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Sidney Antonio de Moraes

Segundo trimestre deve marcar
retomada da atividade industrial
Essa é a expectativa do Ciesp para o Alto Tietê; escassez de capital e matéria-prima dificultam a aceleração
Itaquá

SANTA MARCELINA RECEBE MAIS 10 VAGAS DE UTI COVID
EMANUEL AQUILERA

O Hospital Santa Marcelina, em
Itaquaquecetuba, recebeu, ontem,
dez Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e dobrou sua capacidade para 20 leitos exclusivos aos
pacientes com coronavírus (Covid-19). A demanda, no entanto,
é tão alta, que no mesmo dia da
chegada das novas vagas a Secretaria de Estado da Saúde comunicou que 18 vagas foram ocupadas,
marcando um índice de ocupação
de 90%. Cidades, página 5

A direção do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)
para o Alto Tietê informou que o
setor industrial na região vem seguindo em viés de estabilidade, a
despeito do período de crise dos
últimos anos que teve o agravamento com a pandemia de coronavírus
(Covid-19), mas que espera uma
tendência de retomada no segundo
trimestre deste ano. Alguns segmentos estão em evolução, como os setores alimentício, de higiene pessoal
e materiais descartáveis, puxados
pelas novas demandas da pandemia, no entanto, a falta de matérias-primas e de capital continua sendo
um dos entraves para a retomada.
Cidades, página 3

NA VILA

Covid

Santos perde
na estreia da
Libertadores. p9

Alto Tietê
informa mais
30 mortes
Cidades, página 6

POÁ

RODRIGO NAGAFUTI/SECOM POÁ

Momentos depois do anúncio das novas vagas na unidade, 18 leitos Covid já estavam ocupados

SUZANO

Clínica da Piaget é reaberta
Atendimento gratuito à população está de volta
à unidade. Pacientes pós-Covid também podem
ser atendidos dentro do campus da faculdade, de
segunda a sexta-feira. Cidades, página 4
Concurso em Ferraz

INSCRIÇÕES
TERMINAM
AMANHÃ
Desassoreamento tem início no córrego Itaim. Cidades, página 3

Ao todo, são 83 vagas para diversos cargos dentro da administração
pública. Interessados devem promover o cadastro no site da Fundação Vunesp. Cidades, página 4

COMUNICADO
Em razão do Feriado de
21/04

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO
JORNAL NO DIA
22 DE ABRIL
Retornaremos a
circulação normal na
sexta-feira dia 23/04
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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

EDITORIAL

TRIBUNA

P

ouco mais de um ano após a primeira
morte pela Covid-19 no Alto Tietê,
em Suzano, a região chega à marca
de mais de 3.350 mortos e 78.615
infectados. Na segunda-feira, o inevitável
ocorreu em Mogi, e a cidade passou de mil
óbitos pela doença. Devido à instabilidade
no quadro com alto número de internados
e lotação em UTIs e enfermarias, as medidas
de flexibilização das atividades comerciais
merecem muita atenção.
O anúncio da criação da Fase de Transição no Plano São Paulo trouxe certo alívio
para as entidades comerciais, principalmente pela proximidade dos Dias das Mães, um
dos feriados mais aguardados pelo varejo.
Com a nova reclassificação, as lojas de rua e
shopping reabriram no dia 18, com horário
restrito das 11 às 19 horas. A medida segue
até o dia 23 de abril. Já a partir do dia 24,
será autorizada a retomada das atividades de
restaurantes, salões de beleza e academias.
A situação para muitos trabalhadores já é
insustentável, e não é de hoje. Por isso, uma
cidade como Mogi, que há poucas semanas
tentava implantar o lockdown nos municí-

pios do Alto Tietê, começa a aliviar o peso
para os lojistas. O ponto negativo é que a
situação dos leitos não acompanha a medida de maneira inversamente proporcional.
Por isso, fica a cargo da fiscalização tentar
fazer um trabalho próximo e comprometido para impedir falhas e desrespeitos nas
ruas. Não é fácil.
A flexibilização gradual do comércio também vai de encontro com uma medida implementada pela Prefeitura de Mogi para ajudar
os pequenos e micro empreendedores. Desde
ontem, o cadastramento para os interessados
em receber o Auxílio Empresarial Mogiano
está aberto. São medidas que não solucionarão
os prejuízos, mas, ao menos, é um primeiro
passo em meio ao caos. E os comerciantes
têm papel importante nessa transição, como
auxiliar na fiscalização, seguir as regras do
Plano São Paulo e “educar” a clientela, afinal, um aumento no surto da Covid-19 vai
contra o interesse dos vendedores.
Neste momento insustentável e de mudanças inevitáveis, não custa reforçar a importância da união entre trabalhadores, clientes
e prefeituras.

ARTIGO
Raul Rodrigues
raulrodr@uol.com.br

Com humor e veneno
Em tempos de quarentena, o noticiário pode ser sufocante: o número de mortes
atribuídas a Covid 19 cresce,
há atritos em Brasília, faltam
vagas nas UTIs e, pelo jeito,
nem tigres estão livres do vírus que se renova dia-a-dia.
Mas o humor é sempre um
bom antídoto contra as notícias ruins.
As pessoas desejam aliviar
porque é uma situação muito pesada: uma guerra contra
uma coisa invisível. A ponto
de se chegar ao limite da vulnerabilidade, e a saída imediata é rir. Com essa incerteza
causando angústia, o humor
é uma saída boa para mitigar
a angústia.
Em domingo passado, em
que se comemorou o Dia do
Humorista, conversei com alguns amigos para saber como

eles têm enfrentado a pandemia - e como fica o humor
com isso tudo. Ficou claro
que todo riso expontâneo é
um bom remédio. O ditado
tem seu fundo de verdade.
Todos são unânimes em afirmar, para os envolvidos pela
problemática virótica: o humor ajuda a descontrair em
um momento tão complicado.
Aí humor é quase uma
anestesia. Terapêutico até.
Recebo retorno incrível dos
conhecidos que assistem aos
vídeos de humorismo ou nas
lives no Instagram. Gente que
diz que só consegue relaxar
e dormir depois de ver raros
programas de humor e rir um
pouquinho.
Vale rir de tudo? Sim, vale
fazer piada com tudo nesse
momento. “Tem de rir da situação”, diz o amigo Ari. “Do

presidente principalmente, que
mais tem produzido dúvida
e ódio. A comédia tem a função de alívio e desabafo nesse
momento, então tratar pelo
lado cômico é um antivirótico recomendado enquanto a
cura não chega.”
E não é para menos. Semana passada ele, ao ser questionado, saiu-se com esta: “Se
você, Kajuru, não participa
da CPI vem a canalhada lá
do Randolfe para participar
e começar a encher o saco.
Daí vou ter de sair na porrada com um bosta desses!”
Levá-lo a sério? Puro humor,
e grotesco.
O humor não pode ser alienante por completo, mas permite desligar um pouco desses “problemas”. Ao se ficar
preocupado o tempo inteiro,
a gente fica com a cabeça sem
saber para onde vai.
Raul Rodrigues é engenheiro e
ex-professor universitário.

FÁBIO MIRANDA

 Audiência

pública I

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano promove amanhã uma
audiência pública para apresentação
e discussão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente
ao ano de 2022.
 Audiência

pública II

O encontro deverá ocorrer de maneira
online, das 19 às 20 horas, por meio
da plataforma Google Meets. A audiência será aberta a todos os munícipes e poderá ser acessada pelo link
bit.ly/LDOSuzano.
 Doria

em Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), recebe hoje, às 15
horas, o governador do Estado de
São Paulo, João Doria (PSDB), para
a inauguração do hospital de campanha no município. A agenda será no
Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada, que nos próximos
dias receberá 60 leitos, sendo 20 de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
20 de estabilização e 20 de Enfermaria para atender pacientes infectados

editor@jornaldat.com.br

com a Covid-19.
 Libras

em Suzano

Na semana em que é celebrado o Dia
Nacional da Libras (Língua Brasileira
de Sinais), o nono curso de Promotoras Legais Populares, realizado pelo
Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), traz sua sétima aula
com a temática “Libras – Língua para
o Empoderamento”, ministrada pela
professora Claudia Vieira. O conteúdo foi disponibilizado ontem, no canal
“TV Prefeitura de Suzano”, no Youtube
(bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).
 Mudança

do Ciretran

Por considerar o seu espaço interno
pequeno e não apresentar as mínimas condições para oferecer um atendimento eficiente à população e aos
seus servidores, os vereadores Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, Luiz Fábio Alves da Silva
(PSB), o Fabinho, e Roberto Antunes de
Souza (Cidadania) querem a mudança
da sede da 273ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), no Parque
Dourado. A indicação poderá ser lida
na sessão da segunda-feira que vem.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
Marcelo Prado Jr

