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Profissionais da Saúde acima 
de 35 anos podem tomar vacina
Atendimento ocorre no Alto do Ipiranga e Vila Natal; se houver estoque, será a vez do público acima dos 30 anos

CÂMARA

  Vereadores de Mogi pedem ao Estado a reclassificação do hospital
Dr. Arnaldo Pezzuti como referência para Covid-19. Cidades, página 3

Profissionais da área médica que 
atuam em Mogi das Cruzes com 35 
anos ou mais podem tomar a vacina 
contra a Covid-19 hoje nas unida-
des de saúde do Alto do Ipiranga 
ou Vila Natal. Amanhã, se ainda 
houver estoque, serão atendidos os 
trabalhadores com 30 anos ou mais. 
A decisão foi tomada ontem pela 
Secretaria de Saúde, após o balan-
ço diário da vacinação. A Prefeitu-
ra de Mogi também revelou ontem 
que aguarda a notificação oficial da 
Justiça para o encaminhamento de 
informações sobre o plano de va-
cinação executado na cidade. O 
pedido foi feito na segunda-feira 
e o município tem até dez dias 
para atender os questionamentos.  
Cidades, página 5

Hospital Municipal

Ocupação de 
leitos para Covid 
passa de 80%
Cidades, página 6
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Santos vence

o Corinthians 

na Vila. p9

Controle das doses enviadas pelo Estado permite o atendimento de novos grupos da área médica
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No Carnaval

GCM multa 13 estabelecimentos 
por desrespeito à pandemia

Fiscalização agiu em vários bairros para dispensar 
aglomeração de pessoas em bares. Cidades, página 3
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Câmara de Mogi apelou ao Sena-
do Federal, Câmara dos Deputados 
e Governo Federal pela retomada, 
em regime de urgência, do auxílio 
emergencial às pessoas afetadas 
pela pandemia de Covid-19. A moção 
06/2021 foi apresentada pelo verea-
dor Iduígues Martins (PT), n terça-
-feira passada. A proposta foi elabo-
rada tendo em vista que existe um 
debate em nível nacional pelo re-
torno do auxílio emergencial, para 
milhões de brasileiros.

99 TAXI
Também na sessão de terça, os ve-
readores parabenizaram a empre-
sa 99 Taxi pela doação de dez mil 
corridas, que vão transportar fun-
cionários que atuam no serviço de 
vacinação contra o coronavírus. A 
iniciativa vai beneficiar os doze mu-
nicípios que fazem parte do Consór-
cio de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) com o 
transporte dos trabalhadores e de 
materiais utilizados na imunização 
da população.

POSSÍVEL PARCERIA
Mogi das Cruzes e Suzano pode-

rão firmar parcerias de trabalho 
conjunto nas áreas de Desenvolvi-
mento Econômico, Meio Ambiente, 
Mobilidade Urbana e em âmbito so-
cial. O prefeito Rodrigo Ashiuchi se 
reuniu ontem com o chefe do Exe-
cutivo mogiano, Caio Cunha, para 
tratar de projetos intermunicipais. 
“Estive com o prefeito Caio (Cunha) 
e falamos da atração de empre-
sas, visando a geração de empre-
gos. Também falamos sobre os tra-
balhos em parceria, como a busca 
por melhorias em estradas e vias 
que ligam as duas cidades”, desta-
cou Ashiuchi. 

POUCO MOVIMENTO
Com esse encontro entre Caio Cunha 
e Ashiuchi, será que vem investimen-
tos para a avenida das Orquídeas, 
inaugurada em Mogi das Cruzes, 
em 2019? A via liga o município a 
Suzano e foi construída com o obje-
tivo de desafogar o trânsito da ave-
nidas Lourenço de Souza Franco e 
Francisco Ferreira Lopes, principal-
mente em horários de pico, mas a 
estratégia, até agora, não surtiu o 
efeito prometido. Quem sabe com 
empresas instaladas por lá, ela não 
recebe mais atenção dos motoristas?

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Não se engane

S
e o atual ritmo de vacinação contra 
o novo coronavírus for mantido no 
Brasil, a imunização completa da po-
pulação vai se encerrar apenas no pri-

meiro semestre de 2024, segundo previsão 
do Monitora Covid-19, portal de acompa-
nhamento da evolução da doença no Bra-
sil mantido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

Até ontem, menos de 3% dos brasileiros 
haviam sido vacinados. Além disso, mesmo se 
tratando do início de vacinação, municípios 
e capitais já sofrem com a falta de doses, fato 
que pode levar a alterações no calendário de 
vacinação. Em todo país, menos de 50% da 
distribuição de medicamentos foi aplicado.

Mogi das Cruzes vacinou mais de 11 mil 
trabalhadores da saúde contra a Covid-19. 
Hospitais e pronto atendimentos da cidade 
iniciaram na semana passada a aplicação da 
segunda dose para os primeiros profissionais 
da linha de frente do combate à pandemia, 
que receberam o imunizante CoronaVac, 
do Butantan. Deste total, 846 já tomaram a 
segunda dose. A cidade recebeu 5.240 se-
gundas doses. Agora, porém, o governo do 

Estado não tem previsão de envio de novos 
lotes. Até o momento, o atendimento con-
tinua para idosos com 85 anos ou mais, que 
podem receber a dose em qualquer unida-
de de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 
horas às 16h30. Mas, isso enquanto houver 
estoque. Quase 3 mil idosos já foram imu-
nizados, só em Mogi. Outros grupos priori-
tários e faixas etárias serão divulgados con-
forme a chegada de novas remessas.

Não podemos esquecer que a ciência des-
cobriu a vacina em tempo recorde e que os 
governos, apesar dos deslizes, conseguiram 
se coordenar e evitar uma recessão ainda 
maior. Mas, ainda com o avanço da vacina-
ção, é nítida a preocupação das autoridades 
em relação à instabilidade do recebimento de 
novas remessas do medicamento. Por isso, a 
população precisa manter todos os cuidados 
na rotina, como uso de máscara, distancia-
mento social e higiene das mãos. Porém, in-
felizmente, também é nítido o descuido de 
boa parte das pessoas. Muitos circulam sem 
máscara ou com o equipamento no queixo. 
Enganar a quem? É preciso ficar alerta, pois, 
manter os cuidados pode fazer a diferença. 

