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Suzano chega a marca de 51.524
aplicações de vacina contra Covid
Segundo a Prefeitura, foram 34.661 pessoas que tomaram a primeira dose e 16.593 que já completaram o ciclo
MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO

Ampliação

COMÉRCIOS
PODERÃO
FUNCIONAR
DAS 6 ÀS 20H
O Alto Tietê deve seguir o Plano
São Paulo na prorrogação da Fase
de Transição com mais flexibilização
para os comércios e serviços, a partir de sábado. Cidades, página 5

A campanha de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) alcançou o registro de 51.254 aplicações em Suzano, sendo 34.661
na primeira dose e 16.593 pessoas que já concluíram o ciclo
de imunização. Só ontem, a ação
descentralizada imunizou 1.826
suzanenses, tendo os idosos de
64 anos de idade como público
prioritário. Hoje serão beneficiados os idosos de 63 anos, conforme cronograma estipulado no
município. O atendimento estará
disponível, das 8 às 17 horas, em
três locais diferentes de Suzano.
Cidades, página 4

VACINA
Covid

Butantan
antecipa
entrega de
doses. p7

Em 24 horas
região registra
51 mortes
Para hoje será liberada a vacinação às pessoas com 63 anos em três polos diferentes da cidade

Telona

Guararema

Prefeito cobra recursos
para hospital municipal
Chefe do Executivo esteve em Brasília para buscar
verbas para construir unidade . Cidades, página 4
Adicional universitário

Online

ITAQUÁ É
FERRAZ TERÁ
PROIBIDA
CURSO DE
DE PAGAR
ELÉTRICA
A oportunidade é para DesenvolGRATIFICAÇÃO vimento
de Projetos Elétricos para
Prefeitura informou que entrará
com recurso para tentar mudar a
decisão. Cidades, página 3

Cidades, página 5

Padrão de Entrada de Baixa Tensão.
Ao todo serão oferecidas 20 vagas.
Cidades, página 4

CINEMA DO SUZANO SHOPPING É REABERTO
O cinema Centerplex do Suzano Shopping está de volta com a
reabertura ao público a partir de
hoje, e com a pré-estreia de um
lançamento mundial nas telonas,
o filme “Godzilla vs Kong”, a batalha do século. Todos os protocolos de saúde e higiene serão
seguidos para tornar a experiência dos espectadores ainda mais
segura ainda nesta fase de restrições face à pandemia. Na reabertura, as salas terão ocupação máxima de 25% e barreiras virtuais
de isolamento, definidas automaticamente no momento da compra
do ingresso, para assegurar o distanciamento entre os espectadores.
Cidades, página 4

DIVULGAÇÃO

Ocupação não poderá ultrapassar 25% da capacidade total
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EDITORIAL

TRIBUNA

Primeiro, a guerra
denciais, além do pleito para governadores,
senadores, deputados federais e estaduais,
por isso, a população precisa ficar alerta a
possíveis sinais de palanques políticos que
ocorrem agora, visando a eleição. São dessas ações polarizadas que muitos candidatos
buscam fortalecimento para o ano que vem.
Nesta semana, a Câmara de Mogi das Cruzes rejeitou os dois pedidos de cassação contra
o prefeito Caio Cunha (Pode), protocolados
no Poder Legislativo por militantes políticos
da cidade. Os pedidos que foram encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa de Leis
acusavam o atual chefe do Poder Executivo
de cometer crime de improbidade administrativa. Se, por um lado, a preocupação dos
vereadores é zelar pela instituição do Legislativo sob os olhares da opinião pública, por
outro, é preciso que cada ação seja feita no
momento certo. Não é em meio à guerra que
se julga e se encontram culpados.
Tudo deverá ser apurado, profissionais
da Secretaria de Saúde terão de ser ouvidos sobre a suposta vacinação irregular, a
população merece resposta, mas tudo no
momento certo.

Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Instalada a CPI no Senado Federal, o Brasil saberá o
que foi e principalmente o
que não foi feito no combate
à Covid-19. O foco é a atuação ou omissão do governo
federal no enfrentamento da
pandemia. O relator Renan
Calheiros é um político habilidoso cuja inimizade causa
uma boa dor de cabeça. Bolsonaro viverá o seu primeiro
grande enfrentamento político. Renan não é amador,
pelo contrário, é profissional
e fez escola.
Bolsonaro encontrou um
adversário acima de sua altura. Não será como enfrentar
ministros do STF acostumados a um ambiente polido
de palácios de Justiça. Ministros do STF não se dão
ao enfrentamento público
e rasteiro como está habi-

 Audiência pública

Como a concessão da empresa Radial
foi prorrogada em caráter emergencial
até o dia 25 de junho deste ano, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos
pretende concluir o processo de licitação no setor ainda neste primeiro semestre. A informação foi passada ontem, na Câmara Municipal, durante a
audiência pública para avalia.
 Multa pesada

Para tentar evitar que moradores continuem jogando lixo de forma indiscriminada em Ferraz, sobretudo, restos
da construção civil, o vereador Eliel de
Souza (PL), o Eliel Fox, quer uma punição mais severa aos infratores. Neste caso, o parlamentar estuda inclusive apresentar uma modificação na lei
municipal que dá o poder de polícia ao
governo local.
 Empregos em Guararema

A Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico de Guararema, por
meio do Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), atualizou a lista de va-

ARTIGO

400 mil

FÁBIO MIRANDA

tuado Jair. Renan é político,
sabe fazer política e saberá
conduzir a CPI de modo a
encurralar de verdade o governo federal e de lá extrair
o que quiser ou puder. É
um jogo político, não se espere a isenção de ninguém.
O novo jogador sabe jogar,
tanto é que após escândalos e desgastes emergiu das
profundezas para mostrar a
que veio. E não está só, há
gente como Randolfe Rodrigues, outro senador articulado combativo e decidido a
enfrentar Bolsonaro e seu clã.
O governo federal não terá
vida fácil, além de ceder ao
Centrão, caso queira sobreviver, deverá ceder ainda mais
ao Senado. Mesmo assim
não será fácil passar incólume pela CPI. Todo mundo
sabe que algo não deu certo,
agora poderemos saber porque e por quem. Isso refletirá na eleição presidencial

de 2022. Certamente as tão
esperadas reformas não virão, a antecipação da disputa
pelo Planalto, iniciada desde o primeiro dia do mandato de Jair por ele mesmo,
já está a todo vapor. Tudo o
que for feito e falado agora
é olhando a eleição de 2022.
Além da pandemia, da
falta de vacinas, da recessão
econômica e do aparente ou
real desgoverno, assistiremos
à grande e contínua disputa
pelo poder. O Brasil que se
aguente, a instabilidade e a
falta de planejamento continua,
a falta de vacinas e estagnação
econômica também. Com os
deputados já aparecendo em
todos os lugares, preparando o terreno para o ano que
vem, aguardemos o desenrolar das investigações para
apontar porque chegamos,
até aqui, a 400 mil mortos.
Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado.

editor@jornaldat.com.br

gas de trabalho. Atualmente, o SAT está
mediando 52 oportunidades profissionais
com diferentes graus de escolaridade.
Em razão da pandemia da Covid-19, os
candidatos devem se cadastrar às vagas
pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432.
 Estreitar relação

Para garantir melhor atendimento às famílias em vulnerabilidade social de Suzano, a Comissão de Política Social do
Legislativo quer estreitar relação com
a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Os parlamentares querem maior transparência das ações da
Pasta, como por exemplo, as normas
utilizadas para as entregas de cestas
básicas e cadeiras de rodas.
 Cursos em Santa Isabel

A prefeitura de Santa Isabel está oferecendo uma série de cursos presenciais gratuitos destinados aos produtores e trabalhadores rurais. A ação tem
o intuito de oferecer capacitação profissional para melhorar a produção agropecuária, a renda e a qualidade de vida
rural. Os interessados podem realizar
as inscrições ou obter mais informações pelo 4656-2644.