Inevitável

•••

O Vôlei Mania Suzano finalizou ontem a distribuição, por meio de doações feitas
pelo Instituto Serginho 10, Instituto Maurício de Sousa e São Miguel Saúde, de
uma tonelada de alimentos e cem litros de óleo para famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade social em Suzano. Na última sexta-feira, parte destes
alimentos foi entregue para o Fundo Social de Solidariedade de Suzano. Ontem,
os contemplados foram as famílias do Jardim Monte Cristo e adjacências.
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ECONOMIA X PANDEMIA

Para o Ciesp regional, setor experimenta um momento de estabilidade antes do crescimento das atividades

Indústria do Alto Tietê calcula
retomada para este 2º trimestre
Mogi News/Arquivo

André Diniz

A direção do Centro das
Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp) para o
Alto Tietê informou que o
setor industrial na região
vem seguindo em viés de
estabilidade, a despeito do
período de crise dos últimos
anos que teve o agravamento
com a pandemia de coronavírus (Covid-19), mas
que espera uma tendência
de retomada no segundo
trimestre deste ano.
As informações acompanham as recentes declarações da Prefeitura de
Mogi das Cruzes, por meio
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, que tratou dos esforços
da administração pública
em atrair novas empresas
dos setores industrial e
comercial para a cidade.
Segundo a Prefeitura, oito
empresas de setores diversos
mantém interesse em abrir
novas unidades e vagas

Período de
pandemia foi
marcado pelas
incertezas nos
cenários econômico
e sanitário

de trabalho na cidade ao
longo do ano.
Segundo dados do Ciesp,
o Alto Tietê conta com 2.032
indústrias de transformação,
sendo 583 delas em Mogi
das Cruzes, que empregam
hoje 69 mil trabalhadores.
A região é apontada como
um dos parques fabris mais
significativos do Estado. “O
destaque é a diversidade
de setores, com atuação
em vários segmentos, o
que tem possibilitado, nos
períodos de crise, um melhor
equilíbrio nos resultados do

Caseiro: Falta de matéria-prima e capital dificultam a retomada da Indústria

setor”, informou a direção
do Centro.
Segundo o diretor José
Francisco Caseiro, o período

Suzano

de pandemia foi marcado
pelas incertezas nos cenários
econômico e sanitário, o que
acabou afastando planos de

empresas para instalações
futuras em vários pontos
do país. “A manutenção do
parque industrial atual tem

sido um grande desafio neste
momento de dificuldades
econômicas”, explicou.
Para o diretor do Ciesp
no Alto Tietê do último trimestre de 2020 para cá, no
entanto, alguns segmentos
estão em evolução, como
os setores alimentício, de
higiene pessoal e materiais
descartáveis, puxados pelas
novas demandas da pandemia. No entanto, a falta de
matérias-primas e de capital
para as empresas continua
sendo um dos entraves para
a retomada plena.
O Ciesp Alto Tietê acredita
que, a partir do segundo
trimestre deste ano, a retomada das atividades econômicas pode ter início no
país e no Alto Tietê. Porém,
o controle da pandemia e
ações de longo alcance, com
um plano mais consistente
de crescimento econômico
e de avanços na reforma
tributária são fatores que
podem contribuir para a
consolidação.

Parceria com DAEE

Campanha distribui planta Desassoreamento do córrego
em troca de alimentos
Itaim tem início em Poá
O Viveiro Municipal To- cultivo dessas plantas, lembrando Garippo, a parceria estimula
moe Uemura celebra o “Dia o significado especial do ‘Dia que mais pessoas venham
da Terra”, amanhã, com a da Terra’, comemorado em 22 conhecer este grande projeto
campanha “Plante o Bem: de abril, para que cada vez social. “O ‘Suzano Contra
cultive sua solidariedade”. mais possamos conscientizar a Fome’ reúne diferentes
A iniciativa, que também faz as pessoas sobre a preservação ações de apoio voltadas à
parte das ações do mês de ambiental e o respeito às alimentação, contando com a
aniversário de Suzano, visa a espécies”, disse a primeira- colaboração do Fundo Social
distribuição de mudinhas de -dama Larissa Ashiuchi, que de Solidariedade, da secretaria
plantas em troca de um quilo também é responsável pela de Educação e da própria
de alimento não-perecível diretoria de Praças, Parques Assistência e Desenvolvimento
ou um quilo de ração em e Jardins.
Social, além do Banco de
De acordo com ela, a ati- Alimentos, que é vinculado
pacote lacrado. A arrecadação
deverá ser encaminhada ao vidade ainda resgata o título à Secretaria Municipal de
projeto “Suzano Contra a de Suzano como “Cidade Desenvolvimento Econômico
Fome”, além de auxiliar no das Flores”. “O município e Geração de Emprego”, disse.
cuidado com os animais e completou 72 anos neste mês
Já o secretário de Meio Amincentivar a preservação do de abril, então essa também é biente, André Chiang, lembrou
meio ambiente.
uma forma de homenagear a também da importância da
A entrega das doações se história da cidade, trazendo um doação de ração. “Suzano já
inicia às 9 horas e vai até pouquinho dessa reputação, esteve engajada em outras
as 15 horas, por meio de que é um grande orgulho ações semelhantes, como as
sistema drive-thru na en- para todos os suzanenses. campanhas ‘Tigela Cheia’ e
trada do viveiro, localizado Além de, claro, fazer o bem ao ‘Mercadinho do Bem’, por meio
no número 340 da avenida próximo por meio do projeto do Fundo Social. Mais uma
Senador Roberto Simonsen, ‘Suzano Contra a Fome’. Essa vez a primeira-dama Larissa
no Jardim Imperador. No iniciativa está com diversas nos auxilia nesta missão de
momento da doação, o par- frentes de atuação, sendo garantir apoio às entidades
ticipante também já recebe esta uma colaboração direta voltadas à proteção e ao bemdo viveiro”, declarou.
a mudinha em troca.
-estar animal, devidamente
“A campanha vai estimular o
Para o chefe da pasta, Geraldo cadastradas”, finalizou.

O desassoreamento do
córrego Itaim, no trecho
localizado ao lado da estrada
Mário Covas, próximo ao limite
com o município de Suzano,
em Poá, começou ontem. A
ação é uma parceria entre a
administração municipal e o
governo do Estado, por meio
do Departamento de Águas
e Energia elétrica (DAEE), e
tem como objetivo melhorar
a vazão das águas e reduzir
o risco de enchentes na
cidade. A previsão é que o
trabalho seja concluído em
até nove meses.
Na manhã de ontem, a
prefeita Marcia Bin (PSDB)
esteve no local para acompanhar o andamento dos
serviços, acompanhada pelos secretários municipais
Marcio Borzani (Governo e
Administração) e Claudete
Canada (Meio Ambiente,
Recursos Naturais e Serviços
Urbanos). “É uma obra muito
importante porque em dias
de fortes chuvas, as águas
pluviais acabam retornando

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Iniciativa ocorre ao lado da estrada Mário Covas

à cidade porque o leito do
rio está assoreado”, afirmou
a chefe do poder Executivo.
O córrego corta o centro
da cidade e é o responsável
pelo escoamento das águas
pluviais e, por conta do assoreamento, as águas pluviais
acabam retornando e causando
enchentes na área central, em
dias de fortes chuvas. “Este
serviço era muito esperado
e de extrema importância

para Poá. O recurso para o
desassoreamento e limpeza
das margens é proveniente do
Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro)”, destacou
Claudete. “Outra questão é
o município ter iniciado as
tratativas para se adequar
ao marco Regulatório de Saneamento Básico do governo
Federal e para a implantação
de um ecoponto na cidade”,
detalhou a secretária.
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Repasse

SUZANO

Suzano
conquista
R$ 500 mil
para a Saúde

Atendimento já foi retomado e atendimento ocorre de forma gratuita de segunda a sexta-feira

O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu ontem de manhã a
visita do vereador André
Marcos de Abreu, o Pacola,
e do presidente do Partido
Social Cristão (PSC), Oswaldo
de Souza Filho, o Oswaldinho. Na oportunidade, o
parlamentar da Câmara de
Suzano entregou ao chefe
do Executivo municipal
um ofício de pretensão de
emenda de R$ 500 mil do
deputado federal Gilberto
Nascimento (PSC). O valor
será destinado para o setor
da Saúde suzanense.
“Agradeço o apoio do
deputado, do presidente
municipal do PSC e, principalmente, do vereador
Pacola por intermediar esse
importante recurso à cidade,
em especial à Saúde, que é
um setor que tanto precisa
de atenção neste momento
de pandemia. Agora, aguardamos a abertura do governo
Federal para o cadastramento
da Prefeitura para que, na
sequência, possamos receber este recurso”, informou
Ashiuchi durante o encontro
entre os políticos ontem de
manhã.

