscou

Cúpula do Clima
irá galvanizar
apoios contra
mudanças

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o
prefeito da cidade de Buenos
Aires, Horácio Larreta, realizaram ontem uma reunião
para tratar das medidas de
restrição para buscar conter a Covid-19 no país. O
grande tema da discussão
foi o fechamento das escolas,
que opõe o peronista e o
opositor, ligado a Maurício Macri, que comanda o
executivo da capital.
Em coletiva de imprensa,
Fernández voltou a defender
as medidas. “Expliquei a
ele que à luz do que diz a
comunidade científica, precisamos diminuir a circulação,
tendo em vista inclusive a
saturação de leitos em hospitais na cidade de Buenos
Aires”. O presidente afirmou
que “nosso plano é reduzir
drasticamente por 15 dias
a circulação, pois assim
diminuiremos os contágios
e prepararemos o sistema
de saúde”.
Já Larreta reforçou após

A Rússia anunciou ontem
a coletiva, em sua conta local se disse aberto ao que expulsará 10 diplomatas
no Twitter, que “as esco- diálogo, mas reforçou que norte-americanos de Moscou,
las devem ser as últimas “entramos com um recurso em retaliação à medida recía serem fechadas”. “Ainda na Suprema Corte para proca anunciada na anteontem
temos o fim de semana para impedir a aplicação desta pelos Estados Unidos. Em
analisar as evidências nova- medida na cidade de Buenos comunicado, o ministério das
mente, ouvir a opinião dos Aires. E vamos sustentar Relações Exteriores russo chaespecialistas - muitos dos esse caminho”. Além disso, ma as sanções de Washington
quais já falaram - e chegar Larreta questionou a dispo- de “fúteis” e alerta que haverá
a um consenso que nos nibilidade de vacinas pelo “consequências desastrosas
permitirá abrir as escolas governo federal, e afirmou para aqueles que decidam
na segunda-feira”, afirmou que, caso houvesse mais por tais provocações”.
Na nota, o governo russo
na rede social.
eficiência, a situação “seria
O chefe do executivo muito distinta”. (E.C.)
acusa os EUA de não estarem
dispostos a tolerar “a nova
Divulgação
realidade em que não há espaço para ditames unilaterais”
e classificou de “hipócritas”
os pedidos da Casa Branca
para evitar a escalada das
tensões. “Agora é a hora de
os EUA mostrarem prudência,
abandonando seu curso de
confronto”, adverte.
A gestão do presidente
Vladimir Putin reconhece que
está em posição desvantajosa
para impor sanções econômicas,
mas assegura que poderá usar
os recursos disponíveis, caso
Autoridades trataram de medidas para conter a Covid-19 necessário.

Também decidiu banir a
entrada no país de oito autoridades americanas que estariam
A porta-voz da Casa Branca,
envolvidas no desenvolvimento Jen Psaki, mostrou ontem
de uma política anti-Rússia otimismo com a Cúpula do
nos EUA. Os nomes não Clima, convocada pelo presiforam divulgados.
dente Joe Biden para a próxima
O órgão máximo da diplo- semana. O Brasil vai participar
macia russa alega que as ações do encontro. “Será importante
não são uma escolha do país para galvanizar apoios contra
e assegura estar pronto para mudanças climáticas”, declarou
um “dialogo calmo e profis- a porta-voz, em coletiva de
sional com o lado americano”, imprensa. “Os líderes também
com objetivo de “normalizar” discutirão formas de financiar
as relações bilaterais. “No a transição rumo ao carbono
entanto, a realidade é que de zero, e como ajudar países
Washington ouvimos uma pobres a lidar com a questão”,
coisa, mas na prática vemos acrescentou.
algo completamente diferente.
Psaki aproveitou a coletiva
Não deveria haver dúvida - para fazer novos comentários
nenhuma onda de sanções sobre as relações dos Estados
ficará impune”, salienta.
Unidos com China e Rússia.
Nos últimos dias, o governo Segundo ela, Pequim está
do presidente norte-americano, ampliando práticas coercitivas
Joe Biden, e países aliados “contra a democracia de Taiwan”.
têm intensificado a pressão A porta-voz acrescentou que
contra o Kremlin, em meio os estímulos fiscais de Biden
ao aumento da presença mi- devem contribuir para colocar
litar russa na fronteira com a o país rumo a uma “competição
Ucrânia e uma série de ataques econômica sustentável” com a
cibernéticos as quais os EUA China no longo prazo. (E.C.)
dizem ter sido alvos. (E.C.)
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Com a vitória no México, Willian Lima soma 700 pontos no ranking mundial e se aproxima dos Jogos Olímpicos

