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Diretor-presidente:

RESPEITE A QUARENTENA

Sidney Antonio de Moraes

Educação define cronograma de
retomada das aulas presenciais
Nesta segunda-feira, retornam as turmas de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental estaduais e particulares
Divulgação

COM RESTRIÇÕES

Mariana Acioli/Arquivo

Parques
reabrem para
visitação. p3

A Prefeitura de Mogi das Cruzes
e o Comitê de Retomada Gradativa das Atividades Econômicas divulgaram ontem o cronograma de
retomada das atividades presenciais
das unidades escolares da cidade. O
planejamento do retorno tem sido
feito por fases e de forma gradativa
visando a preservação de vidas e o
desenvolvimento integral das crianças. A próxima etapa começa nesta
segunda-feira com o retorno das aulas presenciais para as turmas de 1º
ao 5º anos do Ensino Fundamental
de escolas estaduais e particulares,
obedecendo o limite de 35% dos
alunos matriculados. Todas as escolas que irão retomar as atividades
devem seguir integralmente o protocolo sanitário. Cidades, página 3

ELIMINADO DO NBB

Sabadão

Mogi Basquete
perde para o
Flamengo. p9

Saiba o que abre
e o que fecha
neste feriado

Vacinação

Cidades, página 3

ECONOMIA

Emanuel Aquilera

Município abre novas vagas
para agendamento online

Divulgação

Limite para ocupação é de 35% dos matriculados; regras sanitárias devem ser seguidas à risca

Aplicação da segunda dose contra o coronavírus será
realizada na próxima segunda-feira. Cidades, página 5

Março termina com 416 vagas de trabalho abertas. Cidades, página 6
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EDITORIAL

M

parcela da população, se ainda não se mergulhou totalmente em um período de fome
absoluta, há inevitáveis efeitos do impacto
que a crise vai deixar. As crianças de hoje
enfrentarão problemas no futuro de caráter
físico, pois a saúde das mesmas está comprometida desde já por falta de uma alimentação regular.
O lado psicológico também será abalado.
Especialistas no assunto avaliam que os traumas e as sequelas deixadas pela pandemia
serão imensos e que ainda não é possível
estabelecer a profundidade das cicatrizes.
Há crianças que perderam os pais e adultos
que tiveram de enterrar um filho. Mas há a
necessidade de tratamentos desde já, como
forma de diminuir os impactos da Covid-19.
O problema da crise sanitária vai muito além de um quadro visível de pessoas
abaladas pela morte de parentes e de crianças passando fome. Assim, toda e qualquer
ação que possa reduzir os efeitos negativos
da doença deve ser valorizada. Mais do que
nunca é preciso entender que as ações devem ser conjuntas e não parte de uma mesa
para debates e acordos políticos.

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

Ilusões e mentiras
Há momentos de aflições
que envolvem a todas as
pessoas equilibradas. Por
outro lado, existem pessoas
que iludem as outras com
palavras misteriosas e desconhecidas popularmente.
São tipos desprezíveis, mas
um dia estes “sabichões serão
desmascarados”. É chegado
o tempo e a sociedade saberá
que vagabundos, impostores,
psicopatas e criminosos de
todos os tipos receberão o
pagamento que merecem.
Iludir o povo é muito fácil, tudo por interesses pessoais e loucura por controle.
A sociedade está desiludida
e grande parte dos brasileiros passa por aflições devido à crise que se atravessa:
milhões de desempregados,
falta de vagas em hospitais,
crianças presas em casa e

aulas virtuais, os idosos sob
controle e isolados em seus
lares como se estivessem
em uma gruta, violência
que cresce em todo o país e
o grande risco do Brasil ser
invadido por países vizinhos
sendo auxiliados por nações
europeias e asiáticas.
Há muitos brasileiros pedindo intervenção das forças
armadas. Mas caso acontecesse uma intervenção dos
militares, de acordo com o
artigo 142 da Constituição
Federal, se um dos poderes
desobedecer ou conflitar com
outro poder, poderão as três
forças militares intervir para
repor a lei e a ordem.
Está havendo conflitos
entres os poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.
O STF, neste caso, não é a
última instância. Mas, há

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Sem debates

ais uma boa notícia nessa imensidão de fatos ruins que estamos
sujeitos diariamente por conta
da pandemia do coronavírus:
o Auxílio Emergencial Mogiano começou a
ser pago ontem às famílias em situação vulnerável. Serão três parcelas de R$ 100 destinadas a um contingente de 32,4 mil famílias
referenciadas no Cadastro Único (CadÚnico). No total, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vai disponibilizar para o aporte um total de R$ 9,7 milhões. Ao mesmo tempo, o
município lançou o programa Mogi Contra
a Fome, destinado a angariar doações em
prol de famílias carentes.
Logicamente, como tudo neste país, as
ações recebem críticas. A principal delas,
levantada por opositores políticos, é de que
a atitude é assistencialista e de que o valor é
ínfimo diante do tamanho da crise em que
vivemos. Mas, na verdade, é um benefício
de grande valia para um sem-número de famílias que passam o dia sem ter um prato
de comida na mesa.
Com este triste cenário, é preciso avaliar
as condições imediatas das pessoas. Para essa
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risco, pois o presidente da
República pode ser também
deposto e nova eleição para
o cargo será convocada. O
ideal seria que os três poderes se unissem visando o
desenvolvimento da nação,
mas não é o que acontece.
Enquanto cada indivíduo
dos três poderes olhar para si
mesmo, ou seja, analisar somente as suas árvores e não a
floresta, a nação não progredirá. É impossível continuar
com as invasões de competência de um poder sobre o
outro. Cada poder deve ficar
nos seus limites. Entretanto,
o Brasil caminha para o caos
na política. É o pior momento já vivido na história desta
grande nação que, devido às
mentes estreitas e egoístas,
leva o país à pequenez e se
desmoraliza para o mundo.

•••

editor@moginews.com.br
RODRIGO BARONE

MELHOR AVALIADA

CENTRO GASTRONÔMICO

O Centro Universitário Braz Cubas é a
instituição de Ensino Superior melhor
avaliada do Alto Tietê, segundo o Ministério da Educação (MEC). Conquistou conceito 4 no Índice Geral dos Cursos (IGC) de 2019, pontuação acima da
média das demais da região. Os resultados do IGC 2019 foram divulgados
pelo Ministério da Educação (MEC) e
pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Dois novos estabelecimentos gastronômicos devem abrir as portas em
breve na Vila Helio, no centro: a Waffles & Cakes Confeitaria e o Box Mineiro (@boxmineiromogidascruzes), que
vai oferecer em uma caixa delícias típicas de Minas Gerais.
Mais informações sobre a Vila Helio:
(11) 4727.5777 | (11) 98836.7025 (WhatsApp) | @vilahelio.

AMPLIAÇÃO
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, anuncia um investimento recorde de cerca de
R$ 3 bilhões em sua área de concessão
entre 2021 e 2025. Trata-se de praticamente o dobro do realizado no intervalo anterior. O aporte terá como foco
a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 28 cidades da área de atuação;
melhorias operacionais; redução de
perdas, como o combate ao furto de
energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. A EDP
atende cerca de 2 milhões de clientes, aproximadamente 5 milhões de
pessoas, em 28 municípios paulistas.