A Clínica da Saúde da
Faculdade Piaget de Suzano
retomou o atendimento à
comunidade com a evolução
da cidade para a Fase de
Transição do Plano São Paulo,
conforme anúncio do governo
estadual, e de acordo com
regulamentação municipal.
Os atendimentos ocorrem
de segunda a sexta-feira,
são totalmente gratuitos e
incluem o programa voltado a
pacientes pós-Covid-19. Além
das atividades presenciais
da clínica-escola, também
foram retomados os estágios
externos, ambulatoriais e
hospitalares.
“A Faculdade Piaget entende
que, além de formar e treinar
novos profissionais de forma
rápida por meio dos cursos
mantidos na área da saúde,
dá uma grande contribuição à comunidade local e
regional no atendimento e
recuperação dos pacientes”,
analisou o diretor-geral da
instituição, Marcus Rodrigues. “Na atual escassez de
profissionais, a retomada
das atividades da clínica e
os estágios é mais do que
necessária, inclusive, para o
reforço no atendimento da

Piaget reabre clínica
Diivulgação/Facpiaget

Clínica da Piaget também promove o atendimento para pacientes pós-Covid

comunidade”, acrescentou
o diretor.
A Clínica da Saúde, instalada dentro do campus, é um
dos campos de estágio e de
atendimento da população.
Estudantes dos cursos da
saúde atuam sob a supervisão
direta de docentes. Todo o
tratamento oferecido à população é gratuito. Nos postos
de saúde, unidades básicas
e hospitais, os estagiários,

também supervisionados, dão
suporte importante às equipes
de profissionais da saúde que,
nessa época de pandemia,
estão sobrecarregados.
Na clínica, os atendimentos
são realizados às segundas,
terças, quintas e sextas-feiras
das 7h30 às 12h para as áreas
de fisioterapia ambulatorial
cardiorrespiratória e neurológica. Diante dos casos de
Covid-19, que costumam

deixar algum tipo de sequela,
a clínica também passou a
oferecer, desde o ano passado,
atendimento para quem já
teve a doença, pois o trabalho
da fisioterapia é capaz de
acelerar o processo de recuperação e assim possibilitar
breve retorno às atividades
diárias dos pacientes.
Também em razão da pandemia, enfermeiros, fisioterapeutas,
entre outros profissionais

da área da Saúde, têm sido
cada vez mais requisitados
pelo mercado de trabalho. A
tendência é de que carreiras
neste segmento cresçam
ainda mais nos próximos
anos para suprir a falta de
mão de obra especializada
e o surgimento de novas
doenças, como a Covid-19.
Diante desse cenário, e
com o objetivo de atender
a essa necessidade, a Piaget
estruturou seus cursos na
área da saúde para oferecer
formação mais rápida, mas
sem perder a qualidade do
ensino. Os cursos de Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição agora
têm duração de 4 anos, e
Estética e Cosmética passou
para 2 anos. Além de menor
tempo para a formação, estes
cursos passam a contar com
mais atividades práticas de
extensão junto à comunidade.
Para mais informações
sobre atendimento na clínica, como triagem e outras
informações, o telefone é
4746-7090. A clínica funciona
dentro do campus, que fica
na Avenida Mogi das Cruzes,
1.001, Jardim Imperador,
em Suzano.

Ferraz

Na Dutra

Inscrições para concurso
público termina amanhã

CSI de Guararema auxilia
PM na prisão de bandidos

As inscrições para o concurso público da Prefeitura
de Ferraz de Vasconcelos
terminam amanhã. O cadastro
pode ser realizado por meio
do site da Fundação Vunesp,
organizadora do certame, e
a taxa de inscrição deve ser
quitada até o dia 23 de abril.
Ao todo, serão 83 vagas
para os cargos de Ajudante
de Obras e Serviços Públicos
(40), Artífice de Obras e
Serviços Públicos (2), Operador de Máquinas Pesadas
(2), Eletricista Predial (3),
Orientador Social (12), Advogado Público (4), Assistente
Social do Sistema Único
de Assistência Social (6),
Contador (2), Engenheiro
de Segurança do Trabalho
(1) e Psicólogo Social (11).
A previsão é que a prova
objetiva seja aplicada no
dia 13 de junho. A taxa de
inscrição é de R$ 44,50 para
cargos de nível fundamental,
R$ 56,50 para nível médio e
R$ 82,20 para nível superior.
De acordo com a prefeita

As câmeras do Centro de
Segurança e Integrada (CSI)
da Prefeitura de Guararema,
auxiliaram a Polícia Militar
a prender dois ladrões de
baterias de caminhões que
atuavam na região dos bairros
Parateí e Guanabara, às margens da Rodovia Presidente
Dutra (BR-116).
Agentes do CSI perceberam
pelas câmeras de monitoramento
ações suspeitas e acionaram
a PM que, imediatamente,
encaminhou uma viatura até
o local e prendeu a dupla em Assaltantes haviam roubado baterias de caminhão
flagrante, com duas baterias
furtadas.
monitorar de forma eficiente para aumentar a sensação de
Os suspeitos são da cidade nossas câmeras”, apontou segurança para a população”,
de São Paulo e já haviam o secretário de Segurança completou o secretário.
efetuado outros furtos na Pública de Guararema, Edson
Em Itaquaquecetuba, a
região do Parateí e Guanabara Roberto Pinto de Moraes. Guarda Civil Municipal (GCM)
no início de abril. A Polícia “Não é a primeira e nem prendeu, anteontem, um traMilitar informou que os será a última vez que vamos ficante dentro de uma escola
indivíduos já tinham pas- auxiliar a PM no combate ao estadual, na Vila Virgínia.
sagem por furtos e roubos. crime. Recentemente nossas
Os agentes prenderam
“Essa ocorrência é mais uma câmeras também ajudaram na um traficante jovem, além
demonstração da eficiência prisão de um individuo que de encontrar com ele, cerca
do CSI. Tecnologia e segu- estava passando notas falsas de R$112,00, além de 253
rança andam juntas e temos no comércio de Guararema. porções de crack, 118 de
profissionais treinados para São ocorrências importantes maconha e 70 de cocaína.

de Ferraz, Priscila Gambale
(PSD), esta é a chance para
quem está em busca de recolocação no mercado de
trabalho. “Os concursos
públicos são uma ótima
ferramenta para promover
a estabilidade profissional,
e mesmo diante a pandemia
de Covid-19, esta é uma
excelente oportunidade para
os ferrazenses exercerem suas
especialidades”, afirmou a

chefe do poder Executivo.
O conteúdo das provas
será diferente para cada
cargo escolhido, bem como
número de questões e tempo
de duração do teste. Nesta
linha, a oportunidade para
Operador de Máquinas Pesadas conta também com uma
prova prática, que deverá ser
promovida em outra data.
O site oficial da Vunesp é o
https://www.vunesp.com.br.
Divulgação/Decom Ferraz

Cadastro para concurso deve ser feito via online

Divulgação
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Promotoria irá apurar responsáveis pela imunização antecipada de estagiários e dirigentes da Secretaria de Saúde

MP-SP abre inquérito contra
irregularidades na vacinação
André Diniz

O Ministério Público do
Estado de São Paulo (MP-SP)
confirmou ontem que foi
requisitada a abertura de um
inquérito policial para apurar
supostas irregularidades no
processo de vacinação na
cidade de Mogi das Cruzes,
bem como a responsabilidade
das pessoas envolvidas.
Segundo o MP-SP, a apuração será direcionada aos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das
Cruzes, que supostamente
teriam recebido de maneira
indevida a vacinação contra a Covid-19. “Todos os
servidores da Secretaria da
Saúde, inclusive estagiários
de outras áreas que não a
da Saúde, foram vacinados
indevidamente, pois exerciam
funções administrativas e
burocráticas”, informou a
Assessoria de Imprensa.
O processo de vacinação
em Mogi das Cruzes foi o
primeiro na região do Alto

Tietê, com a chegada dos
primeiros lotes no dia 20 de
janeiro. Durante a primeira
etapa, as vacinas foram direcionadas aos trabalhadores
da Saúde que atuavam diretamente no enfrentamento
à pandemia, como médicos,
enfermeiros, auxiliares e
técnicos nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) e
enfermarias.
Segundo o Ministério Público,
as investigações prosseguem
pela promotoria de Justiça
do Patrimônio Público, que
irá apurar os atos de improbidade administrativa.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes, questionada sobre o
caso, informou que coloca-se
plenamente à disposição da
promotoria do MP-SP para
todo e qualquer esclarecimento.
A reportagem tentou entrar
em contato com o representante legal do ex-secretário de
Saúde de Mogi das Cruzes,
Henrique Naufel, mas não
obteve resposta até o fechamento da matéria. O Grupo

Ney Sarmento/PMMC

MP recomendou o afastamento de Henrique Naufel, o que ocorreu em 12 de abril

Mogi News/DAT segue à
disposição de Naufel e de
sua assessoria para todo e
qualquer esclarecimento
sobre o assunto.
No mesmo dia, a Câmara

Câmara de Mogi

de Vereadores de Mogi das
Cruzes aprovou em discussão
única o projeto de Lei de
autoria do vereador Maurino
José da Silva (Pode), o Policial Maurino, que institui

multas administrativas para
pessoas dentro ou fora do
serviço público que tenham
fraudado as filas prioritárias
de vacinação no município
(leia mais na página 4).