SINALIZAÇÃO DE RUA EM SUZANO
Irineu Junior/Secop Suzano

N

ão é possível desqualificar a crise
pela qual o país passa há mais de
um ano, afinal, são quase 400 mil
mortos por conta da Covid-19.
Aliado a isso, o Brasil não tem disponibilidade de vacinas a curto prazo. Sendo assim,
parece claro que o foco atual é solucionar
problemas emergenciais e salvar vidas. Isso
não significa que possíveis e pertinentes investigações deverão ser esquecidas, mas tudo
em seu momento certo.
Não são averiguações sobre irregularidades na pandemia feitas neste momento que
irão aliviar o sofrimento das pessoas. Estamos em uma guerra e, como tal, é preciso
planejamento e foco. Mogi das Cruzes já
passa por momento administrativo delicado
com a chegada do novo secretário municipal
de Saúde, Zeno Morrone Júnior, em meio à
pandemia, após exoneração do ex-secretário
Henrique Naufel, por ter furado fila na vacinação e ter permitido que outros profissionais
fossem imunizados antes da hora. Qualquer
investigação feita nesse momento é tirar do
plano principal o combate ao vírus.
No ano que vem teremos eleições presi-

•••

As equipes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana
concluíram ontem os serviços de sinalização viária da rua Ignácio Garcia, que
é uma importante ligação entre o bairro Cidade Edson e o centro de Suzano.
O chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo, e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL)
acompanharam de perto a conclusão dos trabalhos.
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CULTURA

No total, serão disponibilizados R$ 23 mil para as premiações, que serão dividias em três categorias diferentes

Suzano abre cadastramento
de projetos para audiovisual
Com o tema “Qual a reflexão
vivenciada pelo isolamento
trazida pela pandemia?”, a
Secretaria de Cultura de
Suzano deu início ontem
ao cadastramento de projetos para o audiovisual. O
formulário e o regulamento
desta ação estão disponíveis
no site da pasta (culturadesuzano.com.br/editais). Os
interessados terão até 28 de
maio para se inscreverem.
Ao todo será destinado a
quantia de R$ 23 mil, sendo
que esse montante se divide
entre 20 premiações em três
categorias: dez videoclipes
de no mínimo 2 minutos
e 30 segundos e máximo
de 4 minutos. Para cada
contemplado neste grupo,
o valor destinado será de
R$ 800. Serão premiados
também, três documentários
com duração mínima de 2
minutos e máxima de 10
minutos, por R$ 1,5 mil
cada. Por fim, também por
R$ 1,5 mil, sete vídeos curtos de ficção com tempo de
gravação de 2 a 10 minutos.
O cadastramento prevê
que cada candidato possa
inscrever até dois projetos.
Mas, para essa edição, será
contemplado com apenas
uma produção enviada.
Ainda, só será permitida a
participação de pessoas a
partir de 18 anos de idade
e que comprovem vínculo
artístico com a cidade de
Suzano, veda ainda a participação de funcionários
públicos e prestadores de
serviço terceirizados com
vínculo com a Prefeitura
de Suzano.
Após o término das inscrições, a coordenação da
Secretaria Municipal de
Cultura, na área do cinema
e audiovisual, conduzida
pelo ator e diretor Herculano
Oliveira, fará uma avaliação
de cada proposta seguindo
os seguintes critérios: histórico dos artistas e técnicos
envolvidos; argumento;
adequação ao tema proposto;
e qualidade artística.
Oliveira explica que, após
a divulgação da lista de
contemplados, o proponente
terá até 30 dias corridos para
entregar o projeto concluído
em forma de vídeo com as
seguintes especificações:
formato HD (1920x1080),
resolução mínima de 720p,
formato wide e, se filmado

com celular, a imagem deverá
ser no sentido horizontal. Os
arquivos devem ser enviados
no formato MP4 ou AVI.
O secretário de Cultura
de Suzano, o vice-prefeito
Walmir Pinto, destacou
que o objetivo deste cadastramento é mapear os
produtores culturais em
audiovisual para exibição
nas plataformas virtuais da
pasta, além de promover a
produção em pequeno porte
da linguagem e iniciar o
processo de implementação
e consolidação do Polo Audiovisual na cidade.
“Desde a inauguração do
Cineteatro Wilma Bentivegna,

logo quando o prefeito
Rodrigo Ashiuchi e eu
assumimos a Prefeitura
de Suzano, foi o pontapé
inicial para o planejamento
do nosso Polo de Cinema
e Audiovisual. Da minha
primeira passagem como
chefe da pasta da Cultura
de nossa cidade, até agora,
em que retomo o cargo, as
produções independentes de
nossa cidade sempre foram
observadas por mim. Por
isso, acredito que, como
poder público, é nossa tarefa
fomentar a garantir que os
produtores locais tenham
condição de trabalhar e
criar”, destacou.

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Inscrições devem ser feitas em formulário disponível online até 28 de maio

Para servidores

1ª VEZ EM MOGI!

Sua empresa foi
afetada pela Covid?
Cadastre-se no Auxílio
Empresarial Mogiano!
Por meio de uma iniciativa inédita, empresas de
atividades não-essenciais do Simples Nacional
poderão receber até R$ 1.500 por dois meses.
É Mogi das cruzes garantindo empregos!

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial

Unidos para
vencermos

Justiça proíbe
Itaquá de
pagar adicional
universitário
A Prefeitura de Itaquaquecetuba está proibida
de efetuar o pagamento do
adicional Nível Universitário (NU) aos servidores
públicos municipais. A
decisão foi tomada pelo
Tribunal de Justiça (TJ),
por meio de uma liminar.
A administração municipal
já está em contato com o
Departamento Jurídico para
revogar a liminar a pedido
do Ministério Público do
Estado de São Paulo.
A inconstitucionalidade
aplica-se, segundo a Justiça,
porque permite o adicional
de qualificação contrariando
a legislação do Estado de
São Paulo que são aplicáveis
aos municípios. O Tribunal
de Justiça complementa a
justificativa de inconstitucionalidade porque permite,
por meio de textura genérica, indistinta e universal,
a concessão do adicional
para servidores públicos
investidos em cargos de
provimento efetivo, ainda
que não haja aderência
entre o nível de formação
e o plexo de atribuições de
seu cargo, o que viola os
princípios da moralidade,
igualdade, razoabilidade e
interesse público, de acordo
com o artigo 111, da Constituição Estadual, além do
artigo 128.
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VACINA CONTRA COVID

Aprendizado

Prefeitura informou que hoje serão beneficiadas com imunização as pessoas com 63 anos

Curso de elétrica
será oferecido
via online
em Ferraz

Mais de 51 mil aplicações
são realizadas em Suzano
A campanha de vacinação
contra o novo coronavírus
(Covid-19) alcançou o registro de 51.254 aplicações
em Suzano, sendo 34.661 na
primeira dose e 16.593 pessoas
que já concluíram o ciclo de
imunização. Só ontem, a ação
descentralizada imunizou
1.826 suzanenses, tendo os
idosos de 64 anos de idade
como público prioritário.
Hoje,serão beneficiados os
idosos de 63 anos.
Mais uma vez os polos de
vacinação da cidade abriram
as portas para receber os
idosos de Suzano. Desta
vez, o grande dia chegou
para aqueles com 64 anos
ou mais. O trabalho das
equipes de Saúde se iniciou
cedo, logo às 8 horas, com
atendimento nos três pontos
de imunização, localizados
nas regiões norte, central e
Palmeiras.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Pedro
Ishi, todos os protocolos de
distanciamento têm sido

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Prefeitura informou que ontem foram aplicadas 1.826 vacinas aos moradores

respeitados. “A segurança dos
profissionais e dos vacinados
é prioridade para a pasta.
Por isso, quando planejamos a logística dos polos de
imunização, inclusive com a
oferta do atendimento em
drive thru, e atualizamos o
cronograma de imunização
levamos em consideração
o público estimado para

cada etapa. Essa divisão tem
dado certo, garantindo que a
aplicação ocorra de maneira
rápida e confortável”, disse.
Hoje será a vez dos idosos de 63 anos receberem a
vacina pela primeira vez. O
atendimento estará disponível,
das 8 às 17 horas, no Centro
de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza

Com pré-estreia

Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia
Azul), na Escola Municipal
Odário Ferreira da Silva (rua
Valdir Dicieri, 305 – Jardim
Belém/Distrito de Palmeiras)
e na Arena Suzano (avenida
Senador Roberto Simonsen,
90 – Jardim Imperador), com
a oferta do sistema drive-thru
neste último endereço.

Para receber a aplicação
será preciso apresentar documento original com foto, CPF,
comprovante de endereço de
Suzano e uma filipeta oficial
devidamente preenchida com
letra legível. A ficha pode
ser acessada e impressa por
meio do link http://bit.ly/
FichaCovidSuzano. Além
disso, também é preciso
efetuar o pré-cadastro no
site “Vacina Já” (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/).
O quadro com datas e
orientações pode ser acessado pelo link http://bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano,
disponível na página inicial
do site www.suzano.sp.gov.
br. Todas as informações
também são atualizadas nas
redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.
facebook.com/prefsuzano/) e
no Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano/). Em
caso de dúvidas, a Vigilância
Epidemiológica pode ser
consultada diretamente pelo
telefone 4745-2035.

Mais uma oportunidade de
qualificação para os moradores de Ferraz de Vasconcelos.
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, por meio do programa
Empreenda Rápido, está com
inscrições abertas para o curso
de Desenvolvimento de Projetos Elétricos para Padrão de
Entrada de Baixa Tensão. O
cadastro pode ser realizado
até amanhã, de forma online,
e há 20 vagas disponíveis.
A formação também ocorrerá à distância. As aulas estão
previstas para ocorrer de 4 a
14 de maio, das 18 às 22 horas.
Cabe destacar que a qualificação possui carga total de 24
horas, sendo que 20 horas
são aplicadas pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e quatro
horas pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).
Já sobre o conteúdo do curso, vale ressaltar que o aluno
aprenderá sobre dispositivos
regulamentadores e normas
técnicas, solicitação de fornecimento, bem como condições
gerais de fornecimento. Toda
a grade será passada por meio
do Microsoft Teams.