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Uma das grandes novida-
des para a atividade notarial 
foi a possibilidade de assina-
tura eletrônica de atos nota-
riais, fruto do Provimento nº 
100 do CNJ.

Escrituras de venda e com-
pra, divórcio e inventário, 
procurações públicas, testa-
mentos públicos, exemplos 
de relevantes atos que gozam 
da prerrogativa de serem as-
sinados digitalmente.

O procedimento pré-assi-
natura é bem análogo ao ado-
tado para assinaturas físicas. 
As distintas nuances come-
çam a ganhar destaque no 
momento da celebração do 
ato, o qual é feito totalmente 
online, via E-notariado (htt-
ps://www.e-notariado.org.br).

Há uma conferência virtual, 
na qual as partes interagem 
com a equipe do cartório, de-

Certificado Digital Notarizado

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

clarando tudo que de essen-
cial há no ato notarial.

Para assinar eletronicamen-
te um ato notarial, as partes 
devem possuir um certificado 
digital no formato ICP-Bra-
sil (pago) ou um certificado 
digital notarizado, o qual é 
emitido gratuitamente por 
qualquer cartório de notas 
do Brasil. Além do custo, a 
diferença principal entre os 
dois certificados consiste no 
fato de que o notarizado tem 
o seu campo de utilização 
adstrito ao E-notariado, en-
quanto o ICP-Brasil pode ser 
inserido em outras relações 
da vida do cidadão.

A recente novidade é que 
o certificado digital notari-
zado pode ser emitido onli-
ne pelos cartórios, fato que 
não era possível no passado 
recente. Dessa maneira, o 

indivíduo que precisa pra-
ticar um ato notarial, não 
necessita de qualquer tipo 
de deslocamento físico, cir-
cunstância valiosíssima em 
tempos pandêmicos. 

Não tem certificado digital 
no formato ICP-Brasil e não 
quer pagar por um? O foco é 
exclusivamente a assinatura 
de um ato notarial eletrôni-
co? A custo zero, emite-se o 
certificado digital notariza-
do à distância e ganha-se a 
possibilidade de assinar um 
documento eletronicamente.

Mais uma vez os cartó-
rios de notas demonstram o 
compromisso social de bem 
atender a sociedade brasileira, 
gerando segurança jurídica e 
paz social. 

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contado@blogdodg.com.br
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Motorista deve ficar atento 
aos prazos para recursos

Os motoristas de Mogi da 
Cruzes devem ficar atentos 
aos prazos para recurso e para 
identificação de condutores de 
infrações de trânsito ocorridas 
entre 26 de fevereiro e 30 de 
novembro do ano passado, 
que passam a ser contados 
após o recebimento da noti-
ficação pelo proprietário do 
veículo. Por determinação 
de uma resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), as notificações 
começaram a ser enviadas 
em janeiro.

O envio das notificações 
havia sido suspenso em 2020 
devido à pandemia de Co-
vid-19. No final do ano, o 
órgão federal estabeleceu um 
calendário para o envio das 
notificações pendentes, que 
começou em janeiro e vai até 
setembro, de acordo com a 
data em que a infração foi 
cometida.

Já para as infrações cometidas 
a partir de 1° de dezembro de 
2020, o envio segue o trâmite 
normal estabelecido pelo 

Infrações de trânsito

Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que determina que 
elas sejam encaminhadas 
em até 30 dias.

“As datas de envio e os 
prazos para recursos são 
determinados por decisão 
do Contran, que é um órgão 
federal, e valem para todo 
o Brasil. A Prefeitura não 

O prazo para apresentação 
de recursos e para identificação 
do condutor das autuações 
é de 15 dias após o recebi-
mento da notificação. No 
entanto, o proprietário do 
veículo deverá ficar atento 
porque a data-limite para 
os procedimentos consta na 
notificação recebida.

Pela regra federal, válida 
para todo o país, a cobrança 
das multas (boleto) somente 
será feita depois de vencido 
o prazo para apresentação 
da defesa ou, se isso ocor-
rer, do indeferimento do 
recurso. Após esta etapa, 
haverá a emissão e envio 
da notificação e penalidade 
(multa), que contará o prazo 
para pagamento.

Aqueles motoristas que 
deram entrada no pedido de 
defesa da autuação mesmo 
sem serem notificados e 
tiveram o pedido indeferido 
serão notificados com a pe-
nalidade (multa), respeitando 
o cronograma da Resolução 
do Contran.

Afronta à pandemia gera 
13 autuações no Carnaval

O Departamento de Fisca-
lização de Posturas de Mogi 
das Cruzes registrou nos 
quatro dias de Carnaval 13 
autuações por desrespeito 
ao decreto da pandemia 
pela Covid-19. As informa-
ções, divulgadas por meio 
da Secretaria Municipal de 
Segurança, apontaram que 
os flagrantes ocorreram em 
Jundiapeba, Botujuru, centro, 
Parque Monte Líbano, Vila 
Partênio, Braz Cubas, Cezar 
de Souza e Vila Moraes.

De acordo com a Pasta, 
todos os estabelecimentos 
comerciais autuados foram 
esvaziados logo após os regis-
tros documentais. Também 
foram emitidas três autuações 
por desrespeito à Lei do 
Silêncio e uma autuação 
por flagrante de pancadão 
na Vila Moraes.

Apesar da suspensão do 
feriado de Carnaval pela Pre-
feitura de Mogi para conter a 
incidência de aglomerações 
e manter abertos os esta-
belecimentos comerciais 

Flagrante de aglomeração

durante o período, muita 
gente preferiu não respei-
tar as restrições sanitárias, 
desobedecendo as regras 
municipais ao promover 
festas e reunir pessoas.