Entenda o caso
O Ministério Público de
Mogi das Cruzes, no dia 8
de março, enviou ao Poder
Executivo Municipal recomendando a exoneração do
então secretário de Saúde
do município, o médico
Henrique Naufel, por apontamentos que levavam a
suposta irregularidade na
aplicação de vacinas. O pedido tinha um prazo de até
30 dias para manifestação da
municipalidade.
Na época, a assessoria
jurídica do ex-secretário
Naufel apresentou a defesa envolvendo a vacinação
do chefe da Pasta, cujas
atribuições colocavam-no
em contato direto com as
unidades hospitalares da
linha de frente.
No entanto, no dia 12 de
abril, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes emitiu uma nota
oficial confirmando o desligamento de Henrique Naufel,
seguindo as determinações
do MP-SP.

Itaquá

Entidades do Cipec fazem Santa Marcelina ganha
reunião no Legislativo
mais 10 leitos de UTI
Parte das entidades que
compõem o Comitê Integrador
e Participativo de Enfrentamento às Consequências do
Covid-19 (Cipec) participaram
de uma reunião ontem na
Câmara de Vereadores de
Mogi das Cruzes para tratar
de ações que possibilitem
a retomada econômica. O
encontro foi promovido pela
Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Direito do
Consumidor da Casa de Leis.
Na oportunidade, os representantes do Cipec solicitaram
uma reunião específica com
o Legislativo para apresentar
o comitê e expor as ações
que estão sendo planejadas
no combate à pandemia de
coronavírus (Covid-19).
No encontro, que teve a
participação de entidades
de várias áreas e o secretário
municipal de Desenvolvimento Gabriel Bastianelli,
foram discutidos diversos
temas. Ao final da reunião,
os representantes do Cipec
pediram um novo encontro

para os próximos dias.
As entidades que formam
o Cipec e participaram da
reunião foram: Associação
das Empresas de Serviços
Contábeis de Mogi (Aescon), Bunkyo, Câmara de
Dirigentes Lojistas de Mogi
(CDL), Conselho Regional
de Contabilidade de Mogi
(CRC) Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de
Mogi (Sescon), Sindicato do
Comércio Varejista de Mogi
e Região (Sincomércio) e

Sindicato Rural.
No último sábado, o Cipec
participou da sua primeira
reunião com o Comitê Gestor
do Coronavírus da Prefeitura
de Mogi. Durante o encontro,
o grupo solicitou dados referentes ao setor econômico, aos
números de casos e evolução
da Covid-19. O comitê se
colocou à disposição para
auxiliar a administração municipal no plano do Auxílio
Empresarial Mogiano, que
iniciou o cadastramento ontem.
Rodrigo Niemeyer/CMMC

Encontro com os vereadores foi solicitado pelo Cipec

Emanuel Aquilera

Luiz Kurpel*

O Hospital Santa Marcelina,
em Itaquaquecetuba, recebeu
dez Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs), ontem
e dobrou sua capacidade
para 20 leitos exclusivos aos
pacientes com coronavírus
(Covid-19). A demanda, no
entanto, é tão alta, que no
mesmo dia da chegada dos
novos leitos a Secretaria de
Estado da Saúde comunicou
que 18 vagas foram ocupadas, marcando um índice
de ocupação de 90% na
unidade de Saúde.
Prestes a flexibilizar novamente a região dentro do
Plano São Paulo e avançar
para a etapa laranja por meio
de uma fase de transição, o
governo do Estado decidiu
ampliar o atendimento do
Hospital Santa Marcelina de
Itaquá. A unidade operava
com dez leitos de UTI e
20 de Enfermaria e passou
pelos piores momentos da
segunda onda da pandemia,

Capacidade de receber pacientes na UTI foi dobrada

no mês passado, com ocupação máxima por semanas.
Agora, mesmo com a capacidade da UTI dobrada,
as taxas de ocupação ainda
são preocupantes. Conforme
atualização do governo do
Estado, com 90% de ocupação, 18 das 20 vagas de UTI
estão indisponíveis, nas 20
de Enfermaria a situação é
ainda pior com todos leitos
ocupados até ontem.
Para suprir a demanda municipal e absorver

pacientes de cidades vizinhas,
hoje Itaquá também deverá
inaugurar um hospital de
campanha, por meio de uma
parceria entre o governo
do Estado e a Prefeitura. A
nova unidade vai funcionar
no Ginásio Municipal de
Esportes Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão. A
estimativa de investimento
é de aproximadamente R$
6 milhões para 40 leitos
de Enfermaria e 20 de UTI.
*Texto supervisionado pelo editor.
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Dentro ou fora do serviço público, munícipe poderá pagar pela infração caso tenha praticado qualquer irregularidade

Câmara aprova multa para
quem fraudar a imunização
Divulgação/CMMC

André Diniz

A Câmara de Vereadores
de Mogi das Cruzes aprovou
ontem, por unanimidade, o
projeto de lei que estabelece
multas administrativas para
munícipes, dentro ou fora
do serviço público, que
tenham fraudado as filas
prioritárias de vacinação
contra a Covid-19.
A propositura foi apresentada
no início do ano legislativo
pelo vereador Maurino José
da Silva (Pode), o Policial
Maurino. A matéria estabelece
que munícipes que tenham
praticado fraude contra a
fila de vacinação prioritária
para o coronavírus e para
outras vacinas receberão
uma multa de cinco Unidades Fiscais do Município
(UFMs), o equivalente da
R$ 937,55 - caso a infração
tenha sido cometida por
agente público, tanto pela
ação quanto pela omissão, a
multa é dobrada, chegando
a R$ 1.875,10.

Policial Maurino argumentou que é preciso coibir os abusos de autoridade

O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal
no mesmo dia em que o
Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP)
confirmou que está sendo
instaurado um inquérito

policial para averiguar a responsabilidade da vacinação
irregular de funcionários
da Secretaria Municipal de
Saúde no início da campanha
de vacinação (leia mais na
página 3).

Durante o período de
debates na Ordem do Dia,
o autor do projeto de lei
defendeu mais uma vez a
necessidade de coibir atos
que atentem contra as estratégias de imunização do

poder público. “O projeto
de lei vem de encontro aos
anseios da sociedade, que é
garantir um processo livre
de pressões e de tentativas
de abusos de autoridade, as
famosas ‘carteiradas’. É para
que Mogi das Cruzes dê uma
resposta ao país diante do
número crescente de casos
comprovados”, alegou.
O apoio à proposta de
lei foi cedido por todos os
integrantes das legendas que
compõem a Casa de Leis. O
vereador JohnRoss Jones Lima
(Pode), do mesmo partido
do prefeito Caio Cunha,
ressaltou que a medida é
extremamente cabível e que
vem para reforçar a importância das boas práticas por
parte do servidor público, e
que comportamentos como
o desvio de vacinas e o
‘fura-fila’ sejam punidos.
Maurino também recebeu
manifestações de apoio
dos vereadores Eduardo
Ota (Pode), Marcos Furlan
(DEM) e Malu Fernandes

(Solidariedade).
Os vereadores de partidos de esquerda também
apoiaram o projeto de lei
e trouxeram à discussão o
atual contexto do município.
Iduigues Martins (PT) relembrou que a cidade chegou
nesta semana à marca de
mais de mil mortos pela
Covid-19 e defendeu multas
maiores para os servidores
públicos que cometeram
fraudes. Inês Paz (Psol),
por sua vez, lembrou que a
cidade de Mogi das Cruzes
vivencia a investigação de
servidores públicos que
teriam recebido a vacina de
maneira irregular no início
da campanha de vacinação.
Com a aprovação da matéria, o texto volta para
o gabinete do Executivo
Municipal, onde aguarda
sanção e publicação. O
texto passa a ter validade
no momento em que for
publicado no Diário Oficial,
ou seja, não haverá período
de adaptação.