Guararema

Cinema do Suzano Shopping Prefeito Zé vai a Brasília
reabre hoje para o público por recursos a hospital
O cinema Centerplex do
Suzano Shopping está de
volta com a reabertura ao
público a partir de hoje, e
com a pré-estreia de um
lançamento mundial do
filme “Godzilla vs Kong”,
a batalha do século.
Todos os protocolos de
saúde e higiene serão seguidos
para tornar a experiência
dos espectadores ainda mais
segura ainda nesta fase de
restrições face à pandemia
de coronavírus (Covid-19).
Na reabertura, as salas terão ocupação máxima de
25% e barreiras virtuais de
isolamento, definidas automaticamente no momento
da compra do ingresso.
O uso de máscara dentro
e fora das salas de exibição
é obrigatório. O consumo
de alimentos e bebidas será
permitido somente no interior das salas. Apenas
neste momento os clientes
poderão retirar a máscara
de proteção, que deverá
ser colocada tão logo a

alimentação seja finalizada.
Todos os produtos da bomboniere serão entregues já
higienizados.
Também haverá maior
intervalo entre as sessões para
assegurar maior limpeza em
todas as áreas. Além disso,
as equipes de atendimento
estarão equipadas com todos
os itens de proteção individual. As medidas incluem
aferição de temperatura e
álcool em gel nos espaços.

Além da reabertura do
cinema, o boliche e o Puppy
Play já estão funcionando, também seguindo os
procedimentos e normas
da fase atual de retomada
das atividades. A praça de
alimentação está aberta das
11 às 19 horas.
Para informações sobre o
Centerplex, como programação, valores e aquisição de
ingressos, é preciso acessar o
site www.centerplex.com.br
Divulgação

Ocupação do estabelecimento será de 25% do total

O prefeito José Luiz Eroles Freire (PL), o Zé, esteve
anteontem, em Brasília, para,
dentre outras demandas municipais, buscar recursos, junto
ao Ministério da Saúde, para
a construção e aparelhagem
do Hospital Municipal de
Guararema, que está em obras.
O chefe do Executivo municipal cobrou do governo
federal, por meio do ministério, apoio financeiro para a
compra dos equipamentos que
serão instalados na unidade
de Saúde quando finalizada.
Em Brasília, o prefeito Zé se
encontrou com o secretário-executivo do Ministério da
Saúde, Rodrigo Moreira da
Cruz, um dos responsáveis por
dar andamento na demanda
de Guararema.
“Nós precisamos sempre
estar em contato com os
ministérios para recebermos
o apoio financeiro do governo
federal. Nesta oportunidade,
no Ministério da Saúde, intensificamos nossa cobrança
por recursos para equipar

Divulgação

Encontro foi com o secretário do Ministério da Saúde

nosso Hospital Municipal,
que segue em obras”, explicou o prefeito. “Tomamos a
iniciativa de construir a maior
obra da Saúde no município
e precisamos do apoio dos
governos federal e estadual
para oferecer a Guararema
uma estrutura sempre melhor
na Saúde”, completou o chefe
do Executivo guararemense.
Zé esteve acompanhado
pelo deputado federal Marcio
Alvino (PL), que fez coro às
suas reivindicações.

A unidade será referência
na região, com setores de
pronto-atendimento, leitos
de internação e UTI, centro
cirúrgico, salas de partos,
tomografia, raio-x, ultrassom,
laboratório de emergência,
farmácia, serviço de nutrição,
refeitório e área administrativa.
Além disso, o novo hospital
deverá abrigar mais de 300
colaboradores, entre médicos,
enfermeiros, técnicos e outros
profissionais que deverão
trabalhar na unidade.
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POR CORONAVÍRUS

Mogi possui 30% da população, porém, a quantidade de mortos representa 35% das vítimas fatais no Alto Tietê

Proporção de óbitos em Mogi na
região é superior a de habitantes
Emanuel Aquilera

Luiz Kurpel*

Mogi das Cruzes responde
por 35,5% das mortes causadas
pelo coronavírus (Covid-19)
no G5, conjunto das cinco
cidades mais populosas
do Alto Tietê, no entanto,
o número de habitantes
do município representa
30,8% da população da
região, que atualmente é
de 1,4 milhão de pessoas.
A discrepância entre número de óbitos e tamanho
da população aponta que
morreram, proporcionalmente, mais mogianos do
que moradores das cidades
vizinhas.
Os dados foram contabilizados pelo Grupo Mogi
News com base na atualização de óbitos do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) e censo populacional da Fundação
Sistema Estadual de Análise
de Dados (Seade).
Desde o começo da

Número de
falecimentos em
Mogi extrapola,
proporcionalmente,
o peso de sua
população no
Alto Tietê

em razão da Covid-19, esse
acumulado é 35,5% das
2.911 mortes registradas
em conjunto por Mogi,
Itaquaquecetuba, Suzano,
Ferraz de Vasconcelos e Poá.
Com a maior população do
grupo, Mogi contabiliza
432 mil habitantes, cerca
de 30,8% dos 1,4 milhão
de moradores do G5.
Além de Mogi, a única
cidade que também apresentou desequilíbrio na balança
de óbitos e habitantes foi
Suzano. De acordo com o
levantamento, o município
responde por 22,1% dos
óbitos pela Covid-19 no G5,

Dados destacam que, proporcionalmente, morreram mais pessoas em Mogi

pandemia, Mogi registra o
maior número de óbitos pela
Covid-19 na região. O alto
número, até então, sempre
foi justificado pela tamanho
da população da cidade – a
maior do G5. No entanto,

quando analisados mais
detalhadamente, é possível
perceber que o número de
falecimentos em Mogi extrapola, proporcionalmente,
o peso de sua população no
Alto Tietê.

Comércio

O desequilíbrio na balança entre óbitos e habitantes revela um saldo ainda
mais negativo para Mogi no
combate à pandemia. Até
terça-feira passada, 1.026
mogianos perderam a vida

porém, responde por 20,7%
da população da região.
Foram 645 falecimentos
dentro de uma população
de 291 mil.
Itaquá, embora possua
uma população maior do
que a de Suzano e também
um número de óbitos que
supera a vizinha, registrou
uma proporção menor. Dentro
do G5, a cidade responde
por 22,1% das mortes de
pacientes infectados, foram
652 casos. Sua população, de
370 mil, representa 20,7%
da soma das cinco cidades.
Quem também marcou
resultados controlados foi
Ferraz de Vasconcelos e
Poá. Com uma população
de 13,7% (193 mil) do total
do G5, morreram em Ferraz 11,2% (327) dos 2.911
óbitos totais da região. Poá
manteve o equilíbrio com
uma população de 8,5%
(115 mil) registrou 8,5%
(261) dos óbitos das cinco
cidades.
*Texto supervisionado pelo editor.

Alto Tietê

Fase de transição é prorrogada 51 mortes são registradas
com horário prolongado
ontem por coronavírus
Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) devem
seguir o Plano São Paulo
na prorrogação da Fase
de Transição até o dia 9
de maio, agora com mais
flexibilização para os comércios e serviços, que a
partir do próximo sábado
poderão funcionar das 6
às 20 horas – seis horas a
mais do que o atual das 11
às 19 horas, com limitação
de 25% da capacidade.
A queda gradual nos
índices da pandemia da
Covid-19 permitiu a nova
flexibilização. Na região do
Condemat, os óbitos tiveram
queda de 7% nos últimos
14 dias, com relação aos 14
dias anteriores. A taxa de
internação na região está
abaixo de 80%.
De acordo com o secretário
executivo do Condemat,
Adriano Leite a ampliação
nos horários de funcionamento do setor de comércios

Os municípios do
Condemat devem
seguir o Plano SP,
agora com mais
flexibilização

e serviços é benéfica para
o planejamento dos empreendedores, bem como
para diluir o movimento de
pessoas nos estabelecimentos.
“Essa ampliação dos horários
é benéfica neste momento aos
comerciantes que precisam
atender à recomendação
de capacidade máxima de
ocupação e para a população
em geral, porém é necessário que todos entendam
que os cuidados devem ser
mantidos para que possamos
continuar avançando no

enfrentamento à pandemia
do coronavírus, até porque
o número de novos casos
continua alto”, disse.
O horário estendido das
6 às 20 horas vale a partir
do próximo sábado dia
1º para estabelecimentos
comerciais, galerias e shoppings. O mesmo expediente
poderá ser seguido por
serviços como restaurantes
e similares, salões de beleza,
barbearias, academias, clubes
e espaços culturais como
cinemas, teatros e museus.
Para evitar aglomerações,
a capacidade máxima de
ocupação nos estabelecimentos liberados está
mantida em 25%. O toque
de recolher continua vigente,
das 20 às 5 horas, assim
como a recomendação de
teletrabalho para atividades administrativas não
essenciais e escalonamento
de horários para entrada
e saída de trabalhadores
do comércio, serviços e
indústrias.

