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QUARTAS DO NBB

Mogi precisa da 
vitória para não
ser eliminado. p9

VÍTIMA DA COVID

Morre o artista 
plástico Belini 
Romero. p5
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Primeira parcela do 
Auxílio Emergencial 

começa a ser paga hoje
Famílias atendidas, 
referenciadas no 
CadÚnico, terão 
direito a três cotas 
de R$ 100; novos 
repasses ocorrem 
em maio e junho

MAIS LEITOS

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes confirmou na noite de ontem 
que os pagamentos do programa 
Auxílio Emergencial Mogiano te-
rão início hoje. O benefício será 
concedido a famílias já atendidas 
ou em espera para receber o pro-
grama Bolsa Família, do governo 
federal, e que estão referenciadas 
no Cadastro Único (CadÚnico), 
com renda per capita de R$ 89 
a R$ 178. O programa destinará  
R$ 100 por mês em três parcelas.  
Cidades, página 3
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O total pago de impostos em 
Mogi das Cruzes desde o início 
deste ano é inferior ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Até a última terça-

-feira, o Impostômetro contabilizava 
R$ 143.625 milhões pagos em im-
postos pelos mogianos; já no mes-
mo período do ano passado, foram 
somados R$ 186.688 milhões. Per-
centualmente, a diferença entre os 
dois anos é de 29%. O comércio 
fechado por conta da pandemia é 
um dos responsáveis pela redução. 
Cidades, página 6

Em queda

CIDADE REDUZ
ARRECADAÇÃO
DE IMPOSTOS

Pandemia obrigou o fechamento de estabelecimentos, o que levou à queda no volume de impostos

Emanuel Aquilera

O programa Mogi Contra a Fome, 
parceria entre a Secretaria de Assis-
tência Social e o Fundo Social, foi 
lançado ontem como parte do pa-
cote de ações para auxiliar as famí-
lias vulneráveis. Cidades, página 3

Mogi Contra a Fome

PREFEITURA 
LANÇA 
PROGRAMA

Faltam absorventes

Campanha vai 
coletar produtos 
de higiene
Cidades, página 4

A partir de hoje o Alto Tietê passa a contar com 20 novos leitos de UTI exclusivos para 
Covid-19. As unidades serão abertas no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Mogi das Cruzes. 
O presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi; o prefeito de Mogi, Caio Cunha, e o secretário-
executivo do consórcio, Adriano Leite, participaram de reunião com a diretora técnica da 
unidade hospitalar, Fabiana Santos Fonseca, e o gerente Kaio Mascarenhas para detalhar o 
cronograma de abertura dos leitos. Cidades, página 5
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WALDEMAR COSTA FILHO
A Câmara de Mogi aprovou nesta 
semana uma moção de pesar pelos 
20 anos do falecimento do ex-pre-
feito, por quatro mandatos, Walde-
mar Costa Filho. De autoria do pre-
sidente da Casa de Leis, vereador 
Otto Rezende (PSD), a moção pres-
tou tributo ao homem que partici-
pou ativamente do lançamento das 
bases que colocaram Mogi na van-
guarda da regão leste metropolita-
na, como o Centro Cívico e as rodo-
vias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga. 

APELO PELO IAMSPE
O vereador Carlos Lucareski (PV) 
elaborou a moção aprovada na Câ-
mara que pede ao governo do Esta-
do a revisão dos contratos entre o 
Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual de São 
Paulo (Iamspe) e a Santa Casa de 
Misericórdia de Mogi das Cruzes. A 
readequação dos valores permitiria 
que os funcionários públicos conti-
nuassem a receber o tratamento na 
região, e não precisariam se deslo-
car até o Hospital do Servidor Públi-
co em São Paulo. A renegociação da 
tabela do Iamspe pelo Palácio dos 
Bandeirantes beneficiaria mais de 

30 mil funcionários estaduais no 
Alto Tietê. 

BRIGADAS NAS ESCOLAS
A vereadora Maria Luiza Fernandes 
(SD), a Malu Fernandes, apresen-
tou uma indicação ao prefeito Caio 
Cunha (Pode) pedindo estudos para 
a criação de brigadas de combate ao 
novo coronavírus nas unidades es-
colares. Estes grupos estariam en-
carregados de fiscalizar e garantir 
a execução dos protocolos de segu-
rança no eventual retorno às aulas 
presenciais, compartilhando a res-
ponsabilidade com a Brigada da Edu-
cação criada para este fim. 

ESTRADA DO PAVAN
Diferentemente da publicação de 
ontem, na página 4, a liberação da 
Estrada do Evangelho Velho, conhe-
cida como Estrada do Pavan, deve 
ocorrer neste final de semana. A via 
está interditada nos últimos dias 
para a execução de reparos asfál-
ticos. O recorrente problema se dá 
pela ação do tempo e também do 
alto fluxo de veículos de grande por-
te que utilizam o acesso ao chegar 
em Mogi das Cruzes pela rodovia 
Mogi-Dutra.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lixo em espera

A 
expectativa de definir, no ano pas-
sado, a empresa responsável pela 
primeira Parceria Público Privada 
(PPP) de Mogi das Cruzes, refe-

rente à gerência da destinação dos resíduos 
sólidos para os próximos 30 anos, não se 
concretizou. O Grupo Mogi News acom-
panhou a tramitação em 2020, e a previ-
são agora é que a cidade dê, neste ano, um 
passo importante para a destinação de lixo 
produzido na cidade.

Tal escolha ainda não foi possibilitada 
pois, desde o início do processo, o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) suspendeu por 
duas vezes o andamento da licitação. O pro-
jeto que não finalizado pelo então secretário 
municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Lo-
rena de Meira, fica agora a cargo da equipe 
da nova titular da Pasta, Camila Souza. O 
valor dessa modalidade PPP na cidade é de  
R$ 2.441.207.900,00.

Quando encerrado, o processo licitató-
rio ficará a critério da vencedora escolher 
a melhor entre as opções apresentadas pela 
Prefeitura: a criação de uma Unidade de 
Recuperação Energética (URE) ou de um 

aterro bioenergético. Hoje, o resíduo sólido 
é destinado ao aterro em Jambeiro. A URE é 
um equipamento utilizado em vários países, 
que aproveita os resíduos destinados como 
combustível para a produção de energia. Já 
o aterro bioenergético se vale de uma estru-
tura moderna para destinação final do ma-
terial, cujo combustível para a produção de 
energia é o gás metano.

Vai caber também à Câmara de Mogi das 
Cruzes cobrar celeridade, no momento cer-
to, já que o Legislativo tem aprovada a Co-
missão Especial de Vereadores (CEV) para 
discutir o Plano Municipal de Resíduos. O 
projeto de Resolução Legislativa foi elabo-
rado pelo vereador Iduigues Martins (PT). 
A iniciativa tem como meta criar um grupo 
suprapartidário permanente para abordar as 
questões da coleta e destinação do resíduo 
sólido urbano, que vem sendo um assun-
to abordado pela Prefeitura há vários anos. 