Já o Departamento de Vi-
gilância Sanitária participou 
de uma ação conjunta com a 
Polícia Militar. Na operação, 
foram visitadas 16 adegas. Um 
destes estabelecimentos foi 
autuado por não utilização 
de máscaras por pessoas 

que estavam em seu interior, 
além de aglomeração.

Durante todo o final de 
semana, a Guarda Municipal 
também fez o patrulhamento 
dos locais com possibilidade 
da ocorrência de aglomerações, 
principalmente de jovens, em 
diversas regiões da cidade. 
A população também pode 
colaborar com este trabalho 
por meio de denúncias, que 
podem ser feitas pelo telefone 
153, da Ciemp.

Ocorrências foram registradas em diversos bairros

Divulgação/PMMC

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
motiva moções de vereadores

Iniciativas pedem que unidade se torne centro de referência, abrindo espaço para realização de cirurgias na rede

LEGISLATIVO

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes, Otto Rezende (PSD), 
apresentou na tarde de on-
tem uma moção pedindo 
ao governo do Estado a re-
classificação do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba, para se tornar 
unidade de referência regional 
para internação e tratamento 
da Covid-19. O objetivo da 
moção é retomar a realização 
de cirurgias nos hospitais das 
redes municipal e estadual.

A justificativa do vereador é 
de que o número de cirurgias 
eletivas, suspensas na rede 
pública desde o início da 
pandemia para a concessão 
de leitos para tratamento da 
síndrome respiratória, está 
começando a ter impactos.

Segundo Rezende, o pe-
dido para que o hospital 
seja utilizado como centro 
de referência vem desde o 
primeiro semestre de 2020, 
sendo encaminhado tanto 

para o Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
quanto para os representantes 
da região na Assembleia Le-
gislativa e na Câmara Federal. 

“Esta é uma preocupação de 
todos. Nossa rede de saúde 
se voltou para o combate 
da pandemia, mas estamos 
sem espaço para cirurgias 
que estão cada dia mais se 
acumulando”, explicou o 
vereador aos colegas.

Outra moção apresentada 
ontem, de autoria de Iduigues 
Martins (PT), solicita ao go-
vernador João Doria (PSDB) 
e ao secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorintcheyn, 
que sejam tomadas ações 
para manter o atendimento a 
pacientes com hanseníase que 
estão internados no Arnaldo 
Pezzuti, disponibilizando os 
medicamentos necessários.

Iduigues  reforçou o estigma 
social e histórico anteriormente 
associado à hanseníase que, 
com a medicina moderna, 
permite o tratamento em casa, 

mas que hoje não conta com 
a distribuição de remédios. 

“Esta moção representa a 
cobrança dos vereadores para 
que esta população não fique 
sem o devido atendimento”, 
explicou.

A moção contou com o 
apoio de seus colegas para 

a aprovação. Inês Paz (Psol) 
ressaltou a importância do 
local e seu compromisso com 
a população, enquanto que 
Fernanda Moreno (MDB) 
reiterou que o combate à 
pandemia do coronavírus 
não pode desviar o foco 
para outras questões ligadas 

à saúde. O vereador Franci-
mário Vieira (PL), o Farofa, 
também fez uso da fala para 
cobrar o Poder Público por 
uma maior atenção à manu-
tenção e zeladoria do local, 
principalmente no cemitério 
localizado dentro do com-
plexo hospitalar.

Pequenos Músicos
Outro tema abordado 

na sessão de ontem foi o 
temor que a administração 
municipal pudesse inter-
romper o projeto Pequenos 
Músicos, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria 
de Educação em escolas 
públicas municipais. Os 
vereadores aprovaram uma 
moção pedindo ao Executivo 
que promova estudos para 
a continuação da atividade.

A iniciativa, que leva edu-
cação musical para mais de 
11,7 mil alunos, teve seu 
contrato vencido no final 
do ano passado, o que gerou 
muita apreensão. Segundo o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
divulgou pela rede social, o 
projeto não será interrompido, 
mas passará por adequações 
em seu contrato de funciona-
mento, incluindo cláusulas 
que envolvem o ensino de 
música dentro do contexto 
da pandemia da Covid-19. 

“Ele vai ser ampliado e me-
lhorado”, disse Cunha.

André Diniz

Mesa diretora da Câmara concentrou trabalhos em pedidos relacionados à Saúde

Diego Barbieri/CMMC

tem poder de decisão nestes 
casos, ela apenas faz o envio 
das notificações municipais. 
Mas é importante que os 
motoristas fiquem atentos 
aos prazos, já que estão 
aparecendo diversas dúvi-
das”, explicou a secretária 
municipal de Transportes, 
Cristiane Ayres.

Infrações cometidas 
a partir de 1º de 
dezembro do ano 
passado seguem o 
trâmite normal
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Interdição altera linhas 
do transporte coletivo

A avenida Doutor Cândido 
Xavier de Almeida e Souza 
foi interditada  ontem e hoje 
entre a rua Professor Álvaro 
Pavan e a avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
no Centro Cívico, para 
obras de recapeamento. 
A interrupção no trânsito 
será na pista que dá acesso 
à região do Parque Monte 
Líbano, em Mogi das Cruzes. 
Neste período, dez linhas 
do sistema municipal terão 
mudança no seu itinerário.

Com a interdição, as 
linhas que passam pela 
avenida Doutor Cândido 
Xavier de Almeida e Souza 
farão desvio pela rua Pro-
fessor Álvaro Pavan e pelas 
avenidas Manoel Bezerra 
de Lima Filho e Vereador 
Narciso Yague Guimarães. 
A medida vale para as li-
nhas E104 (Jundiapeba via 
CDHU), E111 (Jardim Layr), 
E391 (Vila Moraes), E392 
(Manoel Ferreira), E393 
(Biritiba Ussú via Boa Vista), 
E394 (Taiaçupeba), E395 

Obras

(Taiaçupeba via Quatinga), 
E396 (Fazenda Pedra Bran-
ca), E397 (Bairro do São 
Sebastião) e C502 (Cezar 
de Souza via Dante Jordão 
Stoppa).