Pauta cheia

Covid-19

Associação Comercial de Mogi pede
isenção de taxa de licenciamento

Alto Tietê registra 30
mortes em 24 horas

A Associação Comercial
de Mogi das Cruzes (ACMC)
participou na manhã de
ontem de uma reunião na
Câmara Municipal para discutir ações para a retomada
econômica da cidade. Durante o encontro, promovido
pela Comissão de Indústria,
Comércio, Agricultura e
Direito do Consumidor do
Legislativo, o vice-presidente
da ACMC, Mohamad Issa,
pediu a isenção da taxa de
licenciamento para o comércio.
No encontro, que reuniu
entidades de diversos setores
e o secretário municipal de
Desenvolvimento, Gabriel
Bastianelli, Issa defendeu
ainda a criação de um auxílio
para os mogianos que atuam
no setor cultural, além da
destinação de uma verba
para fins sociais.
Outro pedido apresentado
pelo vice-presidente da entidade foi a desburocratização
por parte da administração
municipal e mais liberdade
econômica para promover a

Rodrigo Niemeyer/CMMC

Vice-presidente Mohamad Issa representou a ACMC

retomada de vendas. “Obrigam o comércio a fechar, mas
obrigam também a pagar.
Se estão cobrando para o
comerciante não trabalhar,
por que não isentar isso?”
apontou.
De acordo com Issa, parte
dos setores comerciais está
com dificuldade para atender
a determinação de realizar
o teletrabalho. Entre eles,
estão escritórios de contabilidade, que neste momento
estão no período de envio

do Imposto de Renda, além
das corretoras de seguros e
outras áreas. Para resolver a
situação, o vice-presidente
sugeriu a criação de um
protocolo específico para
cada segmento. “Cada um
tem uma realidade. Não é
todo comércio que recebe
várias pessoas ao mesmo
tempo”, ressaltou.
Durante a reunião foi tratada
ainda, a questão da Lei Mogi
Mais Viva, que regulamenta
a propaganda na cidade. No

período da pandemia houve
a flexibilização das regras,
mas o comércio e alguns
vereadores querem fazer uma
revisão ampla. “A lei veio para
somar no passado, mas acho
que precisamos fazer alguns
ajustes e esses ajustes estão
sendo cobrados. A proposta é
inovar”, declarou o presidente
da Comissão, o vereador
Clodoaldo Moraes (PL).
O secretário de Desenvolvimento se colocou à
disposição para receber os
pleitos do comércio e buscar
alternativas para auxiliar o setor
neste momento de pandemia,
mas informou que as ações
de flexibilização dependem
dos avanços no combate ao
Covid-19. “Estamos em uma
linha muito sensível que é o
fato de que se os números
da pandemia não nos ajudarem isso dificulta muito
nossas ações para buscar a
flexibilização. Precisamos agir
com parcimônia porque, às
vezes, o nosso planejamento
é frustrado”, acrescentou.

Nas últimas 24 horas o
Alto Tietê confirmou a ocorrências de mais 30 mortes
por coronavírus (Covid-19).
Os dados do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) informam que
os falecimentos ocorreram
em Arujá, Biritiba Mirim,
Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruze, Poá,
Salesópolis e Suzano. Com
a atualização de ontem à
tarde a região soma 3.379
mortes em razão da Covid.
Em Suzano foi registrado a maior quantidade de
mortes, 11 no total; já em
Itaquaquecetuba foram oito
óbitos; por sua vez em Mogi
das Cruzes foram cinco falecimentos. Arujá confirmou
mais duas mortes, e Biritiba
Mirim, Guararema, Poá
e Salesópolis informaram
uma morte cada.
Em todo o Estado de São
Paulo já são 89.650 mortes
e 2.769.360 casos confirmados pela Covid-19. Entre
os infectados, 2.423.528

estão recuperados e, desse
total, 282.003 estiveram
internados e receberam alta
hospitalar.
O número de internações
segue em declínio no território
paulista, registrando ontem,
23.469 pessoas hospitalizadas, sendo 11.131 em
leitos de Unidade Terapia
Intensiva (UTI) e 12.338
em Enfermaria. As taxas de
ocupação dos leitos de UTI
são de 79,2% na Grande São
Paulo e 81,1% no Estado.

Vacina
Os municípios do Alto
Tietê recebem amanhã o 17°
lote de imunizantes contra
a Covid-19. A remessa, que
será retirada pelas prefeituras no Grupo de Vigilância Sanitária de Mogi das
Cruzes (GVE), conta com
11.420 doses de Coronavac,
destinadas à aplicação de
primeira dose para idosos
de 64 anos. Cada município
fará a divulgação da data
de início da imunização do
novo público.
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Governo de SP anuncia início da vacinação para pessoas com doenças crônicas
O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou ontem o início da vacinação para pacientes com algumas doenças ou
condições crônicas e a antecipação da imunização dos idosos de 64 anos. De acordo com o governador, pessoas com síndrome de
down, transplantados e pacientes em terapia renal (diálise) serão vacinados a partir do dia 10 de maio. Serão 120 mil indivíduos neste
grupo. Em 11 de maio, começará a imunização dos trabalhadores de transporte dos sistemas metroviário e ferroviário. Em 18 de maio,
será a vez dos motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. A categoria reúne cerca de 170 mil pessoas. (E.C.)

COVID-19

Ibama

Uso será restrito a hospitais, com venda proibida no comércio; este é o
segundo tratamento para a doença liberado para uso emergencial no país

Servidores denunciam
paralisação do sistema

Anvisa libera coquetel
para grupo de risco
Divulgação/PMMC

Estadão Conteúdo

Por unanimidade, a diretoria
colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
deliberou em reunião ontem
pela autorização temporária do
uso emergencial do coquetel
Regen-Cov2 no tratamento
de pacientes com a Covid-19.
Liberado em caráter experimental, o tratamento reúne os
medicamentos casirivimabe
e imdevimabe (cujos nomes
originais são, respectivamente,
casirivimab e imdevimab) e
é destinado a casos leves e
moderados com resultado
positivo para o novo coronavírus de pacientes do grupo
de risco da doença e que não
necessitam de suplementação
de oxigênio.
O uso será restrito a hospitais, com venda proibida no
comércio. Este é o segundo
tratamento para a doença
liberado para uso emergencial
no país, após a aprovação do
remdesivir em março.
O tratamento foi desenvolvido
pela empresa norte-americana
Regeneron Pharmaceuticals, em
parceria com a suíça Roche,

Medicamento é destinado a casos leves e moderados com positivo para a Covid-19

responsável pelo pedido de
autorização de uso no Brasil,
protocolado na Anvisa em
1.º de abril.
O coquetel está liberado
para uso em caráter emergencial nos Estados Unidos
desde novembro passado,
tendo sido um dos utilizados
pelo então presidente Donald
Trump, além do Canadá e da

Suíça. Além disso, teve parecer
positivo da Agência Europeia
de Medicamentos (EMA) em
fevereiro, com posterior autorização de uso emergencial
na Itália, na Alemanha, na
República Checa, na França
e na Islândia.
Os fatores de risco considerados para a indicação
do medicamento são: idade

avançada (65 anos ou mais),
obesidade, doença cardiovascular, hipertensão, doença
pulmonar crônica, asma, diabete, doenças renais crônicas,
incluindo pacientes em diálise,
imunossuprimidos e doenças
hepáticas crônicas.
No caso do Brasil, a dose
é de 600 mg de cada um dos
dois medicamentos.

Remédios

No momento em que o
governo brasileiro se prepara
para participar de uma Cúpula
Internacional do Clima, para
reafirmar seus compromissos
no combate ao desmatamento
ilegal, uma mudança feita pelo
ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, no processo
de autuação por crimes ambientais tem sido criticada
internamente por agentes de
órgãos de fiscalização. Segundo
os servidores, a nova regra
levou à paralisação total das
emissões de multas por agentes
do Ibama e do Instituto Chico
Mendes de Biodiversidade
(ICMBio). Procurada, a Pasta
não se manifestou.
O Estadão teve acesso a uma
carta enviada ao presidente do
Ibama, Eduardo Fortunato
Bim, assinada por mais de
cem servidores do Ibama
em todo o país. Trata-se de
um protesto contra a instrução normativa publicada na
semana passada para alterar
o processo de punição de
criminosos. Pela nova norma,
as infrações terão de passar por
autorização de um superior
do agente de fiscalização que
aplicar a multa, passando por
fases que, até então, incluíam
a análise dos próprios fiscais.
No documento, os servidores afirmam que “viram com
perplexidade a paralisação de
todo o processo sancionador
ambiental ocasionado pela
publicação desta norma”. Os

profissionais declaram que
as medidas necessárias para
implementação das mudanças
nos sistemas internos não
foram tomadas previamente
pela administração central
do Ibama e ICMBio, antes da
entrada em vigor da norma.
Em decorrência disso, todos
os servidores que assinam a
carta declaram que estão com
suas atividades paralisadas
pelas próprias autarquias.
Os servidores afirmam que
as mudanças resultaram “num
verdadeiro apagão no rito
processual de apuração de
infrações ambientais constatadas m todo o país”.
“Todo este embaraço acabou
resultando na orientação formal
de alguns gestores junto ao
Ibama Sede para que os servidores continuem utilizando
os sistemas da forma em que
se encontram disponíveis e
que permaneçam seguindo o
rito processual da Instrução
Normativa Conjunta revogada”, dizem os funcionários,
no documento. “Por óbvio,
consideramos que se trata de
orientações irregulares, uma
vez que estão em conformidade
com norma que já não existe
no ordenamento, o que fere
o princípio da legalidade do
ato administrativo, posto que,
mesmo estes atos sendo discricionários da administração
pública, eles são dirigidos pelos
princípios que conduzem o
direito.” (E.C)