Além disso, o município também será be-
neficiado com a contrapartida da criação de 
mais cinco ecopontos em localidades estraté-
gicas. Essa contrapartida da empresa vence-
dora será um dos principais legados da PPP.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
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CHARGE

ANDRÉ DINIZ

A Deficiência Intelectual 
caracteriza-se por impor-
tantes limitações, tanto no 
funcionamento intelectual 
quanto no comportamen-
to adaptativo, expresso nas 
habilidades conceituais, so-
ciais e práticas e tem início 
antes dos 18 anos de idade. 
Os principais critérios diag-
nósticos são o funcionamento 
intelectual significativamente 
inferior à média, limitações 
significativas no funciona-
mento adaptativo em pelo 
menos duas das seguintes 
áreas de habilidades: comu-
nicação, autocuidados, vida 
doméstica, habilidades so-
ciais/interpessoais, uso de 
recursos comunitários, au-
to-suficiência, habilidades 
acadêmicas, trabalho, lazer 
e segurança.

As deficiências intelectuais 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

são inúmeras. Por exemplo, a 
Síndrome de Down é a mais 
frequente entre as anomalias 
genéticas que causam defi-
ciência intelectual (um a cada 
600 bebês nascidos vivos) e o 
risco da incidência aumenta 
com a idade materna.

A Síndrome do X-Frágil é 
segunda mais frequente. As 
pessoas com esta síndrome 
apresentam algumas caracte-
rísticas físico-faciais, como face 
alongada, orelhas grandes e 
em abano, testículos aumen-
tados, mas o que mais chama 
atenção é sua característica 
comportamental (muito agita-
do, arredio, com dificuldade 
de interação e contato com o 
outro, lembrando o autismo). 
É transmitida pelo cromos-
somo X e afeta preferencial-
mente os meninos.

Um dos desafios no diag-

nóstico da Deficiência Inte-
lectual é estabelecer clara-
mente a origem ou identificar 
sua causa. Em cerca de 40% 
dos casos, não é possível de-
terminar exatamente qual a 
causa. No entanto, sabe-se 
que existem fatores multifa-
toriais, compostos de qua-
tro categorias: biomédicos, 
sociais, comportamentais e 
educacionais, que podem 
levar à Deficiência.

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde e a 
Associação Americana para a 
Deficiência Mental, o resul-
tado de um teste de QI pode 
apontar para quatro graus de 
Deficiência Intelectual (DI), 
divididos da seguinte forma: 
DI leve: QI entre 50-69;DI 
moderado: QI entre 35-49; 
DI grave: QI entre 20-40; e 
DI profundo: QI abaixo de 20.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarde é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Auxílio Emergencial 
começa a ser pago hoje

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita até R$ 178 poderão receber o benefício

REFORÇO EM CASA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes confirmou na noite de 
ontem que os pagamentos do 
programa Auxílio Emergencial 
Mogiano terão início hoje. O 
benefício será concedido a 
famílias da cidade em situação 
de vulnerabilidade por um 
período de três meses.

A confirmação foi feita 
durante a live realizada pelo 
prefeito Caio Cunha e pela 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
(ambos do Podemos), quan-
do também foi apresentado 
o programa Mogi Contra a 
Fome (leia mais ao lado).

Os pagamentos serão 
destinados para famílias já 

beneficiadas ou em espera 
para receber o programa Bolsa 
Família, do governo federal, 
e que estão referenciadas no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
com renda per capita de 
R$ 89 a R$ 178. O programa 
destinará R$ 100 mensal-
mente em três parcelas como 
complemento ao programa 
de Auxílio Emergencial do 
governo federal.

Os pagamentos serão feitos 
por meio do aplicativo Caixa 
Tem, disponível em todas 
as plataformas de aplicati-
vos. Segundo o prefeito de 
Mogi das Cruzes, as famílias 
que já estão cadastradas no 
Auxílio Emergencial federal 
receberão automaticamente; 

para agilizar ainda mais o 
processo, os munícipes que 
não possuem a conta social já 
tiveram o processo realizado 
pela municipalidade.

O cronograma de paga-
mentos será feito ao longo 
da semana e levará em conta 
a data de aniversário do be-
neficiário. A primeira parcela 
será paga entre hoje e 7 de 
maio; a segunda será entre 
os dias 24 e 31 de maio e a 
última, entre os dias 23 e 30 
de junho.

Com o intuito de ajudar a 
população em caso de dúvi-
das, a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes colocou à disposição 
dos beneficiários o número de 
WhatsApp (11) 99818-7577 
e as unidades do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) instaladas nos 
bairros. Mais informações 
sobre os endereços estão 
na página da prefeitura de 
Mogi na internet (http://
www.pmmc.com.br). “Nós 
orientamos que, por medida 
de segurança sanitária, os 
moradores podem tirar suas 
dúvidas pelo WhatsApp e nas 
unidades do Cras”, ressaltou 
a vice-prefeita mogiana.

Os gestores municipais 
também informaram que a 
regularização do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) é funda-
mental para que o morador 
da cidade possa ter acesso ao 
Auxílio Emergencial Mogiano. 
O prazo final para estar apto 
a receber o benefício é 14 de 
maio, e quem fizer a regu-
larização no prazo receberá 
juntas a primeira e segunda 
parcelas.

O programa foi aprovado 
na primeira quinzena do 
mês de abril pela Câmara de 
Vereadores, juntamente com 
o programa Auxílio Empreen-
dedor Mogiano, destinado a 
micro e pequenos empresá-
rios afetados pela pandemia. 
Com investimentos de R$ 
9,7 milhões para o Auxílio 
Emergencial para famílias e 
R$ 6,7 milhões para as em-
presas, foram destinados R$ 
16,4 milhões para o amparo 
direto dos moradores.

A expectativa da Prefeitura 
de Mogi é de atender mais 
de 32,4 mil famílias com o 
programa destinado às pessoas 
físicas. Em sua primeira se-
mana de captação, 281 micro 
e pequenas empresas já se 
inscreveram para o Auxílio 
Empreendedor.

André Diniz

Prefeito anunciou o início do pagamento durante live

Emanuel Aquilera

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou na noite 
de ontem o lançamento do 
programa Mogi Contra a 
Fome, uma parceria entre a 
Secretaria de Assistência Social, 
o Fundo Social e outras Pas-
tas municipais. O programa 
faz parte do pacote de ações 
do município para auxiliar 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade.

O programa disponibiliza 
um cadastro para famílias 
residentes no município. 
Entre os critérios que serão 
levados em conta estão: famí-
lias com renda familiar de até 
três salários mínimos, com 
inscrição no Cadastro Único 
(CadUnico), com filhos ma-
triculados na rede municipal, 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs), cadastrados 
em instituição social e que já 
recebem auxílio do governo 
municipal, estadual ou fede-
ral. A prioridade será para as 
famílias que não estão sendo 
atendidas neste momento.

O cadastro pode ser feito 
pela página da Prefeitura (http://
www.pmmc.com.br). Cunha 
recomendou que, para dar 
maior agilidade ao processo, 
apenas um integrante por 
família faça o preenchimento 
da ficha, que passará por um 
processo de avaliação antes 
da inclusão no programa. Em 
caso de dúvidas, os munícipes 
poderão entrar em contato 
gratuitamente pelo telefone 
da Ouvidoria Geral do mu-
nicípio (156), na opção 8, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16 horas.