Neste período, ônibus 
destas linhas não farão para-
das nos pontos localizados 
na rua Carmela Dutra e na 
altura do número 1.313 da 
rua Coronel Souza Franco. 
A orientação para os passa-
geiros é utilizar o ponto da 

avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, na lateral 
da Universidade de Mogi 
das Cruzes (UMC). 

Fiscais do sistema de 
transportes farão a orien-
tação dos passageiros nos 
pontos suprimidos. Além 
disso, agentes municipais de 
trânsito farão a orientação 
dos motoristas.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800 77 30 194.

Dez linhas municipais terão mudança no itinerário hoje.

Divulgação/PMMC

Diocese de Mogi celebra missa 
de Quarta-feira de Cinzas

O bispo diocesano Dom 
Pedro Luiz Stringhini presi-
diu a missa de Quarta-feira 
de Cinzas e abertura da 
Campanha da Fraternidade 
Ecumênica (CFE) na noite de 
ontem, na Catedral Sant’Ana, 
em Mogi das Cruzes.

A Quarta-feira das Cinzas 
é uma data penitencial, em 
que os cristãos manifestam o 
desejo pessoal de conversão a 
Deus. A liturgia conserva os 
elementos tradicionais como 
a imposição das cinzas na 
celebração da Santa Missa e 
o jejum durante o dia.

A celebração dá início 
ao tempo da Quaresma, 40 
dias dedicados à preparação 
da Páscoa. É um período 
importante para os cristãos 
católicos antes da Semana 
Santa, em que se celebra 
o Tríduo Pascal: a Paixão, 
a morte e a Ressurreição 
de Jesus Cristo. Por isso, 
durante o tempo quaresmal, 
a Igreja Católica orienta aos 
fiéis que pratiquem o jejum, 
a esmola e a oração.

Início da Quaresma

Mudanças
Em nota, a Congregação 

para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos 
da Santa Sé informou as 
disposições a serem seguidas 
pelos celebrantes no rito 
de imposição das Cinzas 
com uma pequena mudança, 
pois quando o sacerdote ou 
ministro se aproximasse do 
fiel para impor as cinzas, 
não deveria pronunciar a 
fórmula, ‘Convertei-vos e 

acreditai no Evangelho’, ou 
‘Lembra-te que és pó da terra 
e à terra voltarás’. A fala foi 
dita apenas no altar no mo-
mento da bênção das cinzas

A Diocese seguiu com 
atenção aos cuidados e as 
orientações das autoridades 
de saúde para evitar a propa-
gação da Covid-19, como o 
uso obrigatório de máscaras e 
a não aglomeração de pessoas, 
respeitando o número de 
40% da capacidade da Igreja. 

Tradição da data sofreu alterações por conta da Covid

Divulgação/PMMC

Prefeito Caio Cunha entrega 
serviços de limpeza do piscinão

Equipamento passou por manutenção ao longo das duas últimas semanas; objetivo é operar com toda capacidade

RESERVATÓRIO NO PARQUE SANTANA

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Podemos), 
entregou na segunda-feira 
passada os serviços de lim-
peza do piscinão, localizado 
no Parque Santana. Ao lado 
da secretária municipal de 
Serviços Urbanos, Camila 
Souza, Cunha vistoriou o 
equipamento, que passou 
por manutenção ao longo 
das duas últimas semanas, 
com o objetivo de que fique 
em boas condições e opere 
com toda sua capacidade.

O prefeito explicou a 
importância dos trabalhos 
no local. “Montamos uma 
força-tarefa para fazer a 
limpeza do piscinão, por-
que era um trabalho que 
precisava ser feito, além de 
ter sido muito pedido pela 
vizinhança. Agora ele está 
numa situação muito melhor 
e temos a segurança de que 
ele continuará cumprindo 
seu papel, tão necessário 
nesse período de chuvas”, 
destacou.

Os trabalhos consistiram 

na raspagem da terra e resí-
duos depositados no meio 
do piscinão e movimentação 
de todo esse material para 
os fundos do próprio reser-
vatório. Também foi feita 
a desobstrução do canal 

que leva para as bombas 
e os paredões laterais do 
equipamento passaram 
por roçada e raspagem. Os 
gradis internos e externos 
do equipamento também 
receberam reparos.

Segundo a Prefeitura 
nenhum material foi re-
movido do reservatório. A 
remoção e destinação final 
dos resíduos será executada 
em um segundo momento, 
em cumprimento a todas as 

normas e diretrizes ambientais 
e de segurança. Para que 
isso ocorra, é preciso que 
o material seque comple-
tamente, pois isso resultará 
em economicidade para o 
município, uma vez que o 

material seco tem menor 
peso e também o deixará 
nas condições ideais para 
que seja transportado ao 
destino final.

O piscinão é um impor-
tante regulador no volume 
de águas pluviais que chegam 
à região central da cidade, 
com capacidade para reter 
90 milhões de litros de água, 
minimizando a ocorrência de 
alagamentos. O reservatório 
também funciona no controle 
de transbordamentos do rio 
Tietê, em especial na época 
de chuvas fortes, uma vez 
que ele regula a quantidade 
de água que cai no Ribeirão 
Ipiranga, um dos principais 
afluentes do Tietê. 

Esta é a terceira visita que 
o prefeito Caio Cunha faz 
ao piscinão desde o início 
da atual gestão. Ele esteve 
no local no início e no final 
de janeiro, o que o permi-
tiu identificar a situação, 
determinar e acompanhar 
a realização da força-tarefa 
de manutenção.