Judoca mogiano conquista o
ouro no Pan-Americano Sênior
O judoca mogiano Willian
Lima, 21 anos, deu mais um
passo em direção a uma vaga
para os Jogos Olímpicos, no
Japão. Na quinta-feira, ele
venceu a categoria 66kg no
Campeonato Pan-Americano Sênior, em Guadalajara,
México, e acumulou mais
700 pontos para o ranking
mundial classificatório para
a competição, que deverá
acontecer entre os dias 23
de julho e 8 de agosto na
cidade de Tóquio.
Willian começou a carreira
treinando em Mogi, no Centro
Esportivo do Socorro com
o técnico Paulino Namie,
onde conquistou as primeiras
medalhas. Atualmente ele
é atleta do Esporte Clube
Pinheiros, da capital paulista.
A estreia da seleção brasileira no Pan foi muito boa.
Os nove judocas que lutaram
no primeiro dia chegaram
às disputas por medalhas e
arremataram sete pódios para
o Brasil. Foram três ouros,
duas pratas e dois bronzes

conquistados pela seleção
brasileira. O país lidera o
quadro geral de medalhas.
Além de Willian Lima,
Larissa Pimenta (52kg) e
Ketleyn Quadros (63kg)
também conquistaram o
ouro. As pratas vieram com
Gabriela Chibana (48kg) e
Ketelyn Nascimento (57kg),
enquanto Nathália Brígida (48kg) e Jéssica Pereira
(57kg) levaram as medalhas de bronze e fizeram a
dobradinha brasileira nos
pódios do 48kg e do 57kg.
Renan Torres (60kg) e Aléxia
Castilhos (63kg) também
chegaram às disputas por
bronzes, mas terminaram
em quinto lugar.
Os três atletas campeões
já figuram na zona de classificação para a Olimpíada
em suas categorias. Willian
Lima, porém, ficaria fora por
estar na segunda posição
nacional. A liderança é de
Daniel Cargnin. Antes de
fechar a lista da seleção brasileira para a competição em

Divulgação/Confederação Panamericana de Judô

Willian Lima (2º da esq. p/dir.) conseguiu o primeiro título pan-americano sênior

Tóquio, Willian terá outras
seletivas e poderá chegar ao
topo do ranking.

Campanha
Na trajetória pelo ouro no
México, Willian Lima venceu

Ari Berliner, dos Estados Unidos, por waza-ari, na estreia,
e passou por Wander Matteo,
da República Dominicana,
por ippon, para avançar à
final. Na decisão, o mogiano foi dominante, pontuou

um waza-ari e imobilizou
Orlando Polanco, de Cuba,
para conquistar seu primeiro
título pan-americano na classe
sênior, aos 21 anos.
Entre as vencedoras na
categoria feminina, Larissa

Pimenta estreou com vitória
nas punições contra Aracely
Barrionuevo, do Equador,
e jogou Katelyn Jarrel, dos
Estados Unidos, por ippon,
na semifinal. Na decisão
pelo título, ela ficou em
desvantagem de duas punições, mas reagiu com um
belo ippon sobre Angelica
Delgado, dos Estados Unidos,
para conquistar seu segundo
ouro pan-americano.
Ketleyn Quadros estreou
com vitória por waza-ari sobre
Sofia Arévalo, do México, e
avançou à semifinal, onde
encontrou sua compatriota
Aléxia Castilhos, que havia
batido Estefania Garcia, do
Equador, por ippon.
No confronto brasileiro,
Ketleyn levou a melhor sobre
Aléxia, vencendo nas punições
(3-2), para chegar à final. A
brasiliense manteve o bom
ritmo de luta e se impôs diante
da mexicana Prisca Awiti
Alcaraz, projetando-a por
waza-ari para conquistar seu
primeiro título pan-americano.