Doações
Com o objetivo de faci-

litar o encaminhamento de 
doações, a administração 
também disponibilizou um 
mecanismo para entrega 
de alimentos e produtos de 
limpeza para o programa. As 
doações serão coordenadas 
pelo Comitê Integrado de 
Apoio ao Mogiano (Ciam). 
Pessoas físicas e jurídicas 
poderão doar a partir ddo 
e-mail querodoar@pmmc.
com.br.

Durante a live, os gestores 
fizeram um breve retrospec-
to do trabalho já realizado 
para atender a comunidade. 
Dentre os números estão as 
737 toneladas de alimentos 
encaminhadas a alunos da 
rede municipal, as 17,5 tone-
ladas de alimentos adquiridos 
pelo projeto Quitanda Social 
e as 8,2 toneladas obtidas e 
distribuídas pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
do governo federal. (A.D.)

Prefeitura lança
o programa 
Mogi Contra
a Fome

Assistência Social

Sua empresa foi
afetada pela Covid?

1ª VEZ EM MOGI!

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos

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!

Cadastre-se no Auxílio
Empresarial Mogiano!
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Comissão continua sem 
previsão para o 2º encontro

A Frente Intermunicipal 
Parlamentar, criada no final do 
mês passado com a proposta 
de integrar os esforços dos 
presidentes das Câmaras de 
Vereadores da região em torno 
de propostas comuns, ainda 
não promoveu, até a tarde 
de ontem, o seu segundo 
encontro e continua sem 
data definida para a reunião.

O grupo intermunicipal 
conta com a participação 
de dez cidades da região do 
Alto Tietê (Arujá, Biritiba 
Mirim, Guararema, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaquece-
tuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Isabel e 
Suzano) e da cidade de Santa 
Branca, localizada no Vale 
do Paraíba.

A iniciativa, capitaneada 
pelo presidente da Câmara 
de Mogi das Cruzes, vereador 
Otto Rezende (PSD), chegou 
a produzir um manifesto as-
sinado pelos presidentes dos 
Legislativos, que se baseou 

Frente Intermunicipal Parlamentar

em quatro pautas comuns 
às cidades participantes: 
compensações de arrecadação 
pelos governos estadual e 
federal, medidas de auxílio 
ao comércio no contexto da 
pandemia, adesão completa 
ao Plano Nacional de Imu-
nização e a não-implantação 
do pedágio na estrada Mogi-

-Dutra, prevista no pacote 
de concessão de rodovias 
litorâneas pela Agência de 

Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp).

Questionada pela reportagem 
ao longo da semana, a Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes não confirmou até 
o momento a realização do 
segundo encontro. Segundo 
o gabinete da Presidência da 
casa, a expectativa é de que 
no futuro seja apresentada a 
data e o local onde acontecerá 
a reunião.

André Diniz

Iniciativa é do presidente da Câmara de Mogi, Otto Rezende

Emanuel Aquilera

Mogi abre novas vagas
de agendamento online

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 14 horas, 
agendamento online da se-
gunda dose da Coronavac/
Butantan para quem tomou a 
primeira até o dia 10 de abril. 
A aplicação será realizada 
na próxima segunda-feira, 
em unidades de saúde, nos 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
Mogilar, e do Bunkyo, na 
Porteira Preta, e no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Ian-
nuzzi, em Jundiapeba, para 
quem chega a pé.

Por meio do agendamen-
to online para vacinação 
contra a Covid-19, criado 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes no início deste mês, 
já foram aplicadas, até o 
momento, 37.733 doses 
(17.917 primeira e 19.816 
segunda) sem filas de esperas 
ou aglomerações. 

O sistema prossegue com 
a oferta de vagas disponi-
bilizadas de acordo com as 
grades enviadas pelo governo 
do Estado. Até a tarde de 
ontem, ainda restavam doses 

2ª dose

disponíveis para agendamento 
de primeira dose para pes-
soas com 63 anos ou mais 
(Astrazeneca/Oxford) e 64 

anos ou mais (Coronavac/
Butantan).

Para agendar, basta acessar 
o site www.cliquevacina.com.
br e, em caso de dificulda-
des, também é possível ligar 
no 160.

No dia da aplicação, é preciso 
apresentar um documento 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante do 
agendamento, que pode ser 
impresso ou gravado na tela 
do celular.

Aplicação será realizada na próxima segunda-feira

Wanderley Costa/Secop Suzano

Fundo Social lança campanha            
para arrecadar produtos

Cerca de 23% de pessoas que menstruam no país não têm condições de adquirir absorventes todos os meses

HIGIENE MENSTRUAL

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes está lançando 
nesta semana a campanha Tia 
Chica, que tem por objetivo 
garantir a pessoas em neces-
sidade o acesso a produtos 
de higiene menstrual. A 
ação nasce de uma realidade 
pouco divulgada, porém 
com números alarmantes: 
segundo organizações não 
governamentais e empresas 
do setor, cerca de 23% de 
pessoas que menstruam no 
país não têm condições de 
adquirir absorventes todos 
os meses.

Ainda de acordo com 
realizadores de pesquisas a 
respeito, mais do que uma 
questão financeira, a falta de 
acesso a produtos de higiene 
menstrual gera consequências 
como baixa frequência escolar 
ou no trabalho, aumento no 
risco de infecções pelo uso 
de produtos improvisados e 
inadequados, constrangimento, 
o que pode também levar à 
sobrecarga mental, além da 
transfobia.

Falta de produtos pode gerar problemas como infecções e ausência no trabalho

Algumas pessoas trans 
também têm período mens-
trual e que a ocorrência da 
menstruação pode gerar a 
chamada disforia de gênero, 
que consiste em um descon-
forto persistente diante de 
características que remetam 
ao gênero atribuído ao nascer.

Pensando nisso, o Fun-
do Social inicia mais esta 
ação, que visa arrecadar 
absorventes. As doações 
serão recebidas na sede do 
Fundo Social (1º andar no 
prédio-sede da Prefeitura), 
porém, em função da pan-
demia, a orientação é para 
que as pessoas façam contato 
prévio com o Fundo Social, 
pelo telefone 4798-5143 ou 
e-mail fundosocial@pmmc.
com.br.

“O que as pessoas precisam 
entender é que o absorvente 
não é um item de beleza e 
sim um produto de higiene 
básica. Porém, com a situa-
ção econômica do país e os 
preços praticados no mercado, 
ele torna-se inacessível para 

muitos. Por isso, decidimos 
iniciar essa campanha, cha-
mando a atenção para algo 
sobre o qual pouco se fala, 
porém que tem um impacto 
bastante considerável em 
todos que precisam fazer 

uso do produto”, destacou a 
presidente do Fundo Social, 
Simone Margenet Cunha. 

A situação, também deno-
minada de pobreza menstrual, 
não é uma realidade apenas 
no Brasil e os números são 

tão expressivos que, em 2014 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU) reconhe-
ceu que o direito à higiene 
menstrual é uma questão de 
saúde pública e de direitos 
humanos.

Pesquisas de mercado 
apontam que o um pacote 
com 20 unidades de absor-
ventes tem custo médio de  
R$ 16,00 no Brasil. Nem 
sempre um pacote é o sufi-
ciente para o ciclo mensal, 
portanto o custo médio pode 
dobrar, para R$ 32,00/mês. 
Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o rendimento do-
miciliar per capita do Brasil 
ficou em R$ 1.380,00 em 
2020, uma queda de 4,1% 
em relação ao rendimento 
registrado em 2019, o que 
certamente é um reflexo 
também da pandemia no país.