Ao lado da secretária de Serviços Urbanos, Camila Souza, Cunha visitou o local pela terceira vez em seu mandato

Divulgação/PMMC
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Profissionais da Saúde acima 
de 35 anos iniciam vacinação

A partir de hoje os postos do Alto do Ipiranga e da Vila Natal passam a atender um novo grupo de colaboradores

COVID-19

Profissionais da área mé-
dica que atuam em Mogi das 
Cruzes com 35 anos ou mais 
podem tomar a vacina contra 
a Covid-19 hoje nas unidades 
de saúde do Alto do Ipiranga 
ou Vila Natal. Amanhã, se 
ainda houver estoque, serão 
atendidos os trabalhadores 
com 30 anos ou mais. A 
decisão foi tomada ontem 
pela Secretaria de Saúde, 
após o balanço diário da 
vacinação.

A ampliação dos grupos 
de faixa etária desta parcela 
da população será possível 
porque a Prefeitura está 
conseguindo administrar o 
estoque recebido do governo 
do Estado e que é específi-
co para os profissionais da 
área - o município ainda não 
recebeu doses suplementares.

Para receber a dose, o 
trabalhador deve apresentar 
um comprovante de atuação 
presencial em estabelecimento 
de saúde humana, como 
clínicas, ambulatórios e la-
boratórios, com endereço na 
cidade. Outros documentos 
necessários são RG e CPF.

A população-alvo também 
pode fazer o pré-cadastro no 
site Vacina Já, do governo 
do Estado, para antecipar o 
registro dos dados. O preen-
chimento não é obrigatório, 
mas contribui para agilizar a 
campanha em todo o Estado 
de São Paulo.

Plano de vacinação
A Prefeitura de Mogi também 

informou ontem que aguarda 

a notificação oficial da Justiça 
para o encaminhamento de 
informações sobre o plano 
de vacinação executado na 
cidade. O pedido foi feito na 
segunda-feira e o município 
terá até dez dias para atender 
os questionamentos.

O pedido foi feito pelo 
juiz Bruno Machado Miano, 
da Vara da Fazenda Pública 
de Mogi das Cruzes, aten-
dendo a uma solicitação de 
dois munícipes. O pedido 
encaminhado ao Executivo 
dá um prazo até o próximo 
dia 25 para que a Secretaria 
Municipal de Saúde informe 
mais detalhes sobre o plano 
de imunização contra a Co-
vid-19 realizado no município 
desde meados de janeiro, 
como o número de doses 
recebidas, quantas foram 

aplicadas, quantas estão 
disponíveis, quantas doses 
e quais grupos receberão as 
vacinas na segunda etapa da 
campanha de imunização.

A Prefeitura informou por 
nota que ainda não recebeu 
oficialmente a notificação. 

“Mas, tão logo isso ocorra, 
prestará todas as informações 
solicitadas dentro dos prazos 
legais”, concluiu.

A Secretaria Municipal de 
Saúde deu início ao processo 
de vacinação no dia 20 de 
janeiro, com a chegada dos 
primeiros lotes para a região 
do Alto Tietê. Desde então, 
14.321 pessoas entre profis-
sionais da Saúde da linha de 
frente no combate à pandemia, 
idosos acima de 85 anos e 
pessoas em Instituições de 
Longa Permanência para 

Idosos (Ilpis) receberam 
atendimento preferencial.

Os idosos acima de 85 
anos receberam doses nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da Vila Natal (rua 
Coronel Cardoso Siqueira, 
2.650) e Alto do Ipiranga 
(rua Capitão Joaquim de 
Melo Freire, 700), além de 
um drive-thru montado 
temporariamente no Centro 
Cívico, que foi desativado 
após a ampla procura nos 
postos por parte da população.

Desde o início da pande-
mia da Covid-19, Mogi das 
Cruzes registrou 695 óbitos 
e 16.363 casos positivos da 
doença. Atualmente, a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
Covid é de 67,3%, segundo 
informações da Secretaria 
de Saúde.

André Diniz

Caso estoque não termine, imunização atenderá profissionais acima de 30 anos

Rovena Rosa/Agência Brasil

Os alunos do 1º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental da 
rede municipal de ensino de 
Mogi das Cruzes terão até 
amanhã para fazer a Aprendi 
Diagnóstica. As avaliações 
já foram feitas por 18.125 
alunos. O acesso é feito pela 
plataforma Simulados e caso 
o aluno tenha dificuldade 
para acessar a avaliação on-
line, é possível agendar, de 
acordo com os protocolos 
de segurança, a realização 

Avaliação para alunos da rede
municipal termina amanhã

Online

não conseguirem realizar. Os 
resultados serão analisados 
após o término da aplicação.

A plataforma Simulados 
está disponível na versão 
Web https://www.simulados.
se-pmmc.com.br/v2/index.
ph ou pelo aplicativo dis-
ponível na Play Store. Em 
caso de dúvidas, os pais e 
responsáveis podem consultar 
os tutoriais em PDF e vídeo. 
Mais informações podem ser 
obtidas nas unidades escolares.

da prova na escola.
Os objetivos da avaliação 

são identificar, no contexto de 
pandemia, as aprendizagens 
construídas no ensino remoto 
e levantar dados e informações 
para o replanejamento das 
ações desenvolvidas pelas 
escolas e pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação. A Pasta 
fará um estudo para levantar 
os desafios da não realização 
da avaliação e propor ações 
para atender os alunos que Programa está disponível no Play Store e no site www.simulados.se-pmmc.com.br

Divulgação/PMMC

Denúncias de falsa apli-
cação da vacina contra a 
Covid-19 registradas nos 
Estados de Goiás, Alagoas e 
Rio de Janeiro repercutem 
de forma negativa nas redes 
sociais e geram desconforto 
entre idosos, familiares e 
profissionais de saúde em 
todo o país. Para garantir a 
transparência do processo, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde mantém uma rotina 
de orientação e cuidados 
nas salas de vacinação.

Mogi das Cruzes recebeu 
três formas diferentes da 
vacina – monodoses da 
CoronaVac, multidoses da 
CoronaVac e multidoses 
da Oxford/AstraZeneca. 

“Cada uma possui particu-
laridades na aplicação e no 
aprazamento da segunda 
dose”, explicou a chefe 
da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, Lilian 
Peres Mendes.