Palmeiras

Corinthians

Goleiro Vinícius renova
contrato até fim de 2024

Clube sofre com dívidas trabalhistas
Estadão Conteúdo

O Palmeiras fechou ontem
a renovação de contrato do
goleiro Vinicius Silvestre, de
27 anos. Atualmente a terceira
opção para a posição, o jogador
agora assinou vínculo até o
fim de 2024. Anteriormente,
o acordo terminava no fim
desta temporada. O goleiro
é atleta do elenco atual com
mais tempo de clube e foi
recrutado pelas categorias
de base em 2006, quando
tinha 11 anos.
“A renovação é um motivo
de muito orgulho e satisfação. Estou no clube desde
os 11 anos, praticamente
nasci aqui. Eu e minha família estamos realizados,
pois todo o esforço valeu a
pena. Ao mesmo tempo, é
uma responsabilidade muito
grande e espero fazer um
ótimo trabalho durante este
período”, disse Vinicius. A
negociação foi intermediada
pelos empresários do jogador.
Os mesmos agentes cuidaram
no passado da carreira de
outro goleiro palmeirense,
o agora aposentado Marcos.

Com uma dívida anunciada de R$ 900 milhões, a
diretoria do Corinthians tem
o desafio de reorganizar sua
saúde financeira em meio à
crise que assola o clube, o
Brasil e o futebol dentro de
campo. Mas diante do planejamento para equacionar
esse problema com a captação
de receitas e patrocinadores,
as constantes pendências
trabalhistas vêm sendo um
complicador na tarefa de
arrumar a casa.
O episódio mais recente é
o do ex-jogador Clodoaldo,
presente na campanha do
rebaixamento do clube em
2007 e que ficou sob contrato
até 2011. O atleta ganhou
uma ação trabalhista contra o Corinthians alegando
direitos de imagem e arena
que não recebeu, além de
férias, 13º e FGTS. O valor
estipulado é de R$ 900 mil
que serão pagos em 18 parcelas de R$ 50 mil. A dívida
só deve terminar no fim de
junho de 2022. Ou seja, o
clube continua pagando por

Além de passar pela base
do Palmeiras e pela base da
seleção brasileira, o goleiro
acumula experiência até mesmo por outras equipes. Nas
temporadas anteriores, ele foi
emprestado para Ponte Preta
e CRB-AL. Pelo Palmeiras, o
goleiro acumula sete partidas, das quais quatro foram
nesta temporada diante de
Corinthians, São Caetano,
Ferroviária e São Bento. Todos
esses compromissos foram
pelo Campeonato Paulista.
O Palmeiras considera
Vinicius como um possível
titular no futuro e o goleiro
afirma que trabalha com
outros colegas de posição,
como Weverton e Jailson,
para se preparar para assumir
o posto. “É muito gratificante
aprender com eles todos os
dias. Sempre tentei absorver
ao máximo o melhor de
cada um como goleiro e ser
humano. Juntando todos os
conselhos, o mais marcante
para mim é: nada resiste ao
trabalho. Por isso, me cobro
muito”, comentou. (E.C.)

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Nome do estádio rendeu R$ 300 milhões ao Timão

um jogador que não tem
mais no elenco. O acordo
entre as partes põe fim a um
imbróglio que se arrastava
por nove anos na Justiça do
Trabalho de São Paulo.
Essas pendências têm minado o Corinthians numa
temporada que o clube não
pode contar com o dinheiro
da torcida nem de alguns
patrocinadores. A diretoria
segue trabalhando em cima
desta realidade. Durante
uma transmissão no canal da
torcida organizada Gaviões
da Fiel, o diretor financeiro

Wesley Melo comentou sobre
negociações avançadas com
duas empresas que devem
auxiliar a gestão do clube.
Uma delas é a KPMG, uma das
quatro maiores multinacionais
de auditoria, consultoria e
assessoria tributária.
“Está vindo para nos auxiliar
com essa dívida de mais de
R$ 900 milhões. Não é uma
auditoria, é uma inspeção.
A gente precisa reduzir esta
dívida, dar um fôlego e ser
honesto com cada um desses
credores”, afirmou Melo na
transmissão. Ele responde