Nas últimas 24 horas, a
região registrou a morte de
51 pessoas por coronavírus
(Covid-19), informou na
tarde de ontem o Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê.
Com essa atualização, a região

chegou a 3.570 óbitos.
Ferraz de Vasconcelos foi a
cidade que informou o maior
número de falecimentos, 14,
um a mais do que registrou
Mogi das Cruzes, por sua vez,
Itaquaquecetuba informou
a ocorrência de 11 mortes.

Arujá e Suzano informaram
que quatro óbitos ocorreram
em cada uma, ao passo que
em Poá foram três. Biritiba
Mirim, com duas vítimas
fatais, e Santa Isabel, com
uma, fecham as cidades que
informaram mortes ontem.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.570

Santa Isabel

195

Itaquaquecetuba

663

Poá

264

Ferraz

Guararema

75

227

Arujá

Salesópolis

1.039

43

341
74

Suzano
Mogi das Cruzes

649
Biritiba Mirim
Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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ATENDIMENTO

Unidade referência para o tratamento de Covid passa a contar com mais 15 leitos de UTI e 30 de Enfermagem

Hospital Municipal amplia em
35% os leitos para coronavírus
O Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes está ampliando em 35% o número
de leitos destinados para o
tratamento de coronavírus
(Covid-19) na cidade. Desde ontem, o serviço passa
a contar com 45 novos
leitos, 15 de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs)
e 30 Enfermaria, subindo
de 61 para 76 unidades
de terapia intensiva e de
70 para cem leitos para a
ala de enfermagem. A ampliação faz parte das novas
estratégias de combate à
pandemia em Mogi das
Cruzes, anunciadas pelo
prefeito Caio Cunha (Pode)
no início desta semana.
A ampliação reduz os
índices de ocupação e aumentam a segurança no
atendimento aos pacientes
internados. No entanto, o
vírus continua circulando
por toda a cidade e os altos
riscos de contaminação
exigem a manutenção de
toda rotina de cuidados.

Divulgação/PMMC

A ampliação
reduz os índices
de ocupação e
aumentam a
segurança no
atendimento

“A queda na ocupação
hospitalar pode gerar uma
falsa sensação de tranquilidade, o que não é verdade.
A pandemia não acabou
e precisamos manter distanciamento social, uso de
máscara e higiene constante
das mãos”, alertou o prefeito
Caio Cunha.
Desde o início da pandemia, o Hospital Municipal
transformou-se na principal
referência de atendimento
Covid no Alto Tietê. No

com suporte de um novo
exame, o swab/antígeno,
capaz de detectar a presença
do novo coronavírus em
20 minutos.

Ampliação

Com novos leitos, vagas de UTI chegaram a 76 e de Enfermaria agora são cem

entanto, o município conta
com outros cinco locais para
atendimento de pacientes
com sintomas leves: UBSs

Famílias vulneráveis

Vila Suíssa, Ponte Grande,
Jardim Camila, Alto Ipiranga, Jardim Universo. Em
breve, a UnicaFisio, ao

lado do Municipal, será a
sexta unidade. Em todas
unidades de referência a
população passará a contar

No último dia 15 deste
mês, o tanque de oxigênio
do Hospital Municipal foi
trocado pela empresa responsável pelo fornecimento de gases, passando de
4.950 para 9.870 metros
cúbicos (m3). A capacidade
ampliada era uma antiga
solicitação da administração municipal visando a
instalação dos novos leitos
Covid-19. O oxigênio é
fundamental no tratamento
hospitalar de pacientes
com a Covid-19, porque
o coronavírus Sars-CoV-2
causa uma inflamação no
pulmão que faz com que o
órgão não consiga transferir,
de forma eficaz, o oxigênio
que a pessoa respira para
dentro do sangue e das
células.

Online

Iniciativa social deve ser Mogi libera agendamento
anunciada hoje na cidade para pessoas com 63 anos
250 cestas básicas de uma R$ 100, como complemento
rede de hipermercados do ao programa de Auxílio EmerA Prefeitura de Mogi das Alto Tietê.
gencial do governo federal,
Cruzes deve anunciar hoje a
Questionada pela reportagem, e a expectativa da Prefeitura
nova iniciativa da Secretaria a Prefeitura também informou é de que uma posição seja
de Assistência Social dedicada que a Pasta da Assistência repassada ainda nesta semana.
às famílias em situação de Social está em tratativas com
Já o Auxílio Empreendedor
vulnerabilidade social durante a Caixa Econômica Federal Mogiano, que destina repasses
a pandemia de coronavírus sobre a operacionalização de R$ 300 a R$ 1,5 mil às
(Covid-19).
dos pagamentos do programa micro e pequenas empreA ação, inicialmente cha- “Auxílio Emergencial Mogiano”. sas que aderiram ao sistema
mada de “Mogi Sem Fome”, A iniciativa deve beneficiar tributário Simples Nacional,
foi apresentada durante o mais de 32 mil famílias com o contou com 281 inscrições na
balanço dos primeiros cem pagamento de três parcelas de primeira semana de vigência.
dias de governo. Em conjunto,
Divulgação/PMMC
também foram apresentados
os projetos “Auxílio Emergencial Mogiano”, dedicado
a famílias referenciadas na
Assistência Social da cidade,
e o “Auxílio Empreendedor
Mogiano”, para as micro e
pequenas empresas de setores
não essenciais afetados pelas
medidas de isolamento.
A expectativa é de que a
administração municipal passe
mais detalhes sobre a adesão e
distribuição de mantimentos.
Recentemente, o município
recebeu a doação de mais de Há poucos dias, 250 cestas foram doadas a cidade
André Diniz

O agendamento online
da vacinação contra Covid-19 para idosos com 63
anos ou mais será liberado
hoje, às 8 horas. Há vagas
distribuídas em unidades
de saúde, 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 dias, locais e horários
são os disponibilizados pelo
sistema no momento do
agendamento e as vagas são
preenchidas de acordo com
a demanda de doses. Para
agendar, basta acessar o site
www.cliquevacina.com.br
e, em caso de dificuldades,
também é possível ligar
no 160.
No dia da aplicação da
vacina, é preciso apresentar
um documento com foto,
comprovante de endereço
e comprovante do agendamento, que pode ser
impresso ou gravado na

Divulgação

As vagas são para UBs, drive-thru e no Cempre

PRÓXIMAS VACINAÇÕES CONTRA A
COVID-19
- HOJE, DIA 29 DE ABRIL
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 64 ANOS OU MAIS
- AMANHÃ, DIA 30 DE ABRIL
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 63 ANOS OU MAIS
- SÁBADO, DIA 1º DE MAIO
NÃO HAVERÁ VACINAÇÃO

tela do celular. No sábado,
dia 1º de maio, não haverá

vacinação em nenhuma das
unidades.
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Previsão de entrega continua para o fim do primeiro semestre e a abertura das atividades para o início do segundo

Obra para instalação do Sesc
recebe a visita do prefeito
A nova estrutura do Serviço de vida. A Prefeitura está
Social do Comércio (Sesc) totalmente à disposição para
que está sendo construída esta importante conquista”,
na área do antigo Centro afirmou Cunha.
Esportivo do Socorro receO prefeito foi recebido pelo
beu a visita do prefeito Caio coordenador de assessoria
Cunha (Pode), na manhã técnica e de planejamento do
de ontem. A previsão é que Sesc, Sérgio José Battistelli.
as obras da primeira fase O secretário de Desenvolvisejam concluídas até o fim mento Econômico, Gabriel
deste primeiro semestre e Bastianelli, e a secretáriaas atividades iniciadas no -adjunta de Cultura, Lúcia
segundo semestre deste Helena Martins Gonçalves,
ano, como já antecipado também participaram da
pelo Mogi News.
visita.
“A implantação da unidade
Eles percorreram a estrutura
do Sesc em Mogi das Cruzes que receberá o Sesc, vistoserá muito importante para riaram as obras e verificaram
a cidade e trará benefícios as plantas e projetos para
para a população. É uma o local. No espaço, já foi
expectativa muito grande instalada uma nova cerca
de todos os mogianos. Um externa e as quadras já foram
projeto de anos que começou reformadas, além da retiracom o trabalho do Airton da de muros internos para
Nogueira e hoje a gente vê otimizar o espaço. A calçada
acontecendo na cidade, em que terá pista de caminhada
alguns meses a primeira está sendo executada, bem
fase vai estar pronta. A ci- como a preparação para
dade ganha nos aspectos de a instalação de postes de
atendimento social, opções iluminação e o local que
culturais e em qualidade receberá um espaço para

Divulgação/PMMC

Equipe da Prefeitura esteve no local para conhecer a unidade e suas instalações

apresentações e exposições.
Na primeira etapa de
implantação, o Sesc está
aproveitando as estruturas
que já existiam no Centro
Esportivo do Socorro, como
alguns prédios, campo de
futebol, quadras e piscina.