MAIS INSUMOS
Por conta da falta de medicamentos e itens essenciais para atender as
pessoas internadas por conta da Covid-19, o deputado estadual Marcos
Damasio (PL) solicitou ao governador
João Doria (PSDB), por meio da Indicação 1566/2021, que viabilize com a
máxima urgência o envio destes itens
para reforço nos estoques dos hospitais mogianos. Só no Alto Tietê houve
um aumento de mais de 40% nas internações por Covid-19 e a gravidade
dos casos exige que os leitos fiquem
ocupados por mais tempo, impactando na necessidade de mais recursos
humanos, equipamentos, insumos e
medicamentos.

CHARGE

Olavo Arruda Câmara é advogado,
professor, mestre e doutor em Direito
e Política
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EDUCAÇÃO

Próxima etapa começa nesta segunda-feira com o retorno das turmas de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental

Prefeitura divulga cronograma
das atividades presenciais
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes e o Comitê de Retomada Gradativa das Atividades
Econômicas divulgaram ontem
o cronograma de retomada
das atividades presenciais das
unidades escolares da cidade.
O planejamento do retorno
tem sido feito por fases e
de forma gradativa visando
a preservação de vidas e o
desenvolvimento integral das
crianças. A próxima etapa
começa nesta segunda-feira
com o retorno das aulas
presenciais para as turmas
de 1º ao 5º anos do Ensino
Fundamental de escolas estaduais e particulares.
Todas as escolas que irão
retomar as atividades devem
seguir integralmente o protocolo sanitário e só entrarão
em funcionamento aquelas
que estiverem totalmente
adequadas às normas do
documento. “Em paralelo,
temos nos empenhado muito
para obter a liberação do
Ministério Público para podermos ter um cronograma

próprio de vacinação dos
profissionais da Educação de
Mogi, mais acelerado e amplo
do que tem sido feito até o
momento”, disse o prefeito
Caio Cunha (Pode).
Este retorno faseado foi
uma das principais sugestões
da Brigada da Pandemia da
Educação, colegiado que reúne
13 setores da Secretaria de
Educação, representantes das
escolas particulares e estaduais,
vereadores e as secretarias de
Assistência Social e Saúde. No
planejamento da retomada
foram avaliados todos os
riscos inerentes, bem como
as condições de segurança
sanitária recomendadas pela
Brigada e chanceladas pela
Secretaria da Saúde. Outros
pontos analisados foram a
necessidade dos pais em
ter onde deixar seus filhos
no retorno ao trabalho e
a situação da exclusão de
cerca de 9 mil alunos da
rede municipal sem acesso
à internet e cerca de 10 mil
crianças com resultados

Ney Sarmento/PMMC

Emesp Profª Jovita Franco Arouche reabre no dia 10 apenas para atendimentos

críticos de aprendizagem.
Em todo o cronograma
apresentado, a capacidade
máxima diária de atendimento será de 35% do total
de alunos matriculados por
turma e o retorno é opcional
para as famílias. As unidades também devem manter

o mínimo de profissionais
adultos realizando atividades
presenciais. Os profissionais
do grupo de risco que ainda
não foram vacinados devem
permanecer em teletrabalho.
Todos deverão usar máscara
e manter o distanciamento
social de 1,5 metro. Cada etapa

será condicionada à situação
pandêmica do município.
No dia 10 de maio será a
abertura das turmas de 6º ao 9º
anos do Ensino Fundamental e
Ensino Médio em particulares
e estaduais. Na mesma data,
os primeiros equipamentos
da Secretaria de Educação a

abrir para frequência presencial serão o Pró-Escolar e a
Escola Municipal de Educação
Especial (Emesp) Professora
Jovita Franco Arouche, mas
apenas para atendimentos
com os profissionais da área
de Saúde já vacinados.
Somente irão retornar as
escolas e creches da rede
municipal que estiverem
integralmente adequadas
ao protocolo sanitário. A
equipe de Manutenção da
Secretaria de Educação, junto
à Brigada da Pandemia, está
intensificando a adequação
das unidades. O retorno das
escolas municipais se dará a
partir do dia 24 de maio. As
orientações logísticas e pedagógicas da Secretaria Municipal
de Educação para o retorno
híbrido serão divulgadas na
semana do dia 10 de maio
e irão auxiliar as escolas na
organização da rotina escolar
com autonomia para as unidades. Também serão criadas
Brigadas da Pandemia em
cada unidade escolar.

Da Cidade, Centenário e Leon Feffer

Feriado

Mercado Municipal e serviços Parques estão abertos para
visitação das 7 às 17 horas
essenciais funcionam hoje
O Mercado Municipal
de Mogi das Cruzes funcionará das 8 às 14 horas
hoje, feriado do Dia do
Trabalho, 1º de maio. Os
serviços essenciais e as
feiras livres funcionarão
normalmente. Amanhã o
horário do Mercadão será
das 8 ao meio-dia.
A Guarda Civil Municipal
(GCM) e o Departamento
de Fiscalização de Posturas
manterão o atendimento ao
público pelo telefone 153
para denúncias e reclamações
referentes ao descumprimento
das medidas de restrição para
enfrentamento da pandemia
do coronavírus, casos de
desrespeito à Lei do Silêncio
e realização de pancadões
e aglomerações. Aos finais
de semana a fiscalização é
intensificada.
O Centro de Referência
do Coronavírus, montado no Hospital Municipal,
funcionará normalmente. A
estrutura tem entrada pela
rua Gutterman, nº 577, no

distrito de Braz Cubas. Neste
final de semana, não haverá
vacinação da Covid-19 e da
Gripe/Influenza em função
do feriado.
Para outras situações de
urgência e emergência, as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas
do Rodeio localizada na
avenida Pedro Romero s/
nº); Oropó na avenida
Kaoru Hiramatsu, s/nº) e
Jundiapeba na rua Francisco

Soares Marialva, esquina
com Cecília da Rocha), a
unidade 24 horas do Jardim
Universo e o Pró-Criança,
que fica no Mogilar, também
atenderão a população todos
os dias. Para remoção de
pacientes, a Cure 192 trabalhará ininterruptamente.
O Serviço Municipal de
Águas e Esgotos (Semae)
atenderá emergências como
falta de água e vazamentos
pelo telefone 115.
Ney Sarmento/PMMC

Amanhã o horário do Mercadão será das 8 ao meio-dia

Com a reabertura dos
parques e a chegada do outono, os Parques da Cidade,
Centenário e Leon Feffer
passam a funcionar das 7
às 17 horas. A mudança de
horário ocorre porque este
é o horário com incidência
de luz solar – o que facilita a
prática de atividades físicas
nos espaços.
Por conta da pandemia
do coronavírus e das restrições impostas pelo Plano
São Paulo, a limitação de
público é de 1,5 mil pessoas,
simultaneamente, para os
Parques Centenário e Leon
Feffer. Para o Parque da
Cidade será de 500 pessoas.
Além disso, é obrigatório
o uso de máscara pelos
frequentadores.
No Parque Centenário, os
brinquedos e churrasqueiras
seguem fechados para o
público. Os bebedouros
também estão fechados,
por isso a orientação é
para que as pessoas tragam
água de casa. Já o Parque

Mariana Acioli

Brinquedos e churrasqueiras seguem fechados

Por conta da
pandemia, a
limitação é de
1,5 mil pessoas,
simultaneamente

da Cidade estará aberto
para atividades individuais.