A campanha Tia Chica, 
deve ter caráter permanen-
te. A distribuição dos itens 
arrecadados obedecerá à 
mesma logística de outras 
campanhas e acontecerá, 
portanto, por meio de asso-
ciações e instituições sociais 
cadastradas, que redistribuem 
esse material entre pessoas da 
respectiva comunidade, em 
situação de vulnerabilidade.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Por meio do site 
Clique Vacina já 
foram aplicadas, 
até o momento, 
37.733 doses
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Hospital de Itaquá acolhe 
os 6 primeiros pacientes

Uma semana após a 
inauguração, o hospital 
de campanha de Itaqua-
quecetuba recebeu seus 
primeiros pacientes ontem. 
Conforme atualização da 
Prefeitura, há seis infecta-
dos com coronavírus (Co-
vid-19) internados em leitos 
de Enfermaria. A unidade 
provisória trabalha com 30 
leitos e a expectativa é que 
atenda enfermos de todo 
o Alto Tietê pelos próxi-
mos três meses ao custo de  
R$ 4,1 milhões com recursos 
do governo do Estado e da 
Prefeitura.

Há pouco mais de um 
mês, quando a região e a 
própria Itaquá viviam um 
dos piores momentos da 
pandemia, o movimento 
do hospital de campanha, 
certamente teria sido muito 
mais intenso. Agora, quando 
o Alto Tietê já caminha para 
maiores flexibilizações do 
Plano São Paulo, sustentadas 

Campanha

pela desocupação de leitos 
registrada em todos hospitais 
da região, tantos os muni-
cipais quantos os estaduais.

Em sua primeira semana 
de operação, funcionando 
com metade do total previsto 
de 60 leitos, a unidade pro-
visória ainda não atendeu 
nenhum paciente vindo de 
cidades vizinhas. Os únicos 
seis infectados que foram 
internados ontem são de 
Itaquá e foram transferidos 
da própria Central de Co-
vid-19 do município.

Redução
A baixa demanda revela 

uma possível subutilização 
do espaço, ainda que, até 
o começo dessa semana, o 
Hospital Santa Marcelina 
enfrentasse ocupação de 
100% de seus leitos Terapia 
Intensiva (UTI) e Enfermaria. 
O recente número de óbitos 
na cidade também é um dos 
mais altos da região. Só no 
final de semana passado, 
40 pessoas moradores do 

município morreram.
A ociosidade do hospital 

de campanha de Itaquá pode 
ser explicada pela redução 
de ocupações de leitos nas 
cidades vizinhas. Mogi das 
Cruzes, por exemplo está 
com 58% da Enfermaria 
ocupada e 79% da UTI. 
Suzano informou que sua 
Enfermaria registra ocupa-
ção de 34% e a UTI 45%. 
Também com atendimento 
bem reduzido, Poá tem na 
Enfermaria quatro pacientes 
e dois na Emergência.

Seguindo a tendência de 
redução nas internações e na 
esperança de que nenhuma 
nova onda da pandemia 
surja nos próximos meses, 
dificilmente a unidade pro-
visória itaquaquecetubense 
cumprirá seu objetivo de 
atender o Alto Tietê. Uma 
vez que, até mesmo a recente 
demanda do município é 
baixa, conforme atualização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Vítima de Covid-19, morre
autor da obra O Bandeirante

O artista plástico mogiano 
Belini Romano morreu na 
tarde de anteontem, aos 60 
anos, vítima de Covid-19. 
Segundo informações, ele 
estava internado há 15 dias 
em estado grave no Hospital 
Municipal de Braz Cubas. 
Ele ficou conhecido por 
suas enormes montagens 
em metal, como a peça O 
Bandeirante, instalada o início 
da rodovia Mogi-Dutra, que 
retrata Gaspar Vaz, fundador 
de Mogi, e tem 13 metros 
de altura.

Belini deixou esposa, três 
filhos e três netos, além 
dos enteados que também 
lamentaram a morte do ar-
tista. Os primeiros sintomas 
da doença surgiram no iní-
cio do mês  e a internação 
no Hospital de Braz Cubas 
ocorreu há aproximadamente 
15 dias. Na quarta-feira, ele 
não resistiu ao agravamento 
do quadro clínico e faleceu.

Ao longo de sua vida, 

Belini Romano

Belini atuou na empresa 
Aços Anhanguera, quando 
começou a produzir as pri-
meiras esculturas. Entre as 
peças mais conhecidas de 
seu trabalho está O Bandei-
rante, também conhecida 
como O Homem de Lata. 
Em julho do ano passado, 
a escultura não escapou da 
ação de vândalos e foi alvo 
de pichações.

No segundo dia daquele 
mês, a estátua amanheceu 

manchada de tinta vermelha, 
que foi removida em pouco 
tempo pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos. 
Naquela época, a Prefeitura 
de Mogi afirmou que repu-
diava veementemente todo 
e qualquer ato de dano ao 
patrimônio público e que 
ações como esta eram lesivas 
à administração municipal, 
pois comprometem a pai-
sagem urbana. O corpo do 
artista foi sepultado ontem.

Thamires Marcelino

Belini ficou conhecido por suas esculturas de metal

Arquivo Pessoal/Facebook

Arnaldo Pezzuti recebe mais 

20 leitos exclusivos de Covid

Abertura dos novos leitos ocorre hoje e ação somente foi possível após uma parceria com governo do Estado

ALTO TIETÊ

A partir de hoje o Alto 
Tietê passa a contar com 20 
novos leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) ex-
clusivos para o tratamento de 
pessoas diagnosticadas com 
o coronavírus (Covid-19). 
Os leitos serão abertos no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
em Mogi das Cruzes. Essa é a 
penúltima fase de implantação 
dos leitos, que fazem parte 
do pacote de investimentos 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municpios do 
Alto Tietê (Condemat) em 
parceria com o governo do 
Estado, que viabilizou um 
novo sistema de oxigênio 
na unidade.

Ontem, o presidente do 
Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL); o prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode) 
e o secretário executivo do 
consórcio, Adriano Leite, 
participaram de reunião com 
a diretora técnica da unidade 
hospitalar, Fabiana Santos 
Fonseca, e o gerente Kaio 

Mascarenhas, para detalhar 
o cronograma de abertura 
dos novos leitos.

Na sequência da ampliação 
da capacidade hospitalar na 
região, em maio o hospital 
abrirá mais dez  leitos de 
UTI e 30 de Enfermaria, 
que somados aos 30 leitos 
que já estão em funciona-
mento na unidade hoje e 
os 20 de hoje, totalizarão 
90 leitos, sendo 40 de UTI 
e 50 de Enfermaria. “Desde 
o início de abril os novos 
leitos estão sendo abertos 
gradativamente e, graças ao 
esforço coletivo e união dos 

municípios, temos condições 
de atender à nossa população. 
Agora, com a abertura dos 
novos leitos, ampliamos a 
retaguarda para todos os 
municípios no enfrentamento 
à pandemia e cuidado com 

a população”, destacou o 
presidente Rodrigo Ashiuchi.

Além do investimento 
do Condemat, na ordem de 
R$ 185 mil, o município de 
Mogi das Cruzes também irá 
auxiliar, temporariamente,  

a unidade hospitalar no 
gerenciamento dos resíduos 
hospitalares.