Auxílio

CRM apura abusos do Verba federal ajuda a
kit Covid em 4 Estados pagar custeio e 13º
Defendidas pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido),
drogas como a hidroxicloroquina e a ivermectina continuam
sendo prescritas mesmo após
estudos clínicos apontarem
que não funcionam para a
Covid-19 e autoridades de
saúde como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) desaconselharem seu uso. Embora
a prescrição de remédios do
chamado kit Covid tenha o
aval do Conselho Federal de
Medicina (CFM), que defende
o argumento da autonomia
médica, os profissionais podem
ser punidos se divulgarem as
drogas como garantia de cura

ou se o tratamento causar
efeitos colaterais aos pacientes.
Ao menos quatro conselhos
regionais de Medicina (CRMs)
já investigam casos do tipo,
com os 27 conselhos, que
são os órgãos responsáveis
por fiscalizar o exercício da
profissão nos Estados.
São Paulo investiga 25 casos.
No Rio Grande do Sul, são dez
registros. Na Bahia, outras oito.
Ao menos em dois casos (em
São Paulo e na Bahia), os médicos investigados já sofreram
uma interdição cautelar - ou
seja, tiveram a licença para
exercer a medicina suspensa
temporariamente. (E.C.)

Alvo da CPI da Covid, a
maneira como os Estados
aplicaram a maior parte dos
recursos enviados pelo governo federal como socorro
financeiro na pandemia ainda
é uma incógnita. A fatia mais
robusta do auxílio federal era
para livre destinação, não
atrelada automaticamente
a gastos com saúde, e cada
governador deu o próprio
encaminhamento. Apenas
dez informaram a aplicação
das respectivas parcelas, de
um total de R$ 37 bilhões
transferidos.
Embora em alguns casos
o dinheiro não carimbado

também tenha sido destinado
ao combate direto à Covid-19,
a maior fatia do socorro teve
finalidades alheias à pandemia.
Conforme relataram as secretarias estaduais de Fazenda,
o recurso serviu para pagar
servidores de diversas áreas,
garantir o 13.º salário e custear
a máquina pública.
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) usou o fato de
os Estados aplicarem recursos
federais para pagar salários e
outras despesas como argumento para pressionar pela
inclusão de governadores e
prefeitos no alvo da CPI aberta
no Senado. (E.C.)
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Morte de Floyd desencadeou semanas de agitação civil no país e levou milhões às ruas em todo o mundo

Caso George Floyd: júri inicia
deliberações sobre ex-policial
Estadão Conteúdo

O destino de Derek Chauvin,
o ex-policial de Minneapolis
acusado de matar George
Floyd, está agora nas mãos
dos jurados, que iniciaram
as deliberações na noite de
anteontem no caso histórico
que forçou um debate nacional sobre racismo e violência
policial.
Os olhos dos Estados Unidos
estão focados em Minneapolis e
se preparando para o veredicto,
lembrando como a morte de
Floyd desencadeou semanas
de agitação civil no país e
levou milhões às ruas em
todo o mundo em protestos
por justiça social.
O júri de 12 pessoas - seis
brancos, quatro negros e dois
multirraciais - ouviu quase seis
horas de argumentos finais
na segunda-feira quando a
acusação e a defesa encerraram o caso exatamente como
começaram há três semanas:
apresentando visões muito
diferentes das circunstâncias
que levaram a morte de Floyd
no Memorial Day em uma
rua de Minneapolis.
Após 14 dias de depoimentos
de especialistas em policiamento, médicos, membros
do Departamento de Polícia
de Minneapolis e pessoas
que presenciaram a morte de
Floyd, os advogados fizeram
seus argumentos finais, instando os jurados a usarem o
bom senso quando o caso

foi colocado em suas mãos.
Ambos os lados exibiram
repetidamente o vídeo do
homem negro de 46 anos
preso sob o joelho do policial
branco por mais de nove
minutos antes de ficar sem
reação - a acusação e a defesa
cada um tentando usá-lo para
ampliar seus pontos finais
para os jurados à frente de
deliberações.
“Acredite em seus olhos. O
que você viu, você viu”, disse
o promotor especial Steve
Schleicher ao júri enquanto
exibia uma imagem estática
tirada de uma filmagem de
Chauvin ajoelhado em Floyd.
Resumindo semanas de
depoimentos, incluindo testemunhas oculares, policiais e
especialistas médicos, Schleicher
insistiu que Chauvin “precisava
saber” que estava matando
Floyd quando pressionou o
joelho no pescoço e nas costas
do homem enquanto Floyd
estava algemado, de bruços na
rua, implorando para respirar
e por sua mãe morta.
“Este caso é exatamente o
que você pensou quando o viu
pela primeira vez, quando viu
aquele vídeo”, disse Schleicher.
“É o que você sentiu em seu
intestino. É o que você sabe
agora em seu coração.”
“Você viu a foto. Você viu a
linguagem corporal. (…) O réu
enfrentando aquela multidão”.
“Eles estavam apontando câmeras
para ele, gravando-o, dizendo-lhe o que fazer, desafiando

Divulgação

de Chauvin no local.
Ele repetidamente insistiu
que Chauvin estava seguindo
seu treinamento e experiência
como um veterano de 19 anos
do Departamento de Polícia
de Minneapolis e que ele se
comportou como qualquer
“oficial razoável” faria.
Grande parte do argumento
final do advogado expôs pela
primeira vez o que seu cliente
estava pensando quando ele
entrou em cena e depois segurou Floyd no chão, embora
os jurados não tenham ouvido diretamente de Chauvin
durante o julgamento. Na
semana passada, Chauvin
disse ao tribunal que não
testemunharia, invocando
seu direito da Quinta Emenda
“Réu escolheu o orgulho em vez do trabalho policial”, disse o promotor
contra a autoincriminação
Nelson pediu aos jurados
“Os nove minutos e 29 se- que considerassem o ponto de
sua autoridade, seu ego, seu Eric Nelson rebateu os arguorgulho. (…) Mas o réu não mentos da acusação instando o gundos ignoram os 16 minutos vista de Chauvin, chegando a
seria informado sobre o que júri a considerar a “totalidade e 59 segundos anteriores”, uma cena para ver dois oficiais
fazer. Ele não ia deixar esses das circunstâncias”, incluindo argumentou Nelson. “Não novatos - J. Alexander Kueng
espectadores lhe dizerem o que aconteceu antes de se deixem enganar por uma e Thomas K. Lane - lutando
o que fazer. Ele faria o que Chauvin chegar ao local.
única imagem estática”, disse com um suspeito grande e
quisesse, como quisesse, pelo
Ele acusou os promotores Nelson ao júri, em resposta às forte. “Um policial razoável
tempo que quisesse”, disse de tentar enganar os jurados análises momento a momen- confiaria em seu treinamento
Schleicher.
concentrando-se apenas no to das evidências de vídeo e experiência”, disse Nelson.
“O réu escolheu o orgulho tempo em que Floyd foi contido apresentadas pela Promotoria.
em vez do trabalho policial”, sob o joelho de seu cliente e “Coloque as evidências em seu Causa da morte
disse o promotor. Ele lembrou não nos quase 17 minutos contexto adequado.”
O advogado do ex-policial
repetidamente aos jurados que desde que os policiais resNelson, que argumentou mal mencionou os especialistas
Chauvin havia se ajoelhado ponderam pela primeira vez que Floyd morreu por uma de defesa que testemunharam
no pescoço de Floyd por à cena por uma reclamação combinação de drogas e pro- durante o julgamento, mas
nove minutos e 29 segundos, de que uma nota falsa de US$ blemas de saúde preexistentes, tentou explorar o fato de que
incluindo vários minutos 20 teria sido repassada em um não o joelho de seu cliente, a Promotoria chamou vários
depois que Floyd não tinha mercado para quando Floyd gastou a maior parte de seus especialistas médicos, dizendo
mais pulso.
foi colocado no chão depois argumentos finais defendendo o que havia discrepâncias entre
Mas o advogado de defesa de lutar com oficiais.
uso de força e comportamento suas conclusões.