As quadras esportivas e as
churrasqueiras permanecerão
fechados ao público.
O Parque Municipal
Chiquinho Veríssimo e o
Núcleo Ambiental da Ilha
Marabá também recebem
visitas monitoradas, mediante agendamento e com
grupos reduzidos. Para mais
informações o telefone é o
4798-5959.
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CULTURA

Sala Antônio Mármora Filho estará disponível, com restrições, de segunda a sexta-feira das 11 às 18 horas

Mogi abre agendamento para
ocupação de sala multiuso
A partir da segunda-feira,
a Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo dará início
ao projeto Ocupe a Laive,
que consiste na abertura
da Sala Multiuso Antônio
Mármora Filho, que fica no
mesmo prédio do Estúdio
Municipal de Áudio e Música
(Emam), para a realização de
lives artísticas. A sala ficará
à disposição de segunda a
sexta-feira, das 11 às 18 horas,
com restrições em respeito
aos protocolos sanitários.
O agendamento deve ser
feito com antecedência, pelo
telefone 4798-6913.
Poderão fazer o agendamento grupos, artistas solo
e coletivos, de todos os segmentos artísticos e culturais.
O espaço poderá ser ocupado
simultaneamente por até
cinco pessoas, incluindo
equipe técnica. E, para cada
artista ou grupo, o tempo
máximo de permanência
no local será de três horas.
A Cultura vai disponibilizar álcool em gel a todos

Divulgação/PMMC

Poderão fazer
o agendamento
grupos, artistas
solo e coletivos, de
todos os segmentos
artísticos e culturais

e haverá obrigatoriedade
no uso de máscaras, bem
como na manutenção do
distanciamento social.
A Secretaria também vai
disponibilizar equipamentos
para as gravações, como uma
mesa de som, dois microfones,
um adaptador USB de áudio,
um piano armário e um
link de internet de 100MB.
Demais equipamentos ou
instrumentos que se fizerem
necessários e não estiverem
nessa lista devem ser providenciados pelo próprio
artista ou grupo.
A utilização de espaços
culturais foi possibilitada pela
Fase de Transição do Plano

Agendamento para utilização do espaço deve ser feito pelo telefone 4798-6913

São Paulo, que flexibiliza a
realização de atividades culturais e o funcionamento dos
espaços de cultura, permitindo
novamente a ocupação dos
mesmos, porém ainda com
restrições.

Debate

Demais espaços
A Secretaria de Cultura
e Turismo também está
retomando de forma parcial
e progressiva o funcionamento de outros espaços
culturais. A Casa do Hip

Hop, por exemplo, que
sempre registra bastante
procura, em especial por
parte do público jovem,
retoma algumas atividades
presenciais a partir deste
final de semana.

O Theatro Vasques, que
tinha datas agendadas, principalmente para gravações
de artistas, também voltará
a atender presencialmente.
Vale destacar que essas gravações já foram agendadas no
período pandêmico, portanto
envolvem poucas pessoas,
em geral não são abertas
ao público e sempre são
realizadas cumprindo todos
os protocolos sanitários. E,
para atividades envolvendo
público, será respeitado o
máximo de 25% de ocupação, conforme decreto
municipal.
No Centro Cultural, o
espaço destinado a estudos
e pesquisas será reativado,
porém não no terceiro andar,
onde fica a Biblioteca, por
uma questão de ventilação.
Ele será alocado de forma
provisória no piso térreo do
equipamento, onde funciona
a Galeria de Artes Wanda
Coelho Barbieri. E, em breve,
a galeria receberá uma nova
exposição de artes.

Período integral

Fiesp e Ciesp promovem
Educação receberá inscrições
live sobre Gestão Ambiental para vagas em creches
O Dia Mundial do Meio
Ambiente, a Federação e o
Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo – FIESP/
CIESP promovem uma live
na próxima quarta-feira para
discutir “A Gestão Ambiental
nos Municípios”. A iniciativa
mobilizará representantes
do poder público e setor
privado das regionais do
Alto Tietê, Litoral Norte e
Vale do Paraíba, a partir das
10 horas, num debate desde
parcelamento do uso do solo
até recursos financeiros para
a gestão ambiental e cidades
mais sustentáveis.
A live terá a participação
de um time de consultores
do Sistema FIESP/CIESP:
Jorge Rocco, especialista de
Projeto de Gestão Ambiental; Anícia Pio, gerente do
Departamento de Desenvolvimento Sustentável; e
Juliano Abe, diretor adjunto
do Departamento para Ações
Regionais (Depar).
A proposta da live é discutir as responsabilidades

A iniciativa
mobilizará
representantes do
poder público e
setor privado

da gestão pública na medida
em que crescem os índices
de urbanização e aumenta a
pressão por serviços e uso da
infraestrutura urbana, assim
como as mudanças evidenciadas pela pandemia para
um ambiente mais seguro e
saudável nas cidades.
“O desenvolvimento sustentável é um dos grandes
desafios das cidades e o debate
sobre as responsabilidades e,
principalmente, a soma de
esforços com a sociedade
para um ambiente melhor,
ganham destaque neste primeiro ano de mandato das
administrações municipais e
de atuação de novas equipes

em grande parte das prefeituras. Mais do que apresentar
as obrigações, a proposta da
FIESP/CIESP é contribuir
com orientações sobre os
aspectos mais relevantes da
gestão ambiental”, ressaltou
José Francisco Caseiro, diretor
do CIESP Alto Tietê.
A programação da live abre
espaço para a discussão dos
temas Parcelamento do Uso
e Ocupação do Solo; Parâmetros e Indicadores para
Medir a Qualidade Ambiental;
Licenciamento Ambiental
Municipal; Cidades Mais
Sustentáveis; Saneamento
Ambiental; Responsabilidade
Civil do Administrador Público; e Recursos Financeiros
para Gestão Ambiental nos
Municípios.
Participarão da live Rafael
Cervone Netto, 3º vice-presidente do CIESP; Demetrio
Zacharias, diretor titular do
Depar; e Eduardo San Martin, presidente do Conselho
Superior de Meio Ambiente
(Cosema).

A Secretaria de Educação
de Mogi das Cruzes receberá,
das 8 horas de hoje até às
17 horas do dia 5 de maio,
as inscrições para vagas em
educação infantil em período
integral. Poderão ser inscritas
crianças de zero a cinco anos.
As inscrições serão feitas de
forma online no Portal da SME
portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.
br e também pelo aplicativo
Educa + Mogi, disponível
no site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/
ou nas lojas de aplicativos
oficiais para Android e iOS.
Para fazer a inscrição, o
responsável pelo aluno deverá
preencher o formulário online,
além de inserir os documentos
obrigatórios em formato de
arquivo de imagem (Certidão
de Nascimento, Caderneta de
Vacinação, comprovante de
residência e documento com
foto dos pais ou responsáveis).
Em caso de acesso ao formulário por meio de celular ou
outro dispositivo móvel, deve
se escolher a opção “Versão

Divulgação

Poderão ser inscritas crianças de zero a cinco anos

para Computador” para melhor
visualização da tela.
O responsável pela inscrição
também deve encaminhar
uma selfie segurando o documento com foto (RG ou
CNH). Em caso de dificuldade
de acesso à internet, os pais
ou responsáveis podem fazer
a inscrição na creche mais
próxima de sua residência
mediante agendamento. Nesta
etapa também deverão ser
informados o número do
NIS e se possui Bolsa Família.