“Entendemos que toda união 
é importante para salvarmos 
vidas neste momento. Por 
isso estamos trabalhando 

juntos, municípios e Estado, 
para que o hospital tenha 
todas as condições neces-
sárias para prestar um bom 
atendimento à população”, 
disse o prefeito Caio Cunha.

Os prefeitos destacaram 
ainda que, mesmo com a 
queda de internações, o 
trabalho de enfrentamento 
à pandemia não será inter-
rompido.  Atualmente, a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI na região é de 74%. 

“Passamos por momentos 
muito difíceis entre o fim de 
março e o início de abril, com 
altos índices de internações. 
Mesmo assim, conseguimos 
transpor todas as dificuldades 
para dar suporte à população. 
O trabalho é ininterrupto 
e tem se fortalecido a cada 
dia”, frisou Ashiuchi.

Os leitos do Hospital Dr. 
Arnaldo são de gestão es-
tadual, com admissão de 
pacientes através da Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde, a Rede 
Cross.

Caio Cunha, Rodrigo Ashiuchi e Adriano Leite estiveram no Arnaldo Pezzuti

Paulo Pavione

O município 
de Mogi das 
Cruzes também 
irá auxiliar, 
temporariamente,  
a unidade
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Arrecadação de impostos em 
Mogi diminui 29% neste ano

Números levam em conta quase todo primeiro quadrimestre deste ano na comparação com os 4 meses de 2020

PAINEL IMPOSTÔMETRO

A pandemia de corona-
vírus (Covid-19) afetou os 
bolsos da maior parcela 
da população do planeta, 
isso é, claro, sem enfati-
zar a quantidade de vidas 
perdidas em consequência 
da doença, mas a paralisa-
ção de atividades, sejam 
elas industrias, comerciais 
ou de serviços, reduziu a 
circulação de dinheiro no 
mundo todo. 

Com arrecadação de im-
postos não foi diferente. 
Em Mogi das Cruzes, por 
exemplo, houve redução de 
29% no pagamento de taxas 
e tributos federais, estaduais 
e municipais durante quase 
todo este quadrimestre, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Em 
cifras, os contribuintes da 
cidade pagaram, até terça-

-feira passada, R$ 143.625 
milhões às três esferas de 
governo, ao passo que no 
ano passado foram quitados 

R$ 186.688 milhões pelos 
contribuintes mogianos, 
segundo levantamento fei-
to pela reportagem com 
base nos dados do Painel 
Impostômetro, da Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo, quando a pandemia 
ainda estava engatinhando 
por aqui. 

A partir do momento em 
que a doença se instalou 
de vez, a arrecadação de 
impostos só fez cair, tanto 
que ao final do ano passado, 
o governo federal havia in-
formado que o pagamento 
de taxas e tributos havia tido 

uma retração de 6,91% em 
relação a 2019, passando 
de R$ 1,63 trilhão para  
R$ 1,52 trilhão. 

Para ficar só no Alto Tietê, 
as demais cidades do grupo 
dos cinco municípios mais 

populosos da região, o G5, 
e, consequentemente, as que 
mais possuem contribuintes, 
também acompanharam 
Mogi, com exceção de Poá. 

Somente em Suzano, as 
arrecadações com impostos 

passaram de R$ 99.688 
milhões para R$ 75.030 
milhões, de janeiro ao dia 
27 de abril de 2020 para o 
mesmo período deste ano. 
Isto significa que, próximos 
a Mogi, os moradores de 

Suzano pagaram 24% a 
menos de impostos em 
quase todo o primeiro qua-
drimestre deste ano em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. 

No município de Itaqua-
quecetuba, a retração na 
arrecadação de impostos 
das três esferas de gover-
no foi ainda maior, 38%, 
diminuindo as cifras de  
R$ 88.443 milhões para  
R$ 54.121 milhões.  

Por sua vez, em Ferraz de 
Vasconcelos, o Impostômetro 
da Associação Comercial de 
São Paulo contabilizou uma 
queda de 14%, passando 
de R$ 18.857 milhões em 
pagamentos de impostos de 
janeiro ao dia 27 de abril 
de 2020, para R$ 16.052 
milhões no mesmo período 
deste ano. Por fim, Poá foi 
a única cidade em que a 
arrecadação cresceu em 
5%: a quantidade passou de  
R$ 83.418 milhões para  
R$ 88.479 milhões nos 
mesmos períodos. 

Thamires Marcelino

Até a última terça-feira, foram 143 milhões arrecadados pelo mogianos no ano

Marcello Casal JrAgência Brasil

Mogi intensifica fiscalização 
contra aglomerações

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes intensifica os trabalhos 
de fiscalização durante o final 
de semana para combater o 
desrespeito às medidas de 
restrição social para enfren-
tamento da pandemia. As 
ações têm a participação do 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas e Guarda Municipal, 
com apoio da Polícia Militar. 
A administração municipal 
também orienta a população 
para que não ocorram aglo-
merações, principalmente 
na parte externa de bares e 
restaurantes, onde os comer-
ciantes não têm como fazer o 
controle de distanciamento.

Com o retorno da possibilidade 
de atendimento presencial destes 
estabelecimentos, as equipes 
da Prefeitura vêm verificando 
que a grande maioria de bares 
e restaurantes está cumprindo 
todas as normas sanitárias 
estabelecidas. No entanto, 
pessoas se aglomeram na parte 
externa dos locais, trazendo 
problemas para os comer-
ciantes, vizinhos e causando 

Finais de semana

o risco de contaminação pelo 
coronavírus.

A Guarda Municipal irá 
intensificar as rondas e o 
patrulhamento em áreas 
consideradas críticas para a 
ocorrência de aglomerações 
e pancadões. Entre os pontos 
acompanhados estão o Centro 
Cívico, o Parque Olímpico, a 
região da praça da Aeronáu-
tica, no Jardim Aeroporto, a 
Vila Nova Mogilar, a praça 
Deputado Paulo Kobayashi, no 
Parque Santana, o Conjunto 
Santo Ângelo e os distritos de 

Jundiapeba e Cezar de Souza.
No último final de semana, 

foram registradas duas autuações 
por pancadões, no Rodeio e 
no Jardim Santa Tereza. Além 
disso, ocorreram três autua-
ções por desrespeito à Lei do 
Silêncio, nos bairros Mogilar, 
Vila Suíssa e Biritiba Ussú, e 
duas por desrespeito às normas 
de restrição, no Mogilar e na 
Chácara Guanabara. 

A GCM foi acionada an-
teontem para também disper-
sar uma aglomeração na rua 
Independência, no Botujuru.

A ação contará com o apoio da Prefeitura GCM e PM

Divulgação/PMMC

Alto Tietê tem mais 35 mortes
Sete cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 35 mor-
tes causadas pelo corona-
vírus (Covid-19), segundo 
informação do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) na tarde de 
ontem. Os óbitos ocorreram 
em Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 

Coronavírus

Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

Os dados atualizados das 
últimas 24 horas revelam que, 
desde março do ano passado, 
3.605 pessoas perderam a 
batalha contra o vírus nas 
dez cidades da região.