Com isso, elas estão passando
por serviços de reforma e de
adequação para as necessidades do Sesc. A entidade
também está trabalhando
em ações internas como
substituição de instalações
elétricas, execução de rede

lógica e adequações nas
instalações da piscina.
De acordo com o projeto
do Sesc para a unidade,
nas edificações ao lado da
piscina serão implantados
um galpão multiuso e um
espaço de convivência, de

leitura, bem como uma loja
Sesc. Já nos prédios à esquerda da entrada principal, a
ideia é instalar um espaço
de tecnologia e artes, uma
oficina de artes, uma central
de relacionamento e também
uma área administrativa.
Nos espaços abertos, o
projeto prevê a implantação
de um bosque central, de
um quiosque com oficinas
de educação ambiental e de
espaços de brincar. Também
está previsto um espaço
fechado para as crianças
desenvolverem suas habilidades e imaginação.
A primeira fase do projeto prevê ainda pista de
caminhada, sala de ginástica,
vestiários, praça de eventos,
praça recreativa, salas multifuncionais, além de espaços
destinados à administração
e apoio operacional. Já na
segunda fase, o Sesc projeta
instalações complementares,
como espaço para café, carreta odontológica e também
campo de grama sintética.

Retomada economica

Reparos no asfalto

CEV de Mogi apresenta
primeiros resultados

Estrada do Pavan será
liberada em uma semana

André Diniz

A Comissão Especial de
Vereadores (CEV), responsável
por acompanhar os trabalhos
pela retomada econômica em
Mogi das Cruzes divulgou
ontem os primeiros resultados de seu trabalho. Após
atuar nos setores de feiras
livres, bares e restaurantes, o
grupo pretende intermediar
o setor do ensino particular
do município
O grupo suprapartidário
vem atuando desde o dia 14
de abril, e está em seu segundo
ano de funcionamento, tendo
sido formado também em
abril de 2020. A comissão foi
aprovada na Câmara no final
de março em um projeto de
autoria do líder do governo
na Câmara, vereador Marcos
Furlan (DEM), com o intuito
de formar uma ligação entre
a Prefeitura, a Câmara de
Vereadores e a sociedade
civil na elaboração de ações
e estratégias dedicadas à recuperação da economia da

cidade que foi afetada com consumidores. É indiscutí- Thamires Marcelino
a crise da pandemia de co- vel a importância das feiras,
A Estrada do Evangelho
ronavírus (Covid-19).
que oferecem à população
O grupo conta, além do alimentos frescos, saudáveis Velho, conhecida como Estrada
vereador Furlan, com os par- e com valores bem mais em do Pavan, bastante utilizada
lamentares José Francimário conta que as grandes redes por caminhões e veículos que
Vieira de Macedo (PL), o Farofa de supermercados”, explicou. chegam de São Paulo pela
e Eduardo Ota (Pode). O grupo
Outro ponto foi a determina- Mogi-Dutra a caminho de
trabalha também em conjunto ção de horários para atividades Braz Cubas, será liberada em
com a Comissão Permanente na Fase de Transição do Plano uma semana após o encerde Indústria e Comércio da São Paulo de retomada. A ramento da manutenção na
Câmara Municipal, presidida medida cumpriu a quantidade via. A estrada está interditada
pelo vereador Clodoaldo de de horas estabelecidas pelo desde a noite de domingo
Moraes (PL).
governo estadual, respeitando passado para a execução de
Dentre os trabalhos já de- limitações de capacidade, reparos no asfalto.
As equipes da Secretaria
sempenhados, segundo o mas com prolongamento do
gabinete do vereador Furlan, horário. “Para alguns setores, Municipal de Serviços Urbaestão a busca pela implantação como bares, restaurantes e nos abriram uma frente na
de medidas de flexibilização academias, seria primordial via na última segunda-feira
para estabelecimentos comer- funcionar até 22 horas, e a para tapar buracos e fazer
ciais no período da pandemia, Prefeitura de Mogi entendeu correções na capa asfáltica.
com o objetivo de retomar a isso”, celebrou Furlan.
“Os problemas são decorrentes
Para o futuro, a comissão da ação do tempo e também
atividade econômica, entre eles
o funcionamento das feiras pretende colocar em pauta do alto fluxo de veículos de
livres. “Levamos à Prefeitura a retomada das atividades grande porte que utilizam o
a reivindicação do Sindicato das escolas particulares do, acesso”, explicou a Prefeitura
Rural de não fechar as feiras em conversas com a Brigada na semana passada.
livres durante o período de da Educação e os donos dos
Neste período de mamaior restrição da pandemia. estabelecimentos de ensino. nutenção, a estrada ficou
Tivemos este pedido acatado, “Estamos promovendo o diá- interditada e teve o trânsito
para alívio dos feirantes e dos logo”, concluiu o vereador.
desviado para o trecho final

Emanuel Aquilera

Tráfego foi desviado para trecho final da Mogi-Dutra

da Mogi-Dutra. A Secretaria
Municipal de Transportes
implantou uma sinalização
para alertar os motoristas
sobre a interdição.
Uma vez no local, as equipes da Prefeitura também
têm cuidado de trabalhos
de roçada da vegetação às
margens da pista, bem como
limpeza geral. “A recuperação
do asfalto da Estrada do Pavan
é um trabalho importante,
que precisa ser realizado

periodicamente, dada a alta
circulação de veículos na via,
em especial os caminhões”,
apontou a Prefeitura.
Conforme publicado pela
reportagem, a última frente
de manutenção do asfalto da
via foi realizada em janeiro
deste ano. A interdição se faz
necessária por questões de
segurança, uma vez que boa
parte dos reparos é feita na
parte central da via, o que
compromete as duas pistas.
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MAIS TEMPO

Data-limite foi estendida de 15 de abril para 15 de agosto; segunda votação acontece na próxima terça-feira

Emenda sobre prazos da LDO
é aprovada em 1ª discussão
André Diniz

Diego Barbieri/CMMC

“Aqueles que buscam uma
cidade melhor compreendem a importância desta
emenda”, concluiu.
A votação em segundo
turno da Proposta de Emenda
à Lei Orgânica está prevista
para ocorrer na próxima
terça-feira. Para aprovação,
deve contar com pelo menos
dois terços dos votos da Casa.

Gratuidade aos 60

Plenário também é favorável ao aumento da participação popular nas discussões

com a constitucionalidade,
reiterando que o projeto
está todo fundamentado na
legislação vigente. “Devemos
também nos lembrar do
contexto da pandemia, que
acabou causando transtornos

para além do que estava planejado. Ademais, as emendas
elaboradas pela Procuradoria
Jurídica não deixam qualquer
tipo de dúvida sobre a proposta”, assegurou.
O líder do governo na
Emanuel Aquilera

A Câmara de Vereadores
de Mogi das Cruzes aprovou
na tarde de ontem, em primeira discussão, o projeto
de Emenda à Lei Orgânica
Municipal 02/2021, de autoria do Poder Executivo, que
estabelece prazos locais para
o envio do projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) à Casa de Leis.
A propositura insere dois
novos incisos ao artigo 124
da Lei Orgânica Municipal,
estabelecendo novas datas-limite para a votação do
Plano Plurianual (PPA) e a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviadas pelo
Paço Municipal. O prazo
anterior, que era até 15 de
abril, foi estendido até dia
15 de agosto.
O projeto foi colocado
em pauta por meio de um
requerimento do líder do
governo na Casa, vereador
Marcos Furlan (DEM). A
proposta de emenda à Lei

Orgânica já havia passado
pelas comissões permanentes
e pela Procuradoria Jurídica
da Câmara de Vereadores.
Durante as discussões na
Ordem do Dia, vereadores
de diversos partidos expressaram suas opiniões sobre a
propositura. Iduigues Martins
(PT) colocou-se favorável à
emenda, mas reforçou que
o trato da atual gestão municipal deve se pautar pela
abordagem honesta junto ao
Legislativo. O vereador José
Luiz Furtado (PSDB), o Zé
Luiz, ressaltou que a LDO
já deveria ter sido iniciada
em discussões e audiências
públicas: “Todas as peças
orçamentárias sempre foram
feitas de maneira participativa, com a inclusão da
comunidade”, disse.
A presidente da Comissão
Permanente de Justiça e Redação da Câmara, vereadora
Fernanda Moreno (MDB),
alegou que tanto a Câmara
quanto o Executivo Municipal
tiveram a devida preocupação

BRIGA E TIRO NO TRÂNSITO SÃO RECONSTITUÍDOS A equipe do 1º Distrito Policial

de Mogi das Cruzes realizou na manhã de ontem a reconstituição da cena do
crime no caso que levou um motorista a balear outro homem, que morreu
dias depois, após uma briga de trânsito na Vila Oliveira, no começo de abril.
O objetivo foi esclarecer os acontecimentos e tentar encontrar evidências
que pudessem ajudar na solução do crime. O caso é investigado por meio de
inquérito policial e a equipe da unidade busca por imagens e testemunhas que
possam auxiliar na elucidação da ocorrência. A polícia aguarda a finalização
dos laudos. (Luiz Kurpel)

Câmara, Marcos Furlan
(DEM), ressaltou que a
nova emenda à Lei Orgânica garante a participação
da população no processo
de elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

A Câmara também recebeu ontem o projeto de
Emenda à Lei Orgânica do
Município que estabelece a
idade mínima de 60 anos
para o usufruto do transporte público no município
sem o pagamento de tarifa.
Atualmente a Lei Orgânica
estabelece que a idade mínima é de 65 anos. A proposta tem amplo apoio dos
vereadores, que entendem
como uma demanda antiga
da população. O pedido
passará pela Procuradoria
Jurídica e pelas comissões
permanentes.