Câmara dos EUA

Covid-19

Comitê aprova projeto
que pode implicar Opep

Johnson & Johnson retomará
fornecimento de imunizantes

O Comitê Judiciário da
Câmara dos Representantes
dos Estados Unidos aprovou
ontem um projeto de lei que
pode implicar os integrantes
da Organização dos países
Exportadores de Petróleo
(Opep) na legislação antitruste americana. A liderança
democrata da Casa, contudo,
não forneceu previsão sobre
quando a pauta será submetida ao plenário.
Em comunicado, o presidente da comissão, Jerrold
Nadler, afirmou que a Opep
é um cartel cujos membros
realizam “conluio” para fixar

A Johnson & Johnson
(J&J) anunciou ontem que
retomará o fornecimento de
vacinas contra a Covid-19
para a União Europeia (UE),
Noruega e Islândia após a
Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em
inglês) finalizar uma revisão
do imunizante.
Segundo a EMA, os casos
de trombose identificados
em pessoas que receberam
a vacina da J&J devem ser
incluídos na lista de possíveis
efeitos colaterais do imunizante. O regulador europeu,
contudo, reiterou hoje que

os preços da commodity
energética e acrescentou
que tal comportamento seria
considerado ilegal se partisse
do setor privado. “O esforço
para impulsionar os preços impactam diretamente
consumidores americanos
porque o preço de petróleo
é o maior determinante dos
preços de gasolina no varejo”,
explicou
Nadler ressaltou que a matéria é proposta em parceria
com o deputado republicano
Steve Chabot, sugerindo
que há apoio bipartidário
ao tema. Segundo ele, o

objetivo é “tornar ilegal que
qualquer país estrangeiro aja
coletivamente com outros
para limitar a produção,
fixar preços ou restringir o
comércio de petróleo, gás
natural ou demais produtos
derivados de petróleo”, disse.
A atuação da Opep no
mercado ficou em evidência
no ano passado, quando o
grupo se juntou a aliados
para firmar cortes na oferta
e estabilizar as cotações do
ativo energético em meio
ao impacto da pandemia
de coronavírus na demanda.
(E.C.)

o desenvolvimento dos coá- que incluirá as informações
gulos é “muito raro” e que os sobre os casos de trombose
benefícios da aplicação do em seu folheto sobre a vacina
profilático superam os riscos. e classificou a situação como
“Acreditamos fortemente “evento adverso muito raro”.
nos benefícios positivos de Além disso, a J&J afirmou que
nossa vacina contra a Covid-19 os profissionais de saúde serão
de dose única e facilmente alertados sobre os sinais e os
transportável para ajudar a sintomas de tromboembolismo.
proteger a saúde das pessoas
Foram identificados oito
em todos os lugares e alcançar casos de trombose em pessoas
comunidades carentes em que receberam a dose única
todo o mundo”, declarou o da vacina da J&J, entre mais
vice-presidente do Comitê de 7 milhões que receberam o
Executivo e diretor científico produto em território americano.
da J&J, Paul Stoffels.
Todos os registros ocorreram
No comunicado divulgado em pessoas com menos de 60
ontem, a farmacêutica disse anos. (E.C.)
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Oitavas de final

LIBERTADORES

Mogi Basquete
inicia playoff
contra Unifacisa
pelo NBB

Forte temporal na Vila dificultou a criação do time brasileiro, visitante se aproveitou e fez 2 a 0

O Mogi Basquete embarcou para o Rio de Janeiro
na manhã de ontem para o
primeiro confronto contra a
Unifacisa, hoje, às 19 horas,
no Ginásio Hélio Maurício
(Gávea), pelos playoff de
oitavas de final do Novo
Basquete Brasil (NBB). O
segundo jogo está marcado
para sexta-feira, e o terceiro
duelo, caso haja empate, será
no domingo, ambos no Rio
de Janeiro.
Os mogianos terminaram
a fase de classificação em 8º
lugar, com 15 vitórias em 30
jogos. Já a Unifacisa fechou
na nona colocação. Durante
a fase regular, as equipes
fizeram dois duelos bem
equilibrados, o primeiro foi
no dia 11 de dezembro de
2020, com vitória do Mogi
por 98 a 91, e o segundo
confronto dia 28 de fevereiro, com triunfo do time da
Paraíba por 88 a 70, ambas
partidas foram disputadas em
Mogi. O vencedor da série
enfrentará o líder Flamengo,
que já está classificado para
as quartas de final.

Santos é surpreendido na
estreia pelo Barcelona-EQU
Divulgação/Santos

Estadão Conteúdo

O Santos começou muito
mal sua participação no Grupo C da Copa Libertadores.
Foi totalmente dominado
e perdeu para o Barcelona,
do Equador, por 2 a 0, na
noite de ontem, na Vila
Belmiro. Na próxima terça,
o duelo deverá ser ainda
mais duro. O Santos visita o
Boca Juniors, da Argentina,
na Bombonera.
O jogo começou debaixo
de um temporal e com o gramado encharcado e pesado.
A marcação alta do time de
Guayaquil surpreendeu o
Santos, que não conseguiu
articular jogadas nos minutos
iniciais. Já o Barcelona era
mais objetivo ao atacar e só
não marcou aos 9 minutos
porque o atacante Damian
Díaz chutou torto.
Com o passar do tempo, o
Barcelona afrouxou a marcação

SANTOS
BARCELONA

0
2

SANTOS - João Paulo; Madson (Balieiro),
Kayky, Luan Peres e Felipe Jonathan;
Alison (Lucas Lourenço), Pará e Gabriel
Pirani (Lucas Braga); Marinho, Marcos
Leonardo (Kaio Jorge) e Soteldo. Técnico:
Ariel Holan.
BARCELONA - Burrai; Castillo, León,
Riveros e Pineida; Molina (Sergio López),
Piñatares, Hoyos (Quiñones), Martínez
(Montaño) e Damian Díaz (Oyola); Garcés
(Mastriani). Técnico: Fabian Justos.
GOLS - Garcés, aos 7, e Pará (contra), aos
23 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Riveros, Martínez,
Pineida, Soteldo, Mendoza.
ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU)

e o Santos começou a se
impor. O problema é que
não havia possibilidade de
jogar na base do toque de
bola nem em velocidade
com a bola no chão. Outra
dificuldade para o time brasileiro foram as faltas duras
cometidas pelo adversário.
Ainda assim, Marinho teve
duas oportunidades - um

Sul-Americana

Lateral Pará marcou contra o segundo gol da partida

chute por cima do gol e uma
defesa do goleiro - e Marcos
Leonardo, uma. Mas o chute
do centroavante bateu no
lado de fora da rede.
A chuva aumentou e o
campo piorou, com várias
poças d’água. Isso atrapalhou
o Santos, mas também ajudou,
aos 37 minutos. Após saída
precipitada de João Paulo, a

bola sobrou para Damian
Díaz com o gol aberto, mas
o chute perdeu força na
água e o goleiro conseguiu
se recuperar. Nos minutos
finais, aliás, os equatorianos
resolveram pressionar e deram
trabalho à defesa do Santos.
A chuva deu uma trégua
e o gramado melhorou no
segundo tempo. Porém, o

Santos ainda estava tentando
se acertar quando cometeu
um erro, mais um, na saída
de bola e desta vez foi castigado: Martínez roubou e
tocou para Garcés fazer 1 a
0, aos 7 minutos.
O técnico Ariel Holan reagiu rapidamente, colocando
Lucas Braga e Vinícius Balieiro
do time. Pará, que estava no
meio com baixa produção,
voltou para a lateral.
O time não se encontrava,
o Barcelona jogava fácil,
acertou o travessão com
Martínez e fez 2 a 0 numa
jogada em que Pará desviou
o cruzamento de Hoyos
contra o próprio gol.
O jogo estava decidido.
Experiente, o Barcelona se
posicionou de maneira a
não correr riscos. O Santos
também demonstrou não
saber o que fazer e com
isso qualquer tentativa de
reação se tornou impossível.