As inscrições farão parte do
Cadastro Municipal Unificado
(CMU), cadastro exclusivo
para concorrer às vagas de
educação infantil em período
integral. Aqueles que já se
inscreveram em edições anteriores não precisam refazer
o processo. Se for necessário
atualizar os dados do aluno, o
contato pode ser feito com a
Secretaria. Mais informações
por meio dos telefones 47985086, Whatsapp 998668734
ou pelo e-mail cmu@se-pmmc.
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Programa que prevê internet de alta velocidade para locais afastados será implantado em quatro pontos em Mogi

Deputado confirma avanços
na implantação do Wi-Fi Brasil
André Diniz

Na manhã de ontem, o deputado federal Marco Bertaiolli
(PSD), representante da região
na Câmara Federal em Brasília,
confirmou à reportagem do
grupo MogiNews/DAT que a
instalação de quatro pontos
do programa Wi-Fi Brasil, do
Ministério das Comunicações,
já está em andamento em
quatro distritos na cidade
de Mogi das Cruzes.
Bertaiolli informou que
recebeu nesta semana uma
posição do Ministério das
Comunicações sobre a confirmação da instalação dos
quatro pontos a cidade, aumentando para 12 o número
de locais no Alto Tietê. O
deputado reiterou o papel
primordial do programa, que
é o de promover a integração
dos equipamentos públicos
com a internet e com os
sistemas computadorizados
da administração municipal.
“Com isso, as UBSs poderão
integrar prontuários e os

Daniel Carvalho/Arquivo

Mogi News/Arquivo

Bertaiolli diz que governo
confirmou a instalação

sistemas de gestão da Saúde,
e a Educação poderá contar
com conteúdos online, além
de integrar as redes”, explicou.
Uma das vantagens no futuro
apontadas pelo parlamentar
é de que o sinal poderá ser
amplificado, com a utilização de antenas repetidoras,
por parte da administração
municipal. Desta forma, os
moradores dos arredores das
unidades também poderão
se beneficiar do programa
federal.

Ideia é atender locais com baixa cobertura, como o entorno da UBS de Biritiba Ussu

Questionada pela repor- digital e da democratização
tagem, a Prefeitura de Mogi do acesso à internet para
das Cruzes informou que populações onde não há
conta com amplo interesse oferta adequada do serviço.
no projeto e o considera “O processo se encontra na
importante no contexto fase inicial. O Departamento
da promoção da inclusão de Recursos da Tecnologia

Parcelas de R$ 100

da Informação da Prefeitura está em contato com o
governo federal e aguarda
novas instruções por parte
do Ministério das Comunicações”, concluiu em nota.
A iniciativa do governo

federal, assinada em 2018 pelas
cidades da região, tinha como
meta promover a integração
de escolas, unidades de saúde,
bibliotecas e telecentros em
todo o país com internet de
alta velocidade gratuita. O
serviço já chegou a ser instalado em algumas cidades
do Alto Tietê, como em Arujá,
Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Suzano e Salesópolis,
num total de oito pontos. O
serviço de internet de banda
larga gratuita está instalado
em bibliotecas, escolas e
telecentros tanto na região
urbana quanto na rural.
Em Mogi das Cruzes, serão
quatro pontos na cidade
que receberão as antenas do
programa do governo federal:
nas escolas municipais João
Batalha (Chácara dos Baianos,
Jundiapeba) e do Bairro São
João (Estrada Ken Saito), bem
como nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) Santo Ângelo (Conjunto Residencial
Santo Ângelo) e Biritiba Ussu
(distrito de Biritiba Ussu).

Vacinação

Auxílio Emergencial concede Saúde abre novas vagas
4 mil créditos no 1º dia
de agendamento online
Thamires Marcelino

No primeiro dia de liberação do Auxílio Emergencial,
ontem, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes já disponibilizou
4.129 créditos no valor de
R$ 100 cada. O número
corresponde aos repasses
efetuados até às 15h30. O
benefício está sendo concedido a famílias em situação
de vulnerabilidade por um
período de três meses.
Essas famílias também já
são beneficiadas ou estão
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
o aporte como complemento
ao programa de Auxílio Emergencial do governo federal.
Os pagamentos são feitos
por meio do aplicativo Caixa
Tem, disponível em todas as
plataformas de aplicativos.
Segundo o prefeito de Mogi,

Caio Cunha (Pode), as famílias
que já estão cadastradas no
Auxílio Emergencial Federal
receberão automaticamente.
Para agilizar o processo, as
que não possuem a conta
social já tiveram o processo
realizado pela Prefeitura.
O cronograma de pagamentos
será feito ao longo da semana
e levará em conta a data de
aniversário do beneficiário. A
primeira parcela será paga até
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.
Outro projeto para auxiliar
as famílias em vulnerabilidade
social, o Mogi Contra a Fome,
apresentado na tarde de anteontem, já recebeu 1.176
inscrições até às 15h30 de
ontem. Este projeto não visa
a disponibilização de recursos
financeiros e sim a entrega
de alimentos a pessoas em
situação de vulnerabilidade.
As entregas terão início em
breve, conforme apuração dos
dados inscritos no cadastro

e também de acordo com
as doações recebidas pela
Prefeitura.

Auxílio Empresarial
O pagamento da primeira
parcela do Auxílio Empresarial começou a ser feito
ontem em Mogi, quando 26
empresas que já tiveram o
cadastro aprovado receberam
os valores nas contas empresariais informadas. O total
liberado ontem corresponde a
R$ 21 mil.
O Auxílio Empresarial
Mogiano foi criado pela
Prefeitura para preservar
empregos, renda e negócios,
além de colaborar para a
movimentação da economia
na cidade. A equipe técnica
da administração municipal já analisou 54 cadastros.
Além dos 26 aprovados e que
já começaram a receber os
pagamentos, sete estão com
pendência de documentação,
enquanto outros 21 não se
enquadraram nas determinações do programa.

A Secretaria Municipal
de Saúde abriu ontem o
agendamento online da segunda 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 Iannuzzi, em Jundiapeba, para
quem chega a pé.
Por meio do agendamento 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.

vacina contra a Covid-19
para pessoas com 63 anos
ou mais.
Na próxima terça-feira,
serão aplicadas primeira
dose (Coronavac e Astrazeneca) para quem fizer o
agendamento no dia anterior.
Os próximos dias, locais e
horários serão disponibilizados
de acordo com a chegada de
novas doses.
Para agendar, basta acessar
o site www.cliquevacina.

com.br e, em caso de dificuldades, também é possível
ligar para o telefone160.
Outro cadastro que contribui
para otimizar o atendimento
na vacinação é o VacinaJá,
do governo do Estado por
meio do site https://vacinaja.
sp.gov.br/
O pré-cadastro reúne dados
pessoais, endereços e documentos obrigatórios para a
liberação e o controle das
doses para os públicos-alvo.
Divulgação/PMMC

Primeira dose
A Pasta libera também na
próxima segunda-feira, novas
vagas para agendamento
online da primeira dose da

A aplicação será realizada na próxima segunda-feira
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Em comparação com o mesmo mês do ano passado, no começo da pandemia, este março foi bem melhor