Braz Cubas

Comissão da Câmara visita
obras da Maternidade
A Comissão Permanente
de Obras, Habitação, Meio
Ambiente, Urbanismo e Semae da Câmara de Mogi das
Cruzes realizou na manhã
de ontem uma visita técnica
de acompanhamento das
obras do futuro Hospital e
Maternidade de Braz Cubas.
Os vereadores Carlos Lucareski (PV), Vitor Emori (PL),
Osvaldo Antonio da Silva
(Republicanos) e Marcos
Furlan (DEM) estiveram
acompanhados da secretária municipal de Obras,
Leila de Alcântara Galvão.
O grupo percorreu os cinco
pavimentos do prédio para
averiguar o andamento e
detalhamento das funções
que serão disponibilizadas
para a população futuramente.
Segundo Leila, o cronograma para a entrega da
primeira etapa está com
80% concluído, com a data
de conclusão mantida para
junho deste ano, e a entrega
de todo o complexo hospitalar
prevista para abril do ano

Emanuel Aquilera

Vereadores conheceram as instalações do hospital

que vem. “Neste primeiro
momento serão disponibilizados o térreo, o segundo
e o terceiro andares para a
abertura de leitos”, explicou.
No total, a estrutura poderá
oferecer 53 vagas, que poderão
ser utilizadas na ocupação
de pacientes com Covid-19
que hoje estão instalados no
Hospital Municipal de Braz
Cubas. A vantagem, segundo
a secretária, é que com a
nova estrutura a conversão de leitos de Enfermaria
em leitos de UTI será mais

rápida, uma vez que todas
as unidades possuirão saída
para oxigênio medicinal.
Em março, questionado sobre a possibilidade
de instalar um hospital de
campanha para atender à
demanda que era crescente
na época, o prefeito Caio
Cunha (Pode) respondeu
que “os valores entre as
opções são semelhantes, com
o diferencial que estamos
investindo em algo que
será permanente em nossa
cidade”. (A.D.)
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São Paulo começou a produzir a vacina ButanVac ontem
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem na sede do Instituto Butantan, que começaram a ser produzidas as
doses da Butanvac, vacina contra Covid-19 produzida, integralmente em território nacional, pelo centro de pesquisas em parceria
com consórcio internacional. O Instituto começou ontem a produção do primeiro lote de imunizante, com 1 milhão de doses da vacina.
O governador anunciou que a previsão é de que sejam produzidas 18 milhões de doses da vacina na primeira etapa, até a primeira
quinzena de julho. O imunizante aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial.

VACINA

Falta de vacinas

Instituto Butantan deve entregar amanhã as doses da CoronaVac,
imunizante contra a Covid-19, antes prevista para ocorrer em 3 de maio

Cidades suspendem
aplicação de 2ª dose

Entrega de 600 mil
doses é antecipada
SUAMY BEYDOUN/AGIF

Estadão Conteúdo

O governador João Doria
(PSDB) anunciou ontem
que o Instituto Butantan
irá antecipar a entrega de
600 mil doses da CoronaVac
para o Ministério da Saúde.
A entrega, antes prevista para
3 de maio, deve acontecer
amanhã.
Doria agradeceu a antecipação de entregas dos
imunizantes ao trabalho
dos profissionais do Instituto Butantan. “Graças ao
trabalho em quatro turnos
de profissionais do Butantan,
24 horas por dia, incluindo
sábados, domingos e feriados”, destacou o tucano.
Ele ressaltou que a CoronaVac é responsável pela
maior parte da imunização
no país e que “de cada dez
brasileiros, oito estão recebendo no braço a vacina do
Butantan”, afirmou.
O diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas,
atribui a antecipação à necessidade de alguns Estados
de aplicar a segunda dose
da vacina - ressaltando não

Com o atraso na entrega
de um novo lote da vacina
CoronaVac previsto para este
mês, cidades em diferentes
Estados do país tiveram de
suspender a aplicação da 2 ª
dose, deixando centenas de
milhares de pessoas com o esquema de proteção incompleto.
O imunizante produzido pelo
Instituto Butantan deve ser
administrado com o intervalo
de até 28 dias entre as duas
doses, mas idosos de alguns
Estados já ultrapassaram esse
prazo sem que a segunda dose
fosse ofertada.
O Estadão identificou o
problema em cidades de ao
menos oito Estados. Uma das
situações mais dramáticas é a
do Rio Grande do Sul. Lá, disse
a Secretaria da Saúde, faltam
40.470 doses da CoronaVac
para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam

doses da remessa entregue
em 20 de março. Mais 223
mil pessoas, que tomaram o
imunizante de lote entregue
em 26 de março, estão com
cronograma ameaçado.
Uma das prejudicadas foi
a aposentada Marlene Bervig
Martins, de 69 anos. De Canoas, Grande Porto Alegre,
ela recebeu a 1.ª dose no fim
de março e foi orientada a
voltar ao posto de saúde para
a 2.ª anteontem, quando foi
informada de que não havia
mais vacina. “Faz um ano que a
gente vê esse desdém e muitas
vidas perdidas”, reclamou ela.
A Prefeitura de Canoas
informou que a suspensão da
aplicação teve início anteontem
e deve atingir ao menos 10,2
mil pessoas que já completaram ou irão completar até o
próximo sábado o intervalo
de 28 dias. (E.C.)
Divulgação

Doria ressaltou que a vacina é responsável pela maior parte da imunização no país

ser esse o caso do Estado
de São Paulo, que já havia
reservado lotes do imunizante para essa fase.
Dimas Covas também
informou que espera, até
o final dessa semana, uma
posição do laboratório chinês
Sinovac sobre a entrega de
3 mil litros do Ingrediente

Dimas Covas atribui
a antecipação à
necessidade de
alguns Estados de
aplicar a 2ª dose
Farmacêutico Ativo (IFA)
necessário para produção

do imunizante.
“Solicitamos inclusive um
aumento de 3 mil para 6
mil litros, e devemos ter
essa resposta também brevemente”, informou o Covas,
que espera a entrega dos
insumos para poder entrar
“em um ritmo de produção
acelerado” do imunizante.

Milhares de pessoas ficaram sem a proteção completa
Divulgação

Pandemia

São Paulo prorroga
fase de transição
O governo de São Paulo
anunciou ontem a prorrogação
da “fase de transição” do Plano
São Paulo, entre a vermelha
e a laranja, por mais uma
semana, até 9 de maio. Esse
faseamento entrou em vigor
em 18 de abril. Além disso, a
partir do próximo sábado, 1º,
o horário de atendimento para
serviço e comércio também
será ampliado, com permissão
de funcionamento das 6 às 20
horas. Por enquanto, o horário
permitido é das 11 às 19 horas,
respeitando a ocupação de
25% da capacidade total do
estabelecimento.
O faseamento menos restritivo

foi implementado em todos
os municípios paulistas após
uma leve melhora nos índices
da pandemia do coronavírus.
Desde o último fim de semana, São Paulo flexibilizou as
aberturas da fase de transição,
permitindo o atendimento
presencial em bares e restaurantes, além da visita a parques
públicos. o novo faseamento
anunciado pelo governo de
São Paulo permite a abertura
de lojas, comércio, bares, restaurantes, academias, salões de
beleza e outros setores, mas
com capacidade de público
e horário de funcionamento
reduzidos. (E.C.)

Governo ampliou o funcionamento de vários serviços

10 variedades
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Que cresçam flores nos nossos
desertos interiores.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: AUREA GISLEINE DE SOUZA, MARGARIDA AUREA COELHO BARBOSA E LINDAURA MARIA FUGA
Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam
por todo o ano. 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
Mili diz para Marian que a rosa branca trouxe de volta sua inspiração e
a deixou ainda mais feliz. Os meninos vão treinar Artes Marciais para um
torneio da escola. O mestre Chen (Massayuki Yamamoto) ensina técnicas
com disciplina e rigor.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca e Cobra se enfrentam no campeonato. Roberta se enfurece com a
desistência de Marcelo. Delma e Marcelo namoram. Nat se aproxima de
Dalva, e Duca acaba se distraindo com a movimentação da lutadora. Nando
questiona René sobre sua relação com Ana, e João ouve.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela consegue se comunicar com Ana. Manuela conta para Rodrigo
que Ana esta se recuperando. Marcos e Dora fazem planos para um novo
encontro entre eles e as filhas. Manuela vela o sono de Julia. Alice conta para
Manuela sobre sua desconfianca em relacao a Renato.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua mãe. Helena se arrepende de
ter ido à casa de Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta
deixa claro que deseja o bem de Téo e o da empresária. Ignácio, Alan e
família conversam sobre a viagem ao Rio.