Defesa do título

Pressionado, Palmeiras vai
Com novidades, Corinthians
treina para partida de amanhã ao Peru pegar o Universitario
Com novidades, o técnico
Vagner Mancini comandou
treino ontem na reta final da
preparação do Corinthians
para a estreia na Copa Sul-Americana. O time paulista
vai enfrentar o River Plate
do Paraguai, em Assunção,
amanhã, pela primeira rodada
da fase de grupos da segunda
maior competição de clubes
do continente.
A atividade de ontem contou
com duas novidades: o meia
Fessin e o lateral-direito Igor
Formiga. O primeiro estava
emprestado ao Bahia, mas
voltou ao time paulista. Sua
situação, contudo, segue
indefinida. Formiga, por sua
vez, está voltando de lesão.
O jogador de apenas 21
anos sofreu lesão no joelho
direito em fevereiro, quando
defendia o time Sub-23 em
amistoso e precisou passar
por cirurgia. Formiga busca
agora recuperar a forma física
para poder voltar a ficar à
disposição de Mancini para
a sequência da temporada.
Com os dois jogadores
em campo, no CT Joaquim
Grava, Mancini comandou

um treino de posição, com dos jogadores considerados
finalizações, organização reservas nas últimas partidas.
defensiva e transição. A ati- “Em momento algum eu citei
vidade do dia foi encerrada que uma equipe era titular
com um treino técnico em e outra reserva. Eu posso
campo reduzido. A assessoria falar que vi uma mescla de
do clube não revelou a pro- jogadores, até para ter duas
vável escalação para amanhã. equipes fortes, era importante
O treinador terá mais uma montar um sistema defensivo
atividade antes da partida que vinha jogando mais, o
marcada para a capital para- considerado titular, com alguns
guaia. Hoje, o elenco trabalha garotos, num campeonato com
novamente no CT pela manhã. quatro jogos em oito dias. O
À tarde, a delegação embarca pensamento do outro time
para o país vizinho, em voo era ter experientes, a maioria,
fretado.
mas com alguns jovens do
Mancini elogiou a entrega clube”, disse. (E.C.)
Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Recuperado de lesão no joelho, Formiga volta as treinos

O atual campeão da Copa
Libertadores estreia hoje na
competição, às 21 horas, com a
típica pressão de quem parece
estar há anos na fila por um
título. A situação inusitada
faz o Palmeiras encarar o
Universitario, em Lima, no
Peru, com a cobrança de provar que, cerca de três meses
depois da conquista da edição
de 2020, o elenco continua
capaz de ser competitivo e
de encerrar o pior momento
da era Abel Ferreira.
O técnico português chegou ao Brasil em novembro
e jamais havia encarado um
momento tão tenso. A equipe
acumulou dois vices recentes
na Supercopa do Brasil e
na Recopa Sul-Americana.
Depois, o Palmeiras perdeu
o clássico para o São Paulo
e teve o muro do estádio
pichado em um protesto.
Na sequência, empatou com
o Botafogo-SP, em Ribeirão
Preto, e chegou ao quarto
jogo seguido sem vencer.
O momento de cobrança
se contrapõe à felicidade de
um clube que mês passado
celebrava uma das melhores

UNIVERSITARIO
PALMEIRAS

UNIVERSITÁRIO
Carvallo;
Chávez,
Alonso,
Quina e
Corzo;
Alfageme,
Barreto,
Urruti e
Novick;
Quintero e
Gutiérrez.
Técnico:
Ángel Comizzo.

PALMEIRAS
Weverton;
Marcos Rocha,
Luan,
Gustavo Gómez e
Victor Luis;
Felipe Melo,
Patrick de Paula
e Raphael Veiga;
Rony,
Wesley e
Luiz Adriano.
Técnico:
Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Christian Ferreyra (Uruguai).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Estádio Monumental, Peru.

temporadas da história. As
conquistas da Libertadores,
Paulista e Copa do Brasil
fizeram o Palmeiras conquistar a chamada tríplice
coroa e desfrutar uma rara
tranquilidade. Toda essa
euforia desaparece agora,
justamente às vésperas de
uma partida importante.
“Eu só quero que aqueles
torcedores que escrevem o
que quiserem, se lembrem
um pouco do trajeto que esses
jogadores e esse técnico fizeram. Temos de pensar todos
muito bem, o presidente, os

jogadores, o treinador, que
somos um. Se somos um só
quando ganhamos, então
temos de repensar o nosso
lema”, disse Abel Ferreira.
Parte da insatisfação da
torcida se deve à ausência
de novidades no elenco para
o torneio. O único reforço
inscrito é o volante Danilo
Barbosa, emprestado pelo Nice,
da França. O clube tem uma
negociação em andamento
com o atacante argentino
Castellano, do New York City,
dos Estados Unidos. Porém,
só será possível contar com
o jogador na Libertadores
para o mata-mata.
Em todo esse cenário de
pressão e cobrança, o Palmeiras enfrenta ainda um
calendário bem apertado.
De hoje até o fim do mês o
clube vai disputar cinco jogos
em dez dias, uma sequência
que testa a capacidade do
elenco de corrigir falhas
mesmo se conseguir treinar.
A expectativa para a partida
em Lima aumenta porque o
adversário peruano é teoricamente o rival mais fácil da
fase de grupos. (E.C.)
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Há momentos em que desmoronamos,
mas nos reconstruímos melhores do
que antes.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: MARIANA BRANDÃO, EMERSON MASSAO REDONDO, JOAQUIM SATORU MAEDA, LUIZ CARLOS
DA SILVA E LUIZA LOPES DA SILVA
Hoje é dia de festa! Desejo a vocês um ano cheio de amor e
alegria. Feliz aniversário.

cultura@jornaldat.com.br

Celebre a vida sempre
Acredite em você.
Seja corajoso e
liberte-se da opinião
e julgamento alheios.
Quando temos
amor-próprio somos
capazes de enfrentar
os melhores e piores
momento com
coragem e dignidade.
Faça o que você
acha melhor para
sua vida. Não tente
impressionar ninguém
além de você mesma.
Pare de se comparar
com os outros, isto

não levará você a
lugar nenhum. Pare,
pense, e se compare
a você de agora e de
anos atrás.
Melhore o que é
preciso e sinta-se feliz
com tudo que você
conquistou. Celebre
suas conquistas
sempre!

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

SBT, 21H00

Chiquititas
A foto de Mili empurrando JP vira «meme» na internet e ganha montagens
com ela empurrando as mais variadas coisas com a hashtag «#ÓrfãSurtada».
As meninas dizem para Carol que o cyberbullying está passando dos limites.
Carol diz que a situação é séria e que não pode ficar assim.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca confessa para Dalva que não confia mais em Bianca. Nat observa Duca.
Edgard finge ser o fantasma de Norma e exige que Nando deixe a Ribalta.
Duca pede um tempo para pensar em seu relacionamento com Bianca.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela conta para Ana que se apaixonou por Rodrigo. Manuela e Rodrigo
compram uma casa juntos e comecam uma grande reforma. Cris e Jonas nao
dao atencao para o filho Tiago. Lourenco manda um funcionario da editora
entregar um convite do lancamento de seu livro para Celina.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziela
a internar Ignácio. Alan impede que Ignácio seja assaltado. Luna evita pensar
em Téo. Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e
Tarantino ficaram juntos.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que
Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo
está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Merival
fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa.

RECORD, 21H

Gênesis
O faraó se enfurece e ameaça Sarai e Abrão.
Abrão e Sarai deixam o palácio com muitas riquezas. Baraki se desentende com Massá.
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Uma das coisas mais gostosas nas festas que assinamos até aqui é sem dúvida o
astral que toma conta dos habitués. No evento Black-Tie intitulados “Uma Noite
me Las Vegas” o fotógrafo Carlos Magno garantiu clicks fantásticos que resolvi
relembrar . São imagens assim e momentos como estes que nos renovam. A
cada dia dos tempos atuais o que mais vemos e sentimentos são notícias tristes
em função da pandemia. Busco aqui , alegrar nossos leitores e amigos onde
nessa proposta de reeditarmos acontecimentos sociais que nos encheram de
alegria sejam revistos através das fotos . Isso nos faz voltar no tempo e resgatar
histórias . Sempre escuto e também recebo mensagens onde a tônica é :”saudades de suas festas”. Com isso sinto que fizemos tudo certo e que esta lacuna
de eventos fará com que assim que passar tudo isso todos estarão sedentos
para brindar a vida e curtir um magnânimo encontro e nossa responsabilidade
só aumentará para atender as expectativas .Hoje as fotos dispensam legendas
e falam por si . Vamos orar e agradecer a Deus nossa vida e nossa saúde !!!!

SELO QUALIDADE INTERNACIONAL

Doutor Luiz Carlos Barbosa

Parabenizo o Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) Mogi das Cruzes, a ser o primeiro AME da SDPM
a receber a acreditação internacional de qualidade nível
Diamante a qual é concedida pela Health Standards
Organization em parceria com a IQG-Health Service
Acreditation. Este é o mais alto nível emitido pela
instituição. O programa de excelência oferece um
processo de avaliação que orienta e monitora padrões de
alta performance, para que as organizações melhorem
o seu desempenho de forma constante . A unidade
recebeu oito visitas para monitorias durante um período
de dois anos . O AME oferece atendimento referenciado
de média complexidade, para 11 municípios do Alto
Tietê, em 12 especialidades : Urologia, pneumologia,
proctologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia,
dermatologia, mastologia, oftalmologia, cirurgias de
cabeça e pescoço , vascular e geral. Em 2020 realizou
mais de 13 mil atendimentos mensais . O diretor
técnico Luiz Carlos Barbosa, do AME Mogi atribui esta
acreditação ao resultado de muito trabalho da equipe
que está sempre visando no final oferecer sempre a
melhor assistência em saúde a região do Alto Tietê. O
Doutor Luiz Carlos Barbosa acrescenta que para ofertar
alta qualidade no atendimento a adoção dos melhores
processos de gestão é necessária e imprescindível.
Parabéns a todos os envolvidos !!!