Março fecha com 416 postos
de trabalho criados em Mogi
balança foi o setor comercial,
que fechou o mês passado
com saldo negativo de 97
postos de trabalho.
No comparativo com março
do ano passado, Mogi teve um
resultado bastante animador.
No mesmo mês em 2020, o
saldo tinha sido negativo em
1.705 empregos. Vivendo
os primeiros momentos de
incerteza sobre a pandemia,
os empregadores não souberam como reagir às primeiras
notícias de óbitos e decretos
de restrições. A confusão
resultou em retrações que
cobram seu preço até hoje.
Se comparada a gravidade
dos dois momentos da pandemia, é notável que no mês
passado a situação foi bem
mais grave do que em março
de 2020. A diferença pode
ser constatada pelo número
de óbitos. Enquanto em
março do ano passado quatro
falecimentos ocorreram em
razão do coronavírus, no
momento em que a Covid
ainda engatinhava no Alto

Luiz Kurpel*

A atualização do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão
do Ministério da Economia,
informou que durante o mês
de março foram criados 416
postos de trabalho em Mogi
das Cruzes. O número é o
saldo entre as admissões
ocorridas no mês, 3.976, em
relação aos desligamentos,
3.560. O saldo resultante
dessa diferença foi positivo
para o município que, no
mesmo período do ano passado, amargava fechamentos
de postos de emprego em
razão do início da pandemia
do coronavírus (Covid-19).
O destaque na geração de
vagas de emprego em Mogi
ficou com o setor industrial
e prestação de serviços, sozinhos eles foram responsáveis
por 440 contratações. Em
seguida, a construção civil
empregou 68 trabalhadores e
a agropecuária cinco. Quem
pesou negativamente na

Mogi News/Arquivo

Caged mostrou que no período foram 3.976 contratações ante 3.560 demissões

Tietê, em março deste ano,
com 152 mortes confirmadas
e a pandemia fora de controle,
o número de vagas criadas
foi maior.
Já anestesiados por números
cada vez mais elevados de

Coronavírus

mortes pela Covid-19, os
empregadores se adaptaram
e as promessas de flexibilização do Plano São Paulo
impulsionaram a retomada
registrada no último mês.
Entre as cinco cidades mais

populosas do Alto Tietê (G5),
Mogi tomou a dianteira na
geração de empregos. Suzano
ficou na segunda posição
com saldo positivo de 354
contratações. Assim como em
Mogi, o destaque na criação

de vagas ficou com o setor
de serviços e indústria. No
mesmo período do ano passado o saldo também havia
sido negativo, fechando 429
postos de trabalho.
Em seguida, Poá contribuiu
com 268 novos empregos para
o G5. A prestação de serviços
e construção encabeçaram
o aquecimento do mercado
de trabalho poaense no mês
passado. Em março de 2020
a retração foi de 246 vagas.
Ainda que Itaquaquecetuba
seja a segunda cidade mais
populosa do Alto Tietê, o
mês passado só trouxe 79
novos empregos ao município. Quase a totalidade das
vagas surgiu na indústria.
Um ano antes a cidade havia
encerrado 821 empregos.
Por fim, Ferraz de Vasconcelos contratou 43 trabalhadores, o saldo de empregos
da cidade também foi salvo
pelo setor industrial. Um
ano antes 39 postos foram
extintos.
*Texto supervisionado pelo editor.

Feiras-livres

16 mortes são confirmadas Obras são iniciadas em
O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) informou na
tarde de ontem que a região
terminou a semana com mais
16 mortes registradas em razão
do coronavírus (Covid-19).
Desde o início do aumento
das mortes, ocasionado pela
segunda onda da pandemia,
ontem foi um dos dias com

menos vítimas fatais no Alto
Tietê, o que não diminui a
gravidade da situação.
Ferraz de Vasconcelos
registrou cinco mortes no
total, enquanto Poá confirmou quatro óbitos. Mogi das
Cruzes e Suzano informaram
três vítimas fatais cada e Salesópolis revelou a ocorrência
de um óbito.

Com essas atualizações,
a região termina mais uma
semana de pandemia e na
somatória dos casos, desde
março do ano passado, já são
3.621 mortes causadas pela
doença. Em todo o Estado
de São Paulo são 2.888.158
casos e 95.532 óbitos por
Covid-19 desde o início da
pandemia.

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.621

Santa Isabel

195

Itaquaquecetuba

674

Poá

272

Ferraz

Guararema

77

227

Arujá

Salesópolis

1.049

44

348
75

Suzano
Mogi das Cruzes

660
Biritiba Mirim
Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

Jundiapeba e Braz Cubas
Começaram nesta semana
as obras de cobertura dos
pátios das feiras de Jundiapeba e Braz Cubas. Os
espaços também receberão
área para administração,
sanitários e fechamento
com alambrado. Os novos espaços trarão mais
conforto e segurança para
feirantes e frequentadores.
O investimento total é de
R$ 3.865.277,48.
“O objetivo da Secretaria
de Agricultura é viabilizar
um espaço melhor para
os feirantes e os consumidores, que terão um local
mais seguro para fazer suas
compras”, disse o secretário
de Agricultura, Felipe Almeida. Serão beneficiados
217 feirantes com as obras.
Além das feiras, os pátios
poderão ser usados para
outras atividades junto à
comunidade dos bairros.
“A partir dessa cobertura,
os espaços poderão ter
outras finalidades. As feiras
ocorrem em duas datas

Vitoria Mikaelli

O objetivo é dar um espaço melhor para os feirantes

Além de coberturas,
os espaços também
receberão áreas
para administração
e sanitários

por semana e a Prefeitura
junto à comunidade pode
ocupar esses espaços com
outras ações”, completou

o secretário.
Devido ao início das obras,
as feiras foram deslocadas
dos pátios para as ruas
próximas e a programação
continuará a mesma. As
obras estão em andamento e
deverão seguir o cronograma
de trabalho. O varejão é
realizado às quartas-feiras
em Jundiapeba e às sextas-feiras em Braz Cubas. Aos
domingos, os dois locais
recebem a feira.
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Queiroga pede que países doem vacinas ao país e nega atraso na imunização
O Ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga defendeu o “acesso justo e equitativo” de vacinas contra a Covid-19, e pediu que
países com estoques em excesso de imunizantes comecem a doar doses ao Brasil “o quanto antes possível”. Na mesma linha,
Queiroga disse que o governo brasileiro entende que as vacinas são um “bem público global”, após citar discussões sobre a quebra de
patentes relacionadas aos imunizantes na Organização Mundial do Comércio (OMC), as quais são acompanhadas pela pasta, segundo
o ministro. De acordo com ele, “o Brasil pode mais” e “tem capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia”.

RANKING

Fake News

A marca foi atingida anteontem quando o país chegou a 1.887 mortes; a Itália,
primeiro país a sofrer com a pandemia da Covid-19, continua como líder

STF apura se Jefferson usou
dinheiro do fundo partidário

Brasil é o 2º do mundo
em mortes por milhão
Arquivo/Mogi news

Estadão Conteúdo

O Brasil é o segundo país
do mundo com população
acima de 20 milhões de habitantes com mais mortes
por Covid-19 por milhão,
o chamado coeficiente de
mortalidade ou simplesmente
mortalidade. A marca foi
atingida anteontem quando
o país chegou a 1.887 mortes,
superando o Reino Unido
(1.881). A Itália, primeiro
país a sofrer com a pandemia
causada pelo novo coronavírus, continua como líder do
ranking, com 1.996 óbitos
por milhão de habitantes. Os
Estados Unidos são o quarto
colocado (1.730).
Os dados estão presentes
nas plataformas Our World
in Data, ligada à Universidade
de Oxford (Reino Unido), e
Worldometer, que também
reúne informações sobre o
avanço da pandemia. Dados consideram países com
populações superiores a 20
milhões de habitantes, pois
pequenas populações, como
as de Gibraltar e San Marino
geram distorções estatísticas.