GLOBO, 21H00

Império
Magnólia inventa uma desculpa para José Alfredo, mas é expulsa da casa
de Maria Ísis. José Pedro pede que Marisa lhe dê a folha de pagamento da
empresa. José Alfredo fala para Maria Ísis que a mulher que estava com ele
é sua filha. João Lucas garante a Du e Helena que vai descobrir quem é a
amante de seu pai.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá se espanta diante de Lotam e tem seu destino traçado por Tauro. Helda
se entristece. Adália e Tauro se entendem. Ayla e Ló discutem. Quatro anos
depois, Sarai canta para Gael. Michal é sincera com Gate.
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ESTADOS UNIDOS

Pacote seria financiado, em parte, pelo aumento na carga tributária dos mais ricos, incluindo alta do imposto de 39%

Joe Biden anuncia plano de
US$ 1,8 trilhão para famílias
Estadão Conteúdo

O governo dos Estados
Unidos divulgou ontem uma
proposta de US$ 1,8 trilhão
em investimentos em áreas
como educação, saúde e
cuidados infantis. Batizado de “Plano das Famílias
Americanas”, o pacote seria
financiado, em parte, pelo
aumento na carga tributária
dos mais ricos, incluindo alta
do imposto sobre de ganhos
de capital a 39,6%.
Em comunicado, a Casa
Branca revelou que o projeto
consiste em US$ 1 trilhão
em gastos distribuídos na
próxima década e US$ 800
bilhões em cortes de impostos
para a classe trabalhadora.
Entre outros pontos, o
texto prevê acesso universal
à pré-escola e dois o “Plano
das Famílias Americanas” foi
abordado pelo presidente Joe
Biden na noite de ontem quando foi discursar pela primeira
vez em uma sessão conjunta
do Congresso americano, em

evento que marca os 100
primeiros dias de mandato que se completa hoje.
O plano do democrata propõe um conjunto de políticas
domésticas que representam
coletivamente uma mudança
marcante na forma como os
americanos interagem com
o governo federal.
No Congresso, onde precisará ser aprovado, o pacote
não foi bem recebido por
muitos republicanos, que
não ficaram animados com
os aumentos de impostos e
de gasto público que Biden
busca promover para viabilizar
mais uma de suas promessas
de campanha de retirar as
isenções fiscais aos mais ricos,
aprovadas por seu antecessor
Donald Trump.

Plano
Entre outros pontos, o
texto prevê acesso universal
à pré-escola e dois anos de
ensino superior gratuito a
todos os americanos, inclusive a jovens imigrantes. O

Divulgação

Texto prevê ensino superior gratuito aos americanos, inclusive a jovens imigrantes

programa também estabeleceria
licença paga a trabalhadores
que precisem se ausentar para
cuidar de familiares, além
de mobilizar recursos para
o combate à insegurança
alimentar.

Para pagar por essas iniciativas, a Casa Branca propõe
US$ 1,5 trilhão em aumentos
de impostos, que viriam da
fatia mais rica dos americanos
e de investidores.
A ideia da administração

Biden é realizar mudanças
no código tributário para
ajudar a pagar o plano. No
total, o nível de impostos aos
mais ricos poderia chegar a
43,8%. Haveria ainda o estabelecimento de um imposto

fixo de 3,8% para todos os
americanos que ganhem
mais de US$ 400 mil por
ano. Biden tem garantido
que os contribuintes em faixa
de renda inferior a isso não
pagarão mais impostos.
O projeto é parte dos esforços dos democratas para
revitalizar a maior economia
do planeta, dando foco ao
investimento público. Em
março, o presidente americano
sancionou um pacote fiscal
de US$ 1,9 trilhão e divulgou
um outro plano de US$ 2
trilhões para investimentos
em infraestrutura, que ainda
precisa do aval do Congresso.
O pacote econômico reflete
muitas de suas promessas de
campanha, mas também deixa
de fora outras promessas e
demandas importantes dos
principais aliados.
A proposta de Biden não
contempla, por exemplo, a
redução da idade de inscrição no Medicare, apesar da
pressão de alguns democratas
liberais e centristas.

Relações Exteriores

Investigação

China é parceiro-chave e está entre 5
maiores investidores, diz novo ministro

Boris Johnson nega
irregularidade em obra

Numa guinada de conteúdo em relação a seu
antecessor Ernesto Araújo, o
novo ministro das Relações
Exteriores, Carlos Alberto
de Franco França, enfatizou ontem a deputados a
importância atual da China
para o Brasil e a expectativa
de que continuará a ser um
parceiro fundamental no
futuro. “Um parceiro central
para nós - é até redundante
dizê-lo a Vossas Excelências
- é a China”, disse.
O chanceler salientou que
o país asiático é o maior
parceiro comercial do Brasil
e um dos cinco maiores
investidores estrangeiros
no país. Ele comentou que
o comércio bilateral cresceu em 2020, apesar da
pandemia do coronavírus,
para um volume recorde de
US$ 102,5 bilhões, com
saldo superavitário, também recorde para o Brasil,
de US$ 33 bilhões.
No primeiro trimestre
deste ano, conforme França,

Divulgação/Governo Federal

Chanceler
comentou que o
comércio bilateral
cresceu em 2020,
apesar da pandemia

França enfatizou a importância da China para o Brasil

já há mostras de que essa
tendência deve perdurar. A
corrente comercial do período
atingiu US$ 28,5 bilhões,
quase 20% a mais do que
no ano passado. A China
é, ainda, como lembrou o
ministro, a principal origem
externa de investimentos
no PPI, com um quarto
do total de investimentos
previstos no programa.
“Olhando para a frente, observo que nossas

exportações para a China,
ainda concentradas em
poucos produtos primários, poderão expandir-se e
diversificar-se”, considerou
ele, indicando que uma
via seria pela aprovação
de mais Organismos Geneticamente Modificados
(OGMs) e pelo aumento da
venda de proteína animal,
com a habilitação de mais
estabelecimentos.
O chanceler também

mencionou que, no segundo
semestre, haverá uma nova
reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de
Concertação e Cooperação
(Cosban). “É foro de alto
nível. Do lado brasileiro, é
liderado pelo vice-presidente
da República (Hamilton
Mourão). Será oportunidade
para o encaminhamento de
questões que ajudarão a
intensificar o comércio, os
investimentos e a cooperação
com a China”, previu. (E.C.)

Acusado por seu polêmi- desde a entrada em vigor do
co ex-conselheiro Dominic Brexit, no início do ano, e
Cummings de financiar a do terremoto causado pela
reforma de seu apartamento pandemia de Covid-19.
oficial em Downing Street
Não bastasse isso, nas
com doações privadas, o últimas semanas o governo
primeiro-ministro britânico, foi abalado por uma série
Boris Johnson, negou ontem de lobbies e escândalos de
diante da Câmara dos Co- influência corporativa na
muns, que tenha cometido sequência de uma série de
qualquer delito.
vazamentos.
“Fui eu quem cobriu as
Altamente polêmico, Cumdespesas e posso dizer que mings, que foi estrategista
cumpri totalmente o código político da campanha próde conduta ministerial”, disse -Brexit e conselheiro mais
Johnson, durante a sessão influente de Johnson até
de perguntas semanais no sua repentina renúncia em
Parlamento.
novembro, foi apontado por
A declaração foi uma resposta alguns veículos como a fonte
à investigação sobre a obra dos vazamentos.
aberta hoje pela Comissão
Na sexta-feira passada, ele
Eleitoral da Grã-Bretanha se defendeu lançando um
que, minutos antes da sessão, ataque devastador em seu
anunciou a apuração sobre blog contra Johnson: entre
como foi paga a reforma.
outras coisas, Cummings aleO caso deve tumultuar as gou que o primeiro-ministro
eleições regionais e municipais reformou seu apartamento
no Reino Unido, marcadas oficial em Downing Street
para ocorrer em 6 de maio. com dinheiro de doadores
O pleito será o primei- do Partido Conservador, o
ro teste eleitoral para os que o governo negou cateconservadores de Johnson goricamente. (E.C.)
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PLAYOFF DO NBB

Interino aposta Equipe carioca garante vaga na semifinal do torneio nacional se ganhar novamente amanhã
em jogos na Vila
para “renascer”
na Libertadores
O técnico interino Marcelo
Fernandes lamentou muito
a dura derrota para o Boca
Juniors após um primeiro
tempo bom em La Bombonera.
Mas esbanja confiança que
a equipe ainda tem totais
condições de ir às oitavas
de final mesmo largando
com duas derrotas na Libertadores. E aposta nos
dois jogos seguidos na Vila
Belmiro para fazer o Santos
“renascer” na competição.
Na próxima terça-feira, o
rival será o The Strongest. No
dia 11, é a vez de hospedar
o Boca Juniors. Ter 100%
de aproveitamento será vital
pela briga por uma vaga.
O treinador, que ainda não
sabe quando um substituto
efetivo para Ariel Holan
vai chegar, evita o discurso
cabisbaixo e prefere motivar
seu elenco com o famoso
“nada está perdido”. Depois
do vice na temporada passada,
com derrota na final para o
Palmeiras com gol nos acréscimos, o Santos planejou ir
longe novamente nesta edição.
Desta forma, nada de jogar a
toalha precocemente. (E.C.)