pelas finanças do clube.
O caso de Clodoaldo é
apenas a ponta de um iceberg no que diz respeito a
jogadores que batem à porta
do Parque São Jorge atrás de
seus direitos trabalhistas. O
atacante Guilherme, que esteve
no clube de 2016 a 2019,
ingressou com uma ação na
Justiça do Trabalho cobrando
R$ 2 milhões. As pendências
reivindicadas foram relativas
ao seu último ano de vínculo.
Diante desse cenário, uma
das medidas prioritárias do
departamento de futebol
tem sido desidratar a folha
de pagamento.
O enxugamento de seus
gastos mensais vai continuar.
Estima-se que a folga do
clube passe dos R$ 10 milhões. O clube quer reduzir
ao menos R$ 3 milhões. Da
Neo Química Arena, o Corinthians ganhou um cheque de
R$ 300 milhões no total, mas
diluídos em 20 anos. Novas
transações podem acontecer
nesse sentido. Quando o estádio
voltar a operar, espera-se que
o torcedor possa aparecer e
apoiar o clube.
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Se não puder fazer tudo, faça tudo
que puder.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

Aos aniversariantes de hoje, muita paz, amor, bastante
saúde e felicidades.. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

A felicidade está em suas mãos
Não coloque
ninguém na frente
da sua felicidade, não
se deixe para trás, se
você não se motivar,
se você não despertar
a vontade de ser feliz,
de mudar o que não
está bem em sua
vida, nenhuma força
externa fará isso por
você.
A felicidade não cai
do céu, a felicidade
precisa ser buscada
minuciosamente. Ela
está nas pequenas e

mais singelas coisas.
Se há algo que você
não gosta na sua vida,
no seu trabalho, no
seu corpo, nos seus
relacionamentos,
então mude! Cabe
a você fazer a sua
felicidade.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Marian escuta tudo atrás da porta e resmunga que Maria acabou delatando
ela do mesmo jeito, pois as meninas ficaram desconfiadas. No hospital,
Fernando avisa que os exames apontam que Teca está com Diabetes Tipo 1.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Alice conta para Cicero e Suzana o que aconteceu no encontro e promete
nao querer mais saber nada sobre seu pai biologico. Quinze dias se passam.
Jonas e Cris voltam de viagem. Maria avisa a Manuela que elas conseguiram
sua primeira cliente para o bufe. Nanda fica furiosa ao descobrir que Cris
esta gravida.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique
discute com Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que
preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa
a Lúcia que ajudará Rafael.

GLOBO, 21H00

Império
Cora discute com Eliane e insiste que ela diga para Cristina que ela é filha de
José Alfredo. Robertão vai à casa de Maria Ísis. Cora imita a letra de Eliane e
escreve uma carta para Cristina. Cora certifica-se da morte da irmã e chama
uma ambulância. Enrico gosta da animação de Vicente.

RECORD, 21H

Gênesis
A novela não é exibida aos sábados.
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ANIVERSARIANTES

DO DIA
Sábado
Nídia Martins, Mayara Gama, Margarete Renzi , José Roberto Gatti,
Marli Gomes, Nádia Oliveira Fadul,
Marcello F. Santos e Fernanda
Carnevalle.
Domingo

A coluna destaca alguns dos nomes conhecidos do circuito e pulveriza flashes
pela passagem de mais um aniversário por estes dias . Como sempre digo ,
brindar a data de aniversário é sempre salutar . Resgatamos a cada ano vivido
a certeza de que fomos abençoados . Na passagem de aniversário percebemos
que o tempo passa rápido e o hoje é o que importa. Claro que devemos pensar
no amanhã, mas não podemos deixar passar as oportunidades e em especial
brindar como se manda o figurino . Não podemos nos esquecer de agradecermos a Deus e se estivermos com quem amamos aí fica mais que perfeito . Por
isso e com isso , enfeito a página desejando muita saúde e felicidades a todos
que aqui tem suas fotos desfiladas e também aos demais amigos e leitores que
irão brindar e comemorar . Deus abençoe a todos !!!!

Joice Silva , Cynthia S. Leite , André Luiz Souza , Miriam Menezes,
Caroline Guimarães, Gláucia Fernandes, Valdir de Brito Moraes e
Jamile Santana
Segunda-feira
Marilda Moreira Renzi, Paty Benatti,
Ana Porto e Esteban Gonzalez.

Marilda Moreira Renzi - Segunda-Feira 19/04

Joice Silva - Domingo 18/04

Valdir de Brito Moraes - Domingo 18/04
Quésia Rodrigues Jorge
Camargo - Sábado 17/04

Jamile Santana - Domingo 18/04

José Roberto Gatti - Sábado 17/04

Mayara Gama - Sábado 17/04