Cálculo se soma a outros indicadores que demonstram os efeitos dramáticos no país

O cálculo por milhão de
habitantes se soma a outros
indicadores que demonstram os efeitos dramáticos da
pandemia no país. Também
nesta quinta-feira, o Brasil
ultrapassou a marca de 400
mil mortos por Covid-19. O
país registrou 3.074 mortes
nas últimas 24 horas, segundo
dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

Com isso, chegou ao total de
401.417 vítimas.
O patamar de mortes continua alto - a média móvel
diária ficou em 2.523 - e
o aumento da mobilidade
eleva o risco de as cidades
brasileiras observarem uma
terceira onda da doença antes
que seja atingido um índice
significativo de vacinação.
Em números absolutos, os

Estados Unidos ainda lideram
as estatísticas, com mais de
570 mil mortes por Covid-19.
Wallace Casaca, matemático
e professor da Unesp, explicou
que o cálculo por milhão de
habitantes possibilita comparar
países com populações de diferentes tamanhos e, por isso,
tornou-se uma das principais
métricas epidemiológicas do
mundo.

O ministro Alexandre de e apreensão e teve perfis nas
Moraes, do Supremo Tribu- redes sociais suspensos por
nal federal (STF), pediu ao determinação de Alexandre
Tribunal Superior Eleitoral de Moraes no curso nas inves(TSE) que faça um “pente-fino” tigações. A cada diligência, o
nas prestações de contas do ex-deputado reagiu com críticas
Partido Trabalhista Brasileiro contundentes: chamou o STF
(PTB) nos últimos cinco anos. de “Tribunal do Reich”, em
O objetivo do levantamento referência ao regime nazista, e
é verificar se houve repasses classificou ordens de Moraes
do fundo partidário a contas como “tirania” e “censura”.
ligadas ao ex-deputado federal
Antes disso, o aliado do
Roberto Jefferson, que dirige governo recomendou ao prea legenda.
sidente Jair Bolsonaro (sem
A ordem foi dada no inqué- partido) demitir todos os
rito das fake news, que apura ministros do STF, ainda que
o disparo de notícias falsas, não exista base legal para
ofensas e ameaças contra isso. Na sequência, postou
ministros do STF e tem Ro- uma foto no Twitter seguberto Jefferson como um dos rando uma arma e escreveu:
investigados. Moraes, relator “estou me preparando para
das investigações, quer saber combater o bom combate.
se o dinheiro foi usado para Contra o comunismo, contra
financiar “ataques ostensivos a ditadura, contra a tirania,
e reiterados às instituições contra os traidores, contra os
democráticas e à própria vendilhões da Pátria. Brasil
democracia”.
acima de tudo. Deus acima
“Exemplos inúmeros rela- de todos”.
cionados ao agir do represenTambém chegou afirmar,
tado [Roberto Jefferson], aos em entrevistas à imprensa,
quais se somam tantos outros, que Moraes foi advogado da
que extrapolam os limites facção criminosa Primeiro
da liberdade de expressão, Comando da Capital (PCC)
prestigiando a desinformação antes de ser nomeado ao STF
e atacando frontalmente as - o que lhe rendeu condenação
instituições democráticas e em primeira instância por
a honorabilidade de seus danos morais.
membros, além de grupos
Ainda disse que os ministros
de imprensa”, escreveu o do tribunal “não têm moral” e
ministro em despacho na “formaram uma organização
criminosa para a prática do
semana passada.
Roberto Jefferson chegou a crime de abuso de autoridaser alvo de mandados de busca de”. (E.C.)
Wanderley Costa/Secop Suzano

Covid-19

Pelo menos 870 cidades
atrasam segunda dose
Diante da escassez de vacinas
contra o coronavírus no país,
ao menos 870 municípios,
de 22 Estados, ficaram sem
estoque para aplicar a segunda dose do imunizante no
prazo previsto pelo fabricante. Além disso, 675 cidades
informaram também falta da
primeira dose para aplicação
em grupos prioritários. Os
números são de pesquisa da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), realizada
entre segunda e quinta-feira
passada.
Os dados mostram que,
do total de 2.824 prefeituras
participantes do estudo, 30,8%

informaram ter ficado sem
reserva para a segunda injeção
da Coronavac, prevista para
ocorrer entre 14 e 28 dias
após a primeira, conforme
orienta o Instituto Butantan,
que fabrica a vacina. Outros
1.954 (69,2%) responderam
que não tiveram esse problema.
Em relação à primeira dose,
23,9% das cidades respondentes (675) declararam ter
faltado o imunizante e 76,1%
(2.145) disseram o contrário.
A Região Sul foi a que registrou maior problema: 259
cidades (27%) reclamaram de
falta da primeira dose e 451
(47%) relataram problema.

675 cidades informaram também falta da primeira dose

8

mundo

Sábado, 1 de maio de 2021

portalnews.com.br

ARGENTINA

Alberto Fernández disse que as medidas decretadas há duas semanas “estão mostrando bons resultados”

Presidente anuncia prolongação
de medidas restritivas no país
Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina,
Alberto Fernández, anunciou
ontem a prolongação em
três semanas das medidas de
restrição em vigor, a fim de
frear o aumento de casos de
Covid-19 no país, de acordo
com publicação da Associated
Press.
Em mensagem gravada,
Fernández disse que as medidas decretadas há duas
semanas “estão mostrando
bons resultados”, mas destacou que a “situação não
está, de nenhuma maneira,
resolvida” e, portanto, as
restrições serão estendidas
até o dia 21 de maio.
Ainda segundo o presidente,
as aulas presenciais na região
da capital, Buenos Aires, serão
suspensas.
De acordo com levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins, a
Argentina já registrou cerca de
2,9 milhões de infecções pelo
novo coronavírus e mais de

Divulgação

63 mil mortes relacionadas
à doença.

EUA
Nos Estados Unidos, o
governador Andrew Cuomo
anunciou que os restaurantes
com ambientes fechados na
cidade de Nova York poderão
expandir a capacidade de
lotação para 75% a partir da
próxima sexta-feira de acordo
com informações da American
Broadcasting Company (ABC).
“Depois de uma luta longa e
incrivelmente difícil, o estado
de Nova York está vencendo
a guerra contra o Covid-19,
e isso significa que é hora de
afrouxar algumas restrições
impostas para proteger a saúde
pública e ajudar nossos negócios locais”, disse Cuomo.
Segundo ele, salões de cabeleireiro, barbearias e outros
serviços de cuidados pessoais
também aumentarão sua capacidade em 75% na mesma
data. Já as academias e ginásios
poderão funcionar com 50%
da capacidade a partir de 15

imunizante provocou resposta imunológica em 100%
dos animais vacinados e que
empresas da Alemanha, Grécia
e Argentina manifestaram
interesse em adquiri-la.
O levantamento da Johns
Hopkins indica que a Rússia
acumula mais de 4,7 milhões
de infecções pelo coronavírus
e cerca de 108 mil mortes.

França

Segundo o presidente, as aulas na região da capital, Buenos Aires, serão suspensas

de maio.
Na quinta-feira passada,
o prefeito da cidade, Bill de
Blasio, afirmou que Nova York
planeja “reabrir totalmente”
a partir de 1º de julho, a
depender da aprovação do
governo do estado.
Segundo os dados da Johns
Hopkins, os Estados Unidos

Festival religioso

são o país mais atingido pela
pandemia, com cerca de 32
milhões de casos confirmados
e mais de 575 mil óbitos.