A informação mais recente 
aponta que uma pessoa faleceu 
em Biritiba, enquanto duas 

perderam a vida em Ferraz, a 
mesma quantidade de vítimas 
do que em Guararema. Por 
sua vez, em Itaquá, 11 óbitos 
foram confirmados em razão 
da doença, ao passo que em 
Mogi sete não resistiram aos 
avanços do vírus. Por fim, o 
Condemat registrou quatro 
vítimas fatais em Poá e sete 
em Suzano.

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.605
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1.046

Em cifras, os 
contribuintes da 
cidade pagaram, até 
terça-feira passada, 
R$ 143.625 milhões
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PF acha malas com R$ 7 mi em dinheiro com funcionários de empresa de criptoativos

Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas e da Delegacia da Polícia Federal em Macaé, no Rio de Janeiro, apreenderam na manhã 
de ontem cerca de R$ 7 milhões em Búzios, no momento em que o dinheiro em espécie seria embarcado em um helicóptero com 
destino a São Paulo. As notas estavam acondicionadas em três malas de viagem que seriam transportadas a São Paulo por um casal 
que afirmou trabalhar em uma empresa especializada em criptoativos com sede em Cabo Frio e presente em outras cidades do Brasil. 
Os empregados da empresa não souberam explicar a origem do dinheiro, informou a PF. Um inquérito policial foi instaurado. (E.C.)

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal, 
negou o pedido de senadores 
governistas para retirar o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
da CPI da Covid ou então 
cassar sua indicação para a 
relatoria do grupo. Segundo 
o ministro, o caso se trata de 
discussão interna do Senado 
e, por isso, não cabe atuação 
do Judiciário.

“Em um primeiro olhar, 
entendo que, para chegar-se 
à mesma conclusão a que 
aportaram os impetrantes, 
seria necessário examinar as 
normas internas do Senado 
Federal, bem assim os atos até 

Lewandowski nega pedido 

para tirar Renan Calheiros

CPI da Covid

aqui praticados pelo Presidente 
da CPI e demais parlamentares 
que a integram, especialmente 
quanto ao escopo e alcance 
da CPI em comento, questões 
que, como regra, fogem ao 
crivo do Judiciário”, anotou. 

“Diante desse cenário, mesmo 
em um exame ainda prefacial 
da matéria, tudo indica cingir-se 
o ato impugnado nesta ação 
mandamental a um conflito 
de interpretação de normas 
regimentais do Congresso e 
de atos de natureza política, 
os quais, por constituírem 
matéria de cunho interna 
corporis, escapa à apreciação 
do Judiciário.” (E.C.)

Brasil recebe 1º lote 

de vacinas da Pfizer

Segundo o Ministério da Saúde, a remessa faz parte do acordo firmado entre 
a Pasta e a farmacêutica em 19 de março, que totaliza 100 milhões de doses

CORONAVÍRUS

O primeiro lote com  
1 milhão de doses da vacina 
da Pfizer/BioNTech contra a 
Covid-19 chegou ao Brasil 
ontem. O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, e o pre-
sidente regional da Pfizer 
para a América Latina, Carlos 
Murillo, receberam a carga 
no Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas, 
interior de São Paulo, às 19 
horas.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a remessa faz parte 
do acordo firmado entre a 
Pasta e a farmacêutica em 19 
de março, que totaliza 100 
milhões de doses de vacinas 
até o fim do terceiro trimestre 
deste ano. As primeiras doses 
foram produzidas na fábrica 
da Pfizer em Puurs, na Bélgica.

O imunizante, que pode ser 
aplicado em pessoas a partir 
de 16 anos de idade, em duas 
doses, com intervalo de 21 
dias entre elas, já tem registro 
para uso definitivo concedido 
pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa).
Em março deste ano, a 

Pfizer e a BioNTech assinaram 
um acordo com o governo 
brasileiro para o fornecimento 
de 100 milhões de doses da 
Comirnaty até o fim do terceiro 
trimestre de 2021, com um 
cronograma de doses crescente 
ao longo dos próximos meses.

Diferentemente das vacinas 

de Oxford/AstraZeneca e Co-
ronavac, a ComiRNAty, vacina 
da Pfizer/BioNTech contra a 
Covid-19, exige armazena-
mento em baixas temperaturas 
de refrigeração para maior 
durabilidade do imunizante.

A Anvisa aprovou o trans-
porte e armazenamento a uma 
temperatura de -20ºC por um 
período único de até duas 

semanas. A mesma autorização 
já havia sido concedida nos 
Estados Unidos pela Food and 
Drug Administration (FDA), 
equivalente à Anvisa no Brasil.

Além disso, a vacina possui 
um prazo de validade de seis 
meses quando armazenada em 
temperatura de -75°C. A Pfizer 
desenvolveu uma embalagem 
com armazenamento a -75ºC.

Imunizante pode ser aplicado a partir de 16 anos e tem registro para uso definitivo

REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Estadão Conteúdo

 O Brasil chegou ontem a 
400 mil mortos pela Covid-19 
com um patamar ainda alto 
de óbitos diários e índices de 
mobilidade crescentes, o que, 
para especialistas, aumenta 
o risco de o país ter uma 
terceira onda da pandemia 
antes de atingir a imunidade 
de rebanho pela vacina.

Para cientistas especiali-
zados em epidemiologia e 
virologia ouvidos pelo Estadão, 
a reabertura precipitada das 
atividades econômicas antes 
de uma queda sustentada de 
casos, internações e mortes 
favorece que as taxas de 
transmissão voltem a crescer, 
com risco maior do surgi-
mento de novas variantes 
de preocupação. Com isso, 
o intervalo entre a segun-
da e uma eventual terceira 
onda seria menor do que o 
observado entre o primeiro 

País chega a 400 mil 
mortos por Covid-19

Terceira onda

e o segundo picos.
“Nos níveis em que o vírus 

circula hoje, esse período 
entre picos pode ser abrevia-
do, sim. Já vimos esse efeito 
em algumas localidades na 
virada do ano. A circulação 
em níveis altos favorece isso”, 
diz o virologista Fernando 
Spilki, coordenador da Rede 
Coronaômica, força-tarefa 
de laboratórios faz o mo-
nitoramento genético de 
novas cepas.

Em 2020, o número de 
casos e mortes começou a 
cair entre julho e agosto para 
ter novo aumento a partir de 
novembro. O surgimento 
de uma nova cepa do vírus 
(P.1) em Manaus colapsou 
o sistema amazonense em 
janeiro e provocou a mesma 
catástrofe em quase todos os 
Estados do país entre fevereiro 
e março. (E.C.)

Em 2020, o número de mortes começou a cair em julho

Pedido contra o senador foi de colegas governistas

Getty Images/iStockphoto

Divulgação
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França terá volta de viagens 
e reabertura de comércios

A França vai liberar o uso 
de áreas abertas em restauran-
tes e cafés, estabelecimentos 
comerciais e locais culturais, 
incluindo museus e cinemas, 
a partir do dia 19 de maio, 
anunciou o presidente Em-
manuel Mácron. 

Em uma entrevista à im-
prensa regional para falar sobre 
a suspensão progressiva das 
restrições em vigor pela pande-
mia de Covid-19, o presidente 
afirmou que será necessário, 
no entanto, esperar até 9 de 
junho para poder comer ou 
tomar um café dentro de um 
restaurante ou bar.