A CoronaVac, desenvol-
vida pela fabricante chinesa 
Sinovac em parceria com 
o Instituto Butantan, veio 
em maior quantidade, com 
cerca de 17 mil vacinas 
recebidas até o momento, 
entre primeira e segunda 
doses. A versão mono-
dose é unitária, ou seja, 
o paciente recebe 0,5 ml 
do imunizante e o frasco 
é descartado em seguida.

Secretaria segue rotina
de cuidados na aplicação

Já a versão multidoses 
possui quantidade sufi-
ciente para cerca de dez 
aplicações de 0,5 ml cada. 
Neste caso, o profissional 
aspira o líquido em uma 
nova seringa a cada apli-
cação e o conteúdo total 
deve ser utilizado em até 
oito horas. Nos dois casos, 
o prazo para aplicação da 
segunda dose é de 21 a 28 
dias e a data de retorno é 
a anotada a lápis no cartão 
de vacinação.

Embora em pequena 
quantidade, Mogi também 
recebeu a vacina desen-
volvida pelo laboratório 
britânico AstraZeneca com 
a universidade de Oxford, 
em parceria com a Fiocruz. 
A versão desse imunizante 
é multidoses, com cerca de 
dez aplicações por frasco, 
e prazo de uso em até 
seis horas. A dose a ser 
aplicada também é de 
0,5 ml. A diferença está 
no prazo para aplicação 
da segunda dose, que é 
de três meses.

As duas vacinas são 
administradas via intra-
muscular e devem ser 
armazenadas entre 2°C e 
8°C. O frasco precisa ser 
mantido sob refrigeração 
até o momento da aplicação 
e, na sequência, a seringa 
precisa ser descartada.
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Centro de Inovação vai gerar
130 empregos na Vila Helio

O edifício Maria Antonieta, 
na Vila Helio, região central 
de Mogi das Cruzes, está com 
todas as salas, do primeiro 
ao sexto andar, prontas para 
receber a instalação das em-
presas que vão compor o 
chamado Centro de Inovação, 
um espaço que vai reunir 
companhias de tecnologia 
ou ramos similares, além 
do Alto Tietê Valley, uma 
associação que representa 
a categoria.

O Grupo Marbor investiu 
na reforma completa do 
prédio para deixar o local 
apto a receber todo tipo de 
negócio. Com o interesse 
das empresas do ramo de 
tecnologia, lideradas pelo 
Alto Tietê Valley, o espaço 
será totalmente ocupado por 
organizações do segmento, 
que, juntas, vão gerar pelo 
menos 130 vagas de emprego.

As novas companhias vão 
naturalmente aumentar a cir-
culação diária fixa de pessoas, 
tanto de profissionais quanto 
de visitantes, movimentando 

Oportunidade

a economia local, que conta 
com comércio, serviços varia-
dos, gastronomia e espaços 
de convivência.

Representantes do Alto 
Tietê Valley – que ficará em 
um andar inteiro do prédio 

– acreditam que, até 2023, o 
volume de pessoas frequen-
tando o local diariamente 
deve passar para 330 pessoas. 
O Centro de Inovação terá 
inicialmente 14 empresas, 
que escolheram a Vila Helio, 

entre outros motivos, pela 
localização, perto de estações 
ferroviária e rodoviária e 
de todo tipo de serviço – e 
pelo ambiente acolhedor, 
com praça, bancos, parklet, 
restaurantes e café e hotel.

Nos últimos meses, o edi-
fício Maria Antonieta passou 
por uma reforma completa, 
como parte do projeto de 
revitalização da Vila Helio, 
que ganhou um visual inspi-
rado na arquitetura toscana.

Maria Antonieta foi reformado para abrigar empresas

Divulgação

Mortes chegam a 2.193
As cidades que compõem o 

Alto Tietê registraram ontem 
12 mortes causadas pelo 
coronavírus (Covid-19), os 
óbitos ocorreram em Arujá, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis e Suzano, segundo 
confirmações do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê. 
Com essa atualização, a região 

Pandemia

chega a 2.193 falecimentos. 
Suzano registrou a morte 

de três homens e duas mu-
lheres, que tinham entre 
58 e 91 anos, por sua vez, 
em Poá foram confirmados 
três óbitos, as vítimas eram 
duas mulheres, 70 e 76, e 
um homem, de 70 anos, em 
Arujá foram dois falecimentos: 
um homem, 78, e em uma 

mulher, 74. 
Mogi e Salesópolis con-

firmaram a morte de uma 
pessoa em cada cidade, ambas 
as vítimas eram homens e 
tinham 75 e 61 anos, res-
pectivamente. Mogi segue 
como a cidade com mais 
confirmações, 695, enquanto 
Itaquaquecetuba tem 417 e 
Suzano 364.

Hospital Municipal está com 
81% dos leitos de UTI ocupados

A Secretaria de Estado da Saúde também foi questionada sobre os dados de ocupação, mas não houve resposta

MOGI E REGIÃO

Mogi das Cruzes está com 
mais de 80% dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Munici-
pal destinados a pacientes 
com coronavírus (Covid-19) 
ocupados. Esta é a única 
unidade sob responsabilidade 
da Prefeitura e se tornou 
um local de referência no 
tratamento da doença no 
município. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, dos 54 leitos de UTI, 
44 estavam ocupados ontem.

Isso significa que, até a 
manhã de ontem, quando as 
informações foram divulga-
das, 81% dos leitos estavam 
ocupados por pacientes com 
a Covid-19. Além disso, os 
leitos de Enfermaria para o 
tratamento da doença esta-
vam com 51% de ocupação, 
considerando que do total 
de 70 deles, 39 estavam 
ocupados.

Apesar de questionada, 
a Secretaria de Estado da 

Saúde não respondeu à re-
portagem sobre os leitos de 
hospitais estaduais Luzia de 
Pinho de Melo, em Mogi; 
Santa Marcelina, em Ita-
quaquecetuba e o Regional 
Dr. Osíris Florindo Coelho, 
em Ferraz de Vasconcelos. 
Em Itaquaquecetuba, a taxa 
de ocupação dos leitos de 
UTI na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Sadako 
Sedoguti, até o meio-dia de 
ontem, era de 60%, sendo 
que havia cinco pessoas 
internadas para oito leitos 
municipais.