Rússia
Segundo publicação do The
Wall Street Journal, a Rússia
produziu o primeiro lote de
uma vacina contra Covid-19

para animais, após a realização
de testes que identificaram
anticorpos em cães, gatos,
raposas e martas.
Segundo o Rosselkhoznadzor, órgão de vigilância da
segurança agrícola, foram
liberadas 17 mil doses da
vacina Carnivac-Cov.
Moscou afirmou que o

Na França, o ministro da
Saúde, Olivier Véran, afirmou
que o registro de novos casos
de covid-19 estão diminuindo
20% por semana no país, de
acordo com o La Tribune.
Com isso, o governo francês
tem anunciado a flexibilização
das medidas de restrição previstas no terceiro lockdown
decretado no país.

Canadá
O Canadá começará a receber
as vacinas contra a Covid-19
da Pfizer na próxima semana.
As doses foram produzidas
nos Estados Unidos.

Estados Unidos

Israel investiga mortes de Reforma tributária afetará
menos de 1%, diz Casa Branca
pelo menos 44 pessoas
Após testemunhas relatarem que a polícia dificultou
a dispersão de peregrinos
no início da confusão que
gerou a morte de ao menos
44 pessoas, durante uma festa
religiosa no Monte Meron, ao
norte de Israel, o Ministério
da Justiça do país disse que
vai investigar se houve má
conduta policial relacionada
à tragédia. A polícia informou
ao jornal Haaretz que iniciou
uma investigação sobre o
incidente, em que ao menos
150 pessoas ficaram feridas.
As circunstâncias exatas da
tragédia ainda não foram
determinadas.
Algumas testemunhas disseram ao jornal israelense que
policiais acabaram aumentando
o problema ao não permitir
que as pessoas se dispersassem
logo após o início do tumulto,
o que a corporação nega.
Vídeos que circularam nas
redes sociais mostraram um
grande número de judeus
ultraortodoxos agrupados em
espaços apertados. Eles estavam

aos pés do Monte Meron para Hagalil, afirmou que as autoricelebrar “Lag Ba’Omer”, um dades pensaram inicialmente
feriado judaico em homenagem que “um palco havia desabado”.
ao rabino Shimon bar Yochai, “Eu tinha acabado de me sentar
está enterrado no local.
para comer quando ouvi os
“A polícia chegou (...) e gritos. Corremos para ajudecidiu fechar a rampa de dar e então vimos os corpos.
saída de uma das fogueiras, No início eram cerca de dez.
que estava lotada”, relatou à Agora, há muitos mais”, disse
agência AFP Shmuel, de 18 ao Haaretz uma testemunha
anos, que testemunhou o que se identificou como Avi
ocorrido. “Chegaram mais e ajudou a socorrer os feridos.
pessoas, cada vez mais (...) A
Outra testemunha descreveu
polícia não permitia a saída e que um grande número de
começaram a se apertar uns pessoas foi empurrado para
contra os outros, e depois a o mesmo canto conforme o
se esmagar”. “A polícia não tumulto se iniciava. “Eu senti
reabriu (a barreira) até que que estava prestes a morrer”.
se rompeu e toda a multidão
Testemunhas disseram que
explodiu para os lados. De- perceberam que pessoas acazenas de pessoas morreram baram asfixiadas ou pisoteadas.
esmagadas, uma catástrofe”, “Achamos que talvez houvesse
completou Shmuel.
um alerta (de bomba) sobre
Essa foi a primeira grande um pacote suspeito”, disse
reunião religiosa desse tipo a uma delas à agência Reuters.
ser realizada legalmente desde “Ninguém imaginava que isso
que Israel suspendeu quase pudesse acontecer aqui. Alegria
todas as restrições relacionadas se tornou luto, uma grande
à pandemia do coronavírus. luz se tornou uma escuridão
Amit Sofer, membro do profunda”, afirmou um pereconselho regional de Merom grino. (E.C.)

A secretária de imprensa
da Casa Branca, Jen Psaki,
voltou a defender a proposta
do presidente norte-americano,
Joe Biden, de investimentos
econômicos, que incluirá
aumento de impostos. Em
conversa a repórteres no avião
presidencial, a porta-voz citou
um estudo do Instituto de
Taxação e Política Econômica
que indicou que a reforma
tributária afetará menos de
1% dos contribuintes do país.
“Lembro que o plano também
vai cortar US$ 800 bilhões
em impostos para as classes
média e baixa americanas,
ao mesmo tempo que realiza investimentos críticos”,
destacou Jen Psaki.
Ela revelou ainda que o
governo encerrou a revisão
da política estratégica para a
Coreia do Norte, que reiterou
o interesse de Washington pela
desnuclearização da península
asiática.
Disse também que a Casa
Branca está fazendo investimentos em campanhas de

Divulgação

Plano vai cortar com US$ 800 bilhões em impostos

combate a informações falsas sobre a vacina contra a
Covid-19.

Consumo e renda
Os gastos com consumo
nos Estados Unidos subiram
4,2% em março ante fevereiro,
segundo dados com ajustes
sazonais publicados nesta
sexta-feira pelo Departamento
do Comércio. O resultado
veio acima da expectativa
de analistas consultados pelo
The Wall Street Journal, que
previam acréscimo de 4%. Já

a renda pessoal saltou 21,1%
no mesmo período, superando
o ganho de 20% projetado
pelo mercado.
Os dados de renda pessoal
de fevereiro ante janeiro sofreram leve revisão, de baixa
de 7,1% para recuo de 7%.
A pesquisa também mostrou
que o índice de preços de
gastos com consumo (PCE, na
sigla em inglês) - medida de
inflação preferida do Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano) - subiu 0,5% em
março ante fevereiro. (E.C.)
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Mogi Basquete Com ataque em baixa e sem marcar há 4 jogos, Peixe terá de vencer a melhor defesa do torneio
perde para o
Flamengo e está
fora do NBB
O Mogi Basquete perdeu
novamente para o Flamengo,
por 77 a 67, na noite de
ontem, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Com a derrota, o rubro-negro
fechou a série em 2 a 0 e
avança para as semifinais. Já
a equipe mogiana se despede
da temporada 2020/2021 do
Novo Basquete Brasil (NBB).
O Mogi Basquete teve uma
postura muito aguerrida contra
o time que é o atual campeão
das Américas, que venceu os
três primeiros quartos com
pequenas vantagens, diferente
do primeiro jogo: 28 a 22
(1º), 20 a 14 (2º) e 19 a 12
(3º). Os mogianos reagiram
no último período (19 a 10),
mas não foi o suficiente para
levar a série para o Jogo 3.
O destaque mogiano foi
o ala-pivô Wesley Castro,
o mais eficiente (27), um
dos cestinhas junto com o
pivô Rafael Hettsheimer, do
Flamengo, com 17 pontos.
Também se destacaram os
alas Dominique Coleman,
com 13 pontos, e Wesley
Mogi, com 11 pontos.