Flamengo vence o Mogi e
sai na frente nas quartas

O Mogi das Cruzes Basquete
foi superado pelo Flamengo
por 109 a 79, ontem, no
Ginásio do Maracanãzinho,
no Rio de Janeiro. Com a
derrota, a equipe mogiana
precisa vencer a próxima
partida para empatar a série
e forçar o decisivo Jogo 3,
no domingo, nas quartas
de final do Novo Basquete
Brasil (NBB). O segundo
confronto será amanhã, às
20 horas, também no Rio de
Janeiro, com transmissão ao
vivo pelo Dazn.
Com um excelente aproveitamento nas bolas de três
pontos (21 acertos), o Flamengo foi dominante durante
todo o jogo, vencendo os
três primeiros períodos. No
primeiro, os cariocas abriram
uma diferença de nove pontos
(32 a 23). Nos dois períodos
seguintes, o Flamengo continuou melhor e venceu por
24 a 16 (2º) e 32 a 19 (3º).
Já com os times reservas, os

Divulgação/Mogi Basquete

Mogi encontrou muitas dificuldades para superar a forte defesa do Flamengo

dois times empataram no
último quarto em 21 a 21.
“Já sabíamos que seria um
jogo duro. A equipe deles tem
muitas armas e tiveram suas
qualidades, com 21 bolas
da linha dos três acima do

aproveitamento. Tentamos
equilibrar ofensivamente, mas
o número de faltas excessivas nos prejudicou. Iremos
analisar e conversar para
irmos mais preparados para o
próximo confronto, que será

outra partida dura. Tivemos
a contusão do Coleman e
alguns incômodos na coxa
do Fúlvio, por isso, perdemos
um pouco do revezamento
de quadra e optamos para
dar quilometragem para

os jogadores mais novos”,
analisou o técnico Jorge
Guerra, o Guerrinha.
O destaque mogiano da
partida foi o ala-pivô Wesley
Castro, o mais eficiente (18),
um dos cestinhas junto com o
armador Yago, do Flamengo,
com 19 pontos. Os alas-pivôs
Luís Gruber, com 15 pontos,
e Douglas Santos, com 16
pontos e seis rebotes, também se destacaram. Ainda
contribuíram na pontuação
da equipe o ala-armador
Guilherme Lessa, com sete
pontos e quatro rebotes, e
o armador Cassiano Bueno,
com dez pontos e quatro
assistências.
O ala Dominique Coleman sofreu uma entorse no
tornozelo direito e deixou
a quadra ainda no começo
da partida. Ele passará por
tratamento com o fisioterapeuta da equipe, Atílio
Suarti, mas ainda é dúvida
para o próximo confronto.

Sul-Americana

Libertadores

Corinthians recebe Peñarol
e tenta não se complicar

São Paulo encara Rentistas
e busca manter domínio

Depois de apresentar um
fraco futebol na estreia, o
Corinthians volta a campo
hoje, às 19h15, pela Copa
Sul-Americana. A equipe
do técnico Vagner Mancini
enfrentará o Peñarol, na Neo
Química Arena, pela segunda
rodada do Grupo E do torneio.
O adversário uruguaio
lidera a chave após ter goleado o Sport Huancayo-PER
na estreia por 5 a 1. O time
brasileiro na rodada inaugural
empatou sem gols com o River
Plate-PAR e precisa da vitória
para não se complicar. Só o
primeiro colocado de cada
grupo avança.
A importância do duelo
faz os jogadores até deixarem
de lado o clássico com o São
Paulo pelo Paulistão no final
de semana. “Para a gente é
uma final. Temos que encarar
assim porque só a vitória
interessa. Não penso no jogo
de domingo, quero pensar
só no Peñarol para que a
gente possa fazer um grande
jogo”, disse Luan. “Estamos
jogando em casa, sabemos
da força que é o Corinthians.

as questões. Eu estava com
muita vontade de retornar
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a jogar, poder ajudar meus
companheiros. Fizemos jogos
CORINTHIANS
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bons, com vitórias. Lógico
Cássio,
Kevin Dawson,
que temos que melhorar, mas
Fagner,
Juan Acosta,
Bruno Méndez,
Fabricio Formiliano,
com vitórias fica um pouco
Gil e
Gary Kagelmacher
Fábio Santos;
e Joaquin Piquerez;
mais fácil”, disse.
Gabriel,
Giovanni González,
Ainda em evolução, ele
Camacho,
Jesús Trindade,
Mosquito,
Walter Gargano e
também
mandou um recado
Luan e
Facundo Torres;
aos torcedores que cobram
Otero;
David Terans e
Jô.
Agustín Arvarez.
mais entrega em campo.
Técnico:
Técnico:
Vagner Mancini.
Maurício Larriera
“Acho que essa questão de
dar carrinho, sujar o calção,
ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG).
sempre que precisar eu vou
HORÁRIO: 19h15.
LOCAL: Neo Química Arena.
estar à disposição para ajudar
os companheiros em camTemos que buscar a vitória do po, mas tem que entender
primeiro ao último minuto”, as características de cada
acrescentou.
um. Nem sempre minha
Depois de passar por um característica é dar carrinho,
longo período no banco de é mais técnica, mas me dereservas, Luan voltou a ganhar dico dentro dos jogos. Pode
espaço com Mancini. Ele parecer, por questão de não
começou como titular em três dar carrinho e sujar calção,
dos últimos cinco jogos. Foi mas correr e dedicação não
poupado no domingo contra faltam. Meus números, nos
o Santos para estar 100% no jogos que joguei, fui um dos
duelo pela Sul-Americana.
que mais correu em campo,
“Estou feliz em poder jo- em distância percorrida. Me
gar, ter mais oportunidades. dedicar e me entregar nas caTenho certeza de que vou racterísticas não tem faltado”,
melhorar muito em todas disse Luan. (E.C.)

Estadão Conteúdo

Dono da melhor campanha
no Campeonato Paulista,
com sete vitórias consecutivas, o São Paulo enfrenta,
o uruguaio Rentistas, hoje,
às 21 horas, no Morumbi,
com a intenção de levar
o mesmo domínio para a
Copa Libertadores. O duelo
é válido pela segunda rodada
do Grupo B.
Uma vitória garante o time
do técnico Hernán Crespo
na liderança da chave, independentemente do resultado
de Racing x Sporting Cristal,
duelo programado também
para hoje, às 19 horas, na
Argentina.
O favoritismo são-paulino
é muito grande, pois, além
de jogar em casa, vem de
uma vitória clássica no Peru,
frente ao Sporting Cristal,
por 3 a 0, e vai enfrentar
um rival que soma apenas
dois resultados positivos
nos últimos 20 jogos.
Crespo só tem um problema para escalar a equipe, pois o zagueiro Léo,

Divulgação/São Paulo

SÃO PAULO
RENTISTAS

SÃO PAULO
Tiago Volpi;
Bruno Alves,
Miranda e
Arboleda;
Daniel Alves,
Luan,
Rodrigo Nestor,
Benítez e
Reinaldo;
Luciano e
Pablo (Rojas).
Técnico:
Hernán Crespo.

Técnico Crespo mantém
Daniel Alves na lateral

expulso no Peru, vai ter
de cumprir suspensão. O
veterano Miranda fica com
a vaga e vai formar o trio
de zagueiros com Bruno
Alves e Arboleda. Daniel
Alves, mais uma vez, vai
atuar como ala pela direita,
posição na qual voltou a se
destacar nos últimos jogos.
Se Pablo está recuperado e
disputa um lugar no ataque
com Rojas para ficar ao lado
de Luciano, o meia Gabriel
Sara, que voltou aos treinamentos, mas não atua desde

RENTISTAS
Yonatan Irrazabal;
Andrés Rodales,
Damián Malrrechaufe,
Guillermo Fratta;
Lucas Morales;
Tabaré Viudez,
Ramiro Cristobal,
Jim Morrison,
Nicolás Colazo;
Nahuel Acosta e
Salomon Rodríguez.
Técnico:
Martín Varini.

ÁRBITRO - Nicolás Gamboa (Chile).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Morumbi.

13 de março, deve continuar
fora do time, assim como
Eder, ausente no treino de
campo de ontem.
Após o jogo contra o
Rentistas, Crespo deverá
manter os titulares em ação,
pois tem o clássico com o
Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo,
pelo Paulistão, e depois,
na quarta-feira que vem,
o confronto com o Racing,
na Argentina, pela terceira
rodada da fase de grupos
da Libertadores.