Por outro lado, de acordo 
com a Secretaria de Saúde de 
Suzano, a taxa de ocupação 
de vagas para internação de 

pacientes diagnosticados 
com o novo coronavírus, 
até as 16 horas de ontem, 
era de 25%. Ou seja, dos 
32 leitos existentes, oito 
estavam ocupados: uma 

pessoa na ala de Enfermaria, 
quatro em semi-intensiva do 
Pronto-Socorro Municipal 
(PS) e três na UTI de unidade 
particular em parceria com 
a Prefeitura.

Sobre Poá, a Secretaria 
Municipal de Saúde infor-
mou que o Hospital Doutor 
Guido Guida não possui 
leitos de UTI cadastrados. 
Na unidade existem cinco 

leitos de estabilização com 
respirador e monitor cardíaco, 
até o momento de transfe-
rência para um hospital de 
referência da Central de 
Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross).A 
Prefeitura de Ferraz de Vas-
concelos, uma das cinco 
mais populosas cidades da 
região, não informou sobre 
as taxas de ocupação até o 
encerramento desta edição.

Mortes em Mogi
Mogi está próxima de atingir 

a marca dos 700 óbitos pela 
Covid-19, conforme eviden-
ciam os números divulgados 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Até 
a noite de ontem, havia um 
total de 695 falecimentos 
registrados em decorrência 
da doença (veja mais abaixo). 
Além disso, desde o início da 
pandemia pelo novo vírus, 
16.363 mogianos já foram 
infectados; destes, 12.120 
já se recuperaram da doença.

Thamires Marcelino

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes é referência no atendimento à Covid-19

Arquivo/Mogi News

Mais 12 falecimentos foram confirmados ontem
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De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, dos 54 
leitos de UTI, 44 
estavam ocupados 
ontem
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Vazamento de dados de celulares

O Procon de São Paulo notificou as operadoras de telefonia Claro, Oi, TIM e Vivo e a empresa de segurança 

digital Psafe para darem informações sobre o suposto vazamento de dados de mais de cem milhões de 

celulares. As empresas têm 72 horas para responder, o prazo começou a valer ontem. As teles deverão 

confirmar se houve o vazamento de dados pessoais de suas bases e, em caso positivo, explicar os motivos do 

incidente, detalhar quais as medidas tomadas para contê-lo e informar o que farão para reparar os danos.

Por unanimidade, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
confirmou ontem a prisão 
do deputado bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ), que 
foi detido por determinação 
do ministro Alexandre de 
Moraes, horas após divulgar 
um vídeo com apologia ao 
Ato Institucional 5 (AI-5) - o 
mais violento ato da ditadura 
militar no Brasil - e discurso 
de ódio contra os integrantes 
da Corte. A Procuradoria-

-Geral da República (PGR) 
deve apresentar nos próximos 
dias uma denúncia contra o 
parlamentar. “Compete ao 
Supremo Tribunal Federal 

STF mantém prisão  
de Daniel Silveira

Deputado federal

zelar pela higidez do fun-
cionamento das instituições 
brasileiras, promovendo a 
estabilidade democrática, 
estimulando a construção 
de uma visão republicana 
de país e buscando incansa-
velmente a harmonia entre 
os Poderes”, discursou o 
presidente do STF, Luiz Fux, 
na abertura da sessão.

Conforme previsto na 
Constituição, em caso de 
prisão em flagrante por cri-
me inafiançável, o processo 
deverá ser enviado dentro de 
24 horas para a Câmara, a 
quem caberá resolver sobre 
a detenção do deputado.

Pazuello sofre pressão dos 
governadores por vacinas

Em reunião, ministro da Saúde afirmou que toda população será vacinada ainda neste ano

IMUNIZANTES

Pressionado pela escassez 
de vacina contra o coronavírus 
(Covid-19), o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, repetiu 
ontem que toda a população 
será imunizada neste ano. Em 
reunião com governadores, o 
general apresentou um cro-
nograma que prevê a entrega 
até mesmo daquelas que ainda 
não foram contratadas, como 
Sputnik, Covaxin e Moderna.

“Temos uma previsão fan-
tástica de recebimento de 
vacinas”, disse Pazuello aos 
governadores. O general já 
havia feito esta promessa na 
última semana, em reunião no 
Senado. No ritmo em que a 
vacinação contra a Covid-19 
é conduzida no Brasil, o país 
levaria mais de quatro anos 
para ter toda a sua população 
imunizada, conforme cálculo 
da USP.

O cronograma apresentado 
por Pazuello apontava que o 
Brasil receberia cerca de 454,9 
milhões de doses de vacinas 
em 2021. A conta de Pazuello 
intrigou governadores, segundo 
pessoas presentes na reunião. 
Primeiro, porque uma versão 
diferente do cronograma foi 

Eduardo Pazuello é 
ministro da Saúde

enviada pela manhã. Além disso, 
por considerar negociações 
em andamento ou de vacinas 
que nem sequer apresentaram 
dados de eficácia, como a 
indiana Covaxin.

Governadores cobraram 
mais agilidade. “Não basta um 
calendário, é preciso, urgen-
te, ampliar a quantidade de 
doses”, disse a governadora 
do Rio Grande do Norte, Fá-
tima Bezerra. O ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, participa 
também da reunião.

Pazuello reconheceu que 

há forte onda de internações 
pela covid. “Essa realidade vai 
fazer com que a gente precise 
se reorganizar Precise de re-
cursos extraorçamentários”, 
disse aos governadores

De julho a dezembro, a 
previsão é que a Fiocruz fa-
brique de ponta a ponta 110 
milhões de doses da vacina de 
Oxford/AstraZeneca,.

Neste período, o Instituto 
Butantan deve entregar 13,54 
milhões de doses da Corona-
Vac em agosto e 8,8 milhões 
em setembro. Além disso, o 
governo pretende receber 30 
milhões de doses da vacina da 
Moderna em outubro.