O toque de recolher, em 
vigor atualmente em toda a 
França a partir das 19 horas, 
passará para as 21 horas a 
partir de 19 de maio e 23 
horas a partir de 9 de junho, 
com a suspensão definitiva em 
30 de junho. As restrições de 
deslocamento, que impedem 
os franceses de viagens a mais 
de 10 quilômetros de sua 
residência, exceto por motivo 
imperioso, serão suspensas 

A partir de 19 de maio

em 3 de maio. No mesmo 
dia, os estudantes do ensino 
médio voltarão às aulas, uma 
semana depois que os alunos 

do ensino básico.
Atualmente, a incidência de 

casos em sete dias é de 300 
para cada 100.000 habitantes e 
muitos hospitais estão lotados. 
Macron, no entanto, destacou: 

“devemos voltar à nossa arte de 
viver à francesa”. Ao mesmo 
tempo, ele pediu aos cidadãos 
que permaneçam “prudentes 
e responsáveis”.

A França registrou 103.947 
mortes por Covid-19 até ago-
ra. (E.C.)

Medida vale para restaurantes, cafés, museu e cinema

Divulgação

Primeiro trimestre deve ser pior 

do que prevíamos, diz Guindos
 O vice-presidente do Banco 

Central Europeu (BCE), Luis 
de Guindos, afirmou ontem 
que a situação econômica na 
zona do euro no primeiro 
trimestre de 2021 deve ser 
pior do que anteriormente 
previsto pela autoridade. A 
declaração foi feita durante 
webinar do Grupo Arcano.

Guindos ainda classificou 
as variantes do coronavírus 
como um risco ao cenário 
global, citando a Índia como 
exemplo. Por outro lado, falou 
em perspectivas positivas, 
como a recuperação do co-
mércio internacional e de 
economias como a China e 
os Estados Unidos.

“Esperamos que porcentagem 
muito grande dos adultos esteja 
vacinada no verão europeu. Isso 
vai gerar incremento de ativi-
dade. Esperamos recuperação 
forte no segundo semestre, mas 
incerteza segue alta”, declarou 
o vice-presidente do BCE. “Os 
mercados, durante os últimos 
meses, se comportaram sem 
o estresse visto março e abril 

Banco Central Europeu

de 2020, é um bom sinal”, 
acrescentou.

Inflação
A inflação da zona do euro 

pode ficar acima de 2% no 
final do ano, estimou Guin-
dos. Ainda assim, segundo 
o dirigente, a aceleração dos 
preços em 2021 se deve a 
fatores temporários e 2022 
deve ser de acomodação do 
processo inflacionário.

Na webinar, Guindos 

defendeu que os estímulos 
extraordinários concedidos 
durante a crise da Covid-19, 
responsáveis pelos ganhos da 
inflação, devem ser retirados 
à medida que a atividade eco-
nômica for se normalizando. 
O enxugamento do apoio, 
porém, não pode ser feito de 
modo prematuro, alertou o 
vice-presidente do BCE. “É 
melhor errar na prudência”, 
afirmou, no evento virtual. 
(E.C.)

Vice classificou as variantes como um risco ao cenário

Divulgação

Presidente faz balanço dos 
primeiros 100 dias de governo

Joe Biden destacou que foram enviados 160 milhões de cheques para ajudar na crise provocada pela pandemia

ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou em 
seu primeiro pronunciamento 
no Congresso em Washing-
ton que nos primeiros 100 
dias de sua administração 
foram enviados 160 milhões 
de cheques para ajudar os 
americanos durante a crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus. “Com este 
programa, estamos a cami-
nho de cortar pela metade a 
pobreza de crianças no país.”

Biden destacou que nos 
primeiros 100 dias de seu 
governo foram criados 1,3 
milhão de postos de traba-
lho, um recorde na história 
americana. “O FMI diz que os 
EUA devem crescer 6% neste 
ano, a maior taxa em quatro 
décadas. Temos que mover 
mais, competir e construir 
melhor novamente.”

O líder da Casa Branca 
ainda disse que o país pre-
cisa investir muito mais em 
projetos de infraestrutura, 

inclusive porque há áreas 
muito atrasadas, pois há 
10 milhões de casas e 400 
mil escolas no país onde as 
instalações hidráulicas têm 
canos de chumbo. “Precisamos 
preparar os EUA para o século 
21 com milhões de empregos 
em infraestrutura. Precisamos 
tomar conta das crianças 
e inclusive com criação de 
empregos para quem cuida 
de pessoas. Precisamos criar 
nos EUA empregos, empregos 
e empregos “

Biden afirmou que o seu 
governo poderá, com o apoio 
do Congresso, conceder aju-
da com crédito tributário a 
muitas famílias do país, em 
uma medida que contemplaria 
até 65 milhões de crianças.

O mandatário destacou que 
seu plano de investimentos 
em infraestrutura, avaliado 
em US$ 2,25 trilhões, prevê 
a construção de 500 mil 
estações para carregar car-
ros elétricos pelo território 
americano. “Não há razões 
para os EUA não liderarem 

o mundo na produção de 
baterias de carros elétricos”, 
afirmou.

Segundo o presidente dos 
EUA, o programa vai estimu-
lar a criação de milhões de 
empregos com a produção de 

mercadorias no país, obedecendo 
ao princípio “Buy American” 
e respeitando as regras de 
comércio internacional.

“A classe média construiu 
este país e os sindicatos 
construíram a classe média. 

Congresso, vamos elevar o 
salário mínimo para US$ 15 
por hora”, destacou Biden.

O presidente americano 
destacou que nos próximos 
dez anos ocorrerão mais 
mudanças tecnológicas no 

mundo do que o registrado 
nas últimas cinco décadas. 

“Temos que desenvolver as 
tecnologias do futuro, como 
biotecnologia e chips de com-
putador”, disse. “Para vencer 
a competição no mundo 
temos que fazer mais para 
as famílias americanas. Por 
isso, apresento plano para as 
famílias nos EUA, inclusive 
para reforçar a educação. 
Vamos prover programa de 
qualidade de planos de cui-
dados de crianças.”

Imposto
O presidente dos Estados 

Unidos disse que vai elevar 
impostos para quem apura 
mais de US$ 1 milhão de 
ganhos de capital por ano. 

“Não vamos punir ninguém, 
mas não vou elevar o peso 
de tributos sobre a classe 
média”, destacou, no discurso 
no Congresso. “O corte de 
impostos de 2017 elevou 
o déficit público em US$ 2 
trilhões e colocou bilhões 
no bolso de CEOs”, afirmou.

Estadão Conteúdo

Biden afirmou que em 100 dias foram criados 1,3 milhão de postos de trabalho

Divulgação

Toque de recolher 
em vigor atualmente 
é a partir das 19 
horas e passará 
para as 21 horas
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O Mogi das Cruzes Basquete 
enfrenta o Flamengo hoje, às 
20 horas, no segundo duelo 
das quartas de final do Novo 
Baquete Brasil (NBB), no 
Ginásio do Maracanãzinho, 
no Rio de Janeiro. A equipe 
mogiana precisa vencer a 
partida para empatar a série 
e forçar o decisivo Jogo 3. 
O duelo terá transmissão 
ao vivo pela plataforma de 
streaming Dazn.

Em caso de vitória mo-
giana hoje, a terceira partida 
para decidir o semifinalista 
será realizada no domingo, 
também no Rio de Janeiro. 
O primeiro jogo terminou 
em 109 a 79 para os cariocas.