Para seguir vivo, Santos
precisa bater Bragantino
Ivana Storti/Santos FC

Estadão Conteúdo

Quatro derrotas seguidas,
nenhum gol marcado e ainda
sem um técnico efetivo após
a saída de Ariel Holan. Fora
da zona de classificação do
Paulistão e em situação delicada na Libertadores após
duas derrotas. Em crise, o
Santos precisa derrubar hoje
o forte Red Bull Bragantino,
dono da melhor defesa do
Estadual, às 20 horas, no
Nabi Abi Chedid, se ainda
quiser sonhar com vaga nas
quartas de final.
São apenas cinco gols
sofridos pelo Bragantino,
necessitando de uma vitória para se garantir nas
quartas de final. Um fato a
mais para dificultar a missão
santista. Para piorar, ainda
há o retrospecto recente de
três empates seguidos entre
ambos, justamente após o
rival virar um clube empresa,

RED BULL
BRAGANTINO
SANTOS
RB BRAGANTINO
Júlio César;
Weverton,
Realpe,
Ligger e
Natan;
Jadsom Silva,
Vitinho e
Cuello;
Pedrinho,
Luis Phelipe e
Chrigor.
Técnico:
Maurício Barbieri.

SANTOS
João Paulo;
Pará,
Kaiky,
Luan Peres e
Felipe Jonatan;
Alison,
Vinicius Balieiro
e Gabriel Pirani;
Marinho,
Marcos Leonardo
e Lucas Braga.
Técnico:
Marcelo Fernandes.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Nabi Abi Chedid, Bragança.

resultado que seria bastante
ruim ao time da Baixada.
O Santos soma somente
nove pontos na chave. Mas
um triunfo já o recoloca na
zona de classificação. São
somente dois pontos de
distância do Guarani, com
11, já que o líder Mirassol
está disparado na frente,
com oito a mais.

8 vitórias seguidas

Crespo pede para São Paulo
manter ‘os pés no chão’
Divulgação

Depois de sair falando com os bolivianos de lado por
em foco total contra o The ao menos 90 minutos para
Strongest, após a derrota para tentar resgatar a confiança
o Boca Juniors, o técnico após a série dura de insuinterino Marcelo Fernandes cessos. Os titulares tentarão
caiu na real que o estadual “salvar” o time no Paulistão e
também é importante e re- depois tentarão, na terça-feira,
lacionou os titulares para somar a primeira vitória na
tentar findar com a crise Libertadores.
no interior.
Marcelo Fernandes rePortanto, deixará o confronto petirá a escalação com um

Dia do trabalho
ÉTICA
RESPEITO
CONQUISTA
COMPROMISSO
DEDICAÇÃO
DIGNIDADE
LEALDADE

de
GESTÃO maio

PRODUTIVIDADE

ORGULHO

SUCESSO
PESSOAS

Crespo elogiou a predisposição do elenco tricolor

mais fácil assim, com essa
predisposição deles. A gente
trabalha para conseguir esse
tipo de resultados. Nem
sempre acontece, mas neste
momento está acontecendo.
É muito gratificante para
todos”, completou.
O técnico justificou também a queda de rendimento
da equipe na segunda etapa
diante do Rentistas, quando
estava à frente no placar (1
a 0) e com um jogador a

mais. “Simplesmente não
precisávamos jogar freneticamente. Tínhamos o controle
completo do jogo e fizemos
isso que o time fez”, disse.
O São Paulo treina hoje
às 10h30, quando concentra
suas atenções para o jogo
de amanhã à noite, contra
o Corinthians, na Neo Química Arena. Na quarta, o
duelo será em Buenos Aires,
pela Libertadores, diante do
Racing. (E.C.)

www.ngkntk.com.br

Faça revisões em seu carro regularmente.

Apesar da oitava vitória
consecutiva, ao derrotar o
Rentistas, por 2 a 0, quinta-feira à noite, no Morumbi,
pela segunda rodada da fase
de grupos da Copa Libertadores, o técnico Hernán
Crespo pediu calma ao elenco,
pois obstáculos maiores
deverão ser enfrentados na
sequência.
“Trabalho seriamente para
poder garantir certa sequência
de resultados. Nem sempre
acontece, mas está acontecendo. Estamos muito felizes
por isso, mas continuamos
com os pés no chão, com
muita tranquilidade. Sabemos
que chegarão momentos
mais duros, mas estamos
preparados para isso”, disse
o treinador são-paulino
Crespo fez questão de
destacar a colaboração
diária dos jogadores nos
treinamentos para que suas
ideias possam dar certo
dentro de campo durante
os jogos. “Parece fácil, mas
não é fácil (risos). Eu estou
muito feliz aqui, muito
feliz com a predisposição
dos atletas. E tudo volta

Técnico deve manter Lucas Braga no trio ofensivo

trio ofensivo para o Santos
voltar a balançar as redes. A
dúvida está na escalação de
Lucas Braga. Ele pode dar
lugar ao jovem Ângelo no
comando do ataque. Kaio
Jorge, uma boa possibilidade
de gols, não foi relacionado.
A série de duelos decisivos
do Santos, após Red Bull e
The Strongest, seguirá com
outros dois jogos duros:
clássico com o Palmeiras
e o reencontro com o Boca
Juniors. Desencantar hoje
virou obsessão para aliviar
o clima de cobrança que
paira no clube.
O Bragantino precisa de
apenas um ponto para confirmar a classificação antecipada
às quartas de final. Invicto
há cinco jogos no Estadual,
a equipe está na liderança
do Grupo C, com 21 pontos.
Com o empate, não poderia
mais ser alcançado por Palmeiras e Ituano.

10 variedades
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A gratidão é um ímã que deve ser
usado a todo momento em nossa
vida.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: ROBERTO NAKAMURA, NELSON JOSE
SOLIMAN E GILBERTO YOSHIO SHIMIZU
Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus
desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Título
Não tema os
obstáculos que
surgem no seu
caminho. Mais tarde
ou mais cedo você
terá que os enfrentar.
Fugir não os afastará
da sua vida, por isso
vista sua pele de
guerreiro e esteja
preparado para a
batalha.
Você verá que
não será fácil, mas
o prêmio valerá a
pena. Confie nas suas
capacidades e remova

qualquer dúvida do
seu coração. Quando
as adversidades são
encaradas de frente,
já foi dado o primeiro
passo para a vitória.

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

SBT, 21H00

Chiquititas
Cris chora porque Samuca disse que não quer mais levar adiante a farsa do
namoro. Samuca diz para Vivi que podem voltar a namorar de mentira. Vivi
se despede de todos e a emoção toma conta do orfanato. Matilde conta para
Carmen que viu Maria e Mili saírem da sala de limpeza. Elas acreditam que
Miguel está nos túneis do orfanato.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Alice se emociona ao constatar que a historia de Renato e verdadeira. Rodrigo
conforta Manuela. Alice conta para Suzana e Cicero que encontrou seu pai
biologico. Rodrigo confessa a Celina que teme por seu relacionamento com
Manuela. Lucio orienta Manuela a esperar para contar qualquer coisa para Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Mário não gosta do convite para trabalhar no Brasil, e Juan se anima com a
possibilidade de rever Luna. Helena aconselha Úrsula. Téo revela a Enéas
que está apaixonado por Luna/Fiona. Alan e Kyra/Cleyde procuram os ratos
e se divertem no carro.

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas ouve uma discussão entre seus pais. Magnólia e Severo vão à
casa de Ísis. João Lucas decide descobrir quem é a amante de José Alfredo.
Lorraine conta para Érika que Maria Marta mandou um homem ameaçá-la.
Orville entrega mais um desenho de Salvador para Carmem. Érika marca
um encontro com Robertão.

RECORD, 21H

Gênesis
A novela não é exibida aos sábados.
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