O grupo realizou os úl-
timos preparativos para o 
confronto na tarde de ontem. 
O ala Dominique Coleman, 
que segue em tratamento 
após sofrer uma entorse no 
tornozelo direito na última 
partida, e o armador Fúlvio 
Chiaintia, com um descon-
forto na coxa direita, não 
participaram das atividades. 
Ambos ainda são dúvidas 
para o duelo de hoje.

Só a vitória 
interessa ao 
Mogi contra o 
Flamengo hoje

Basquete

Corinthians perde para o 
Peñarol em casa por 2 a 0

Resultado negativo complica a situação do time na competição; apenas o líder do grupo avança

SUL-AMERICANA

O Corinthians tinha uma 
missão difícil ontem à noite 
pela Copa Sul-Americana. 
Após empatar sem gols com 
o fraquíssimo River Plate, do 
Paraguai, na semana passada, 
em Assunção, o time precisava 
vencer o tradicionalíssimo 
Peñarol na Neo Química 
Arena, em São Paulo, para 
se recuperar no Grupo E - 
apenas um clube por chave 
avança às oitavas de final. 
Mas com um ataque ineficaz 
e uma defesa cheia de falhas, 
o time foi derrotado em casa 
por 2 a 0 e se complicou na 
sequência da competição.

O time do técnico Vag-
ner Mancini errou muito na 
defesa, principalmente pelo 
lado esquerdo. Fábio Santos 
esteve abaixo da média na 
marcação e o time uruguaio 
encontrou espaço pelo setor. 
No ataque, a imobilidade de 

Jô pesava e Léo Natel não 
acertou absolutamente nada 

- eles foram substituídos logo 
após o segundo gol uruguaio.

O Peñarol mostrou logo 
cedo que não estava para 
brincadeira. Antes do primei-
ro minuto, o time uruguaio 
quase abriu o placar. Cantillo 
recuou muito mal a bola para 

Cássio, Martinez antecipou-se 
e driblou o goleiro corintiano, 
mas perdeu o ângulo na hora 
de cruzar para a área.

A primeira chegada do 
Corinthians surgiu aos seis 
minutos. Fagner encontrou 
Luan na área e fez o passe. 
O meia-atacante recebeu e 
bateu para o gol, mas a bola 

saiu por cima da meta. Na 
sequência, aos 12, o Peñarol 
abriu o placar. Terans ganhou 
a bola de Bruno Méndez no 
meio de campo, avançou 
em velocidade e tocou na 
esquerda para González, que 
entrou sozinho pela esquerda 
e bateu cruzado, na saída de 
Cássio, para abrir o placar.

O segundo tempo começou 
da mesma forma que o primei-
ro - o Corinthians com posse 
de bola ineficaz e o Peñarol 
retraído. O time alvinegro 
até teve uma chance aos seis 
minutos, em um bate-rebate 
na área uruguaia, mas foi o 
Peñarol quem chegou ao gol.

Aos 10 minutos, após uma 
linda troca de passes dos 
atacantes do Peñarol, com 
a defesa corintiana só ob-
servando, Gargano lançou 
Piquerez nas contas da zaga 
pelo lado esquerdo. Ele cru-
zou na medida para Terans 
completar para o gol vazio.

Mancini fez as cinco altera-
ções a que tinha direito, mas 
o panorama não mudou. O 
Corinthians ficou devendo, 
e muito, para o seu exigente 
torcedor. Para piorar, Mancini 
terá pouco tempo para arru-
mar o time para o clássico de 
domingo contra o São Paulo, 
pelo Estadual.

Mais uma vez, Jô não mostrou mobilidade no ataque

Divulgação/Corinthians

Estadão Conteúdo

CORINTHIANS 0 
PEÑAROL-URU 2

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Bruno 
Méndez, Gil e Fábio Santos; Camacho 
(Ramiro), Cantillo e Luan (Vitinho); Léo 
Natel (Gustavo Mosquito), Jô (Cauê) e Otero 
(Gabriel Pereira). Técnico: Vagner Mancini.
PEÑAROL-URU - Dawson; Acosta 
(Canobbio), Formiliano, Kagelmacher e 
Piquerez; González, Trindade e Gargano 
(Musto); Terans (Ceppeline), Torres 
(Schiappacasse) e Álvarez. Técnico: 
Mauricio Larriera.
GOLS - González, aos 12 minutos do 
primeiro tempo; Terans, aos 10 minutos do 
segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Fábio Santos, 
Gil, Cantillo, Otero e Bruno Méndez 
(Corinthians); Acosta e Kagelmacher 
(Peñarol-URU).
ÁRBITRO - Facundo Tello (Fifa/Argentina).
LOCAL - Neo Química Arena, São Paulo.
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SBT, 21H00

Chiquititas
A vizinha leva Dani de volta ao apartamento e explica o que aconteceu 

para Bruno. Matilde recebe mais uma carta de Miguel, que diz para ela se 

encontrar com ele na igreja. Na escola, Carol consegue falar com Dani e vê 

o braço machucado da pequena. Dani conta tudo que vem acontecendo.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat pede que Duca se esconda e consegue despistar Lobão. Gael expulsa 

Pedro de sua casa. Bianca conversa com Dalva sobre Duca e Nat. Gael 

proíbe Karina de lutar e de ver Pedro, e Dandara intervém. Lincoln revela 

que Sol se atrasou para o campeonato por causa de Santiago, e Wallace 

termina com a menina. 

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 fi lhas. Manuela vela o sono de Julia. Alice conta para 

Manuela sobre sua desconfi anca em relacao a Renato. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Úrsula promete provar a Téo que Luna/Fiona é interesseira. Dominique fi ca 

furiosa ao ser ameaçada por Lúcia. Alexia e Zezinho se beijam, e a casa pega 

fogo. Helena ampara Úrsula, que toma remédios e adormece no escritório. 

GLOBO, 21H00

Império
Leonardo faz um acordo com Téo em troca das provas contra Cláudio. João 
Lucas não gosta da ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na 
Império. Helena sonda Josué sobre José Alfredo. Silviano demite Kelly e José 
Alfredo pede para conversar com ela.

RECORD, 21H

Gênesis
Agar se entristece ao ouvir as palavras de Abrão. O acampamento de Ló é 

invadido. Quedorlaomer entra em Sodoma. Cloé se assusta com a atitude 

de Jaluzi. Massá captura Ayla. Alom recebe uma boa notícia de Mila. Cloé 

é enganada por Jaluzi. Azel e Maresca tentam fugir.

  Nunca tenha receio 
de dar um passo em 
frente. Cada nova 
escolha que faz é 
uma oportunidade 
para iniciar um novo 
caminho. E quem 
sabe se não é esse 
que vai levar você até 
felicidade que tanto 
procura?

Viver sem correr 
riscos é desperdiçar 
oportunidades que 
podem valer ouro. 
Dispense o medo, 
cultive a ousadia, 

MOMENTO
especial

Novas escolhas e oportunidades

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANTONIO GOMES DA SILVA E

MINORU MORI

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! 

 Seja grato pela vida e você 
multiplicará todas as coisas boas que 
podem lhe acontecer.”

 cultura@jornaldat.com.br

e coisas incríveis 
poderão acontecer na 
sua vida!
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