O ministério também aponta 
que negocia a compra de 30 
milhões de doses adicionais da 
CoronaVac, que seriam entregues 
de outubro a dezembro. Em 
dezembro, o governo também 
espera receber 31,8 milhões 
de doses via Covax Facility.

Pazuello ainda apontou 
como “possibilidades” a com-
pra das vacinas da Pfizer, com 
previsão de entrega de cerca 
de 8,71 milhões de doses em 
julho e outras 32 milhões em 
dezembro, além da compra 
de 16,9 milhões de unidades 
da Janssen.

Estadão Conteúdo
Euzivaldo Queiroz/Especial MS

Cronograma do Ministério

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afirmou 
ontem que o Instituto Butantan 
antecipará a entrega das 54 
milhões de doses adicionais 
da vacina contra  coronaví-
rus (Covid-19) contratadas 
pelo Ministério da Saúde: 
de setembro para até o fim 
de agosto. As doses comple-
mentam contrato inicial de 46 
milhões de doses, somando 
cem milhões de doses. 

O Ministério da Saúde 
deve receber na próxima 
terça-feira um novo lote 
com 3,4 milhões de doses 
da CoronaVac, anunciou o 
governador. “Faço aqui um 
apelo para que o Ministério 
da Saúde viabilize mais va-
cinas e disponibilize para 
todos os governos estaduais 
para que possam imunizar a 
população nos seus estados e 
municípios. É inaceitável que 
tenhamos capitais, cidades, 
que não tenham mais vacina 
e alguns estados que estão na 
fase final de disponibilidade 
de vacinas”, disse Doria

Mais cedo, durante lança-
mento de programa de testes 
da Coronavac em Serrana, o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, afirmou que “a 
falta da vacina decorre fun-
damentalmente de uma falta 
de planejamento do nosso 
Ministério da Saúde”. (E.C.)

São Paulo 
vai antecipar 
vacinas ao 
governo federal

CoronaVac

Janeiro: 10.700.00 doses
- 2 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca fabricada na Índia
- 8,7 milhões da Coronavac
Fevereiro: 11.305.000 doses
- 2 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca fabricada na Índia
- 9,305 milhões da Sinovac
Março: 46.033.200 doses
- 4 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca fabricada na Índia
- 12,9 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca envasada na 
Fiocruz
- 2,66 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca comprada via 
Covax Facility
- 18,06 milhões da Sinovac
- 400 mil doses da Sputnik V
- 8 milhões de doses da Covaxin
Abril: 57.262.258
- 4 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca fabricada na Índia
- 27,3 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca envasada na 
Fiocruz
- 15,96 milhões da Sinovac
- 2 milhões da Sputnik V
- 8 milhões da Covaxin
Maio: 46.232.258
- 28,6 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca envasada na 
Fiocruz
- 6,03 milhões da Sinovac
- 7,6 milhões da Sputnik V
- 4 milhões da Covaxin
Junho: 42.636.858
- 28,6 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca envasada na 
Fiocruz
- 8,04 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca comprada via 
Covax Facility
- 6,03 milhões da Sinovac
Julho: 16.548.387
- 3 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca envasada na 
Fiocruz
- 13,54 milhões da Sinovac
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Suécia pode decretar bloqueio 
com possível 3ª onda da Covid

Proposta permitiria o fechamento de shoppings, academias e restaurantes e multa àqueles que não obedecerem

ESTOCOLMO

A Suécia afirmou que pode 
decretar bloqueio à medida que 
cresce o número de infecções 
em Estocolmo, aumentando as 
preocupações de uma possível 
terceira onda de Covid-19. O 
governo sueco apresentou, 
ontem, uma proposta que 
permitiria o fechamento de 
shoppings, academias e restau-
rantes e implementaria multa 
àqueles que não obedecerem 
às regras de bloqueio.-

“Existe um risco significa-
tivo de uma terceira onda 
de infecção do coronavírus. 
Pode ser necessário fechar 
partes da Suécia”, afirmou 
a ministra da Saúde sueca, 
Lena Hallengren.

A proposta sobre possíveis 
bloqueios está em discussão 
até sexta-feira da semana que 
vem. Hallengren disse entender 
que há um desejo de voltar 
ao normal, mas acrescentou 
que o recente aumento de 
casos é “preocupante”. Ela 
continuou: “No momento, 

não tomamos a decisão de 
fechar, mas está claro que não 
pretendemos esperar até que 
seja tarde demais”.

O país, que se destacou 
internacionalmente pela recusa 
em introduzir o lockdown, 
vem desde dezembro impon-
do mais restrições. Os casos 
de coronavírus per capita 
aumentaram nos últimos 
dias, após repetidos avisos 
das autoridades de saúde de 
uma possível terceira onda de 
infecções. O número de casos 
e mortes per capita perma-
nece acima dos níveis mais 
altos registrados nas vizinhas 
Noruega e Finlândia, mas a 
mortalidade ainda está baixa.

Alemanha
O Ministro da Saúde da 

Alemanha, Jens Spahn, afir-
mou que dados mostram 
que variantes do vírus estão 
se espalhando rapidamente 
pelo país. Segundo ele, a 
nova cepa do Reino Unido 
representa mais de 20% das 
infecções na Alemanha e a 

preocupação nacional deve 
ser quanto à disseminação 
das variantes do vírus e à 
capacidade médica.

Spahn apontou que, ape-
sar da maior disseminação, 
o número de infecções no 

país ainda permanece em 
tendência de baixa. O cenário 
positivo é ainda reforçado com 
a chegada de dez milhões de 
doses de vacina na próxima 
semana que, segundo Spahn, 
deve aumentar o ritmo das 

vacinações.
A Alemanha relatou 7.556 

novos casos e 560 mortes por 
Covid-19, levantamento foi 
feito anteontem. Por enquanto, 
o bloqueio no país se estende 
até março, mas a expectativa 

é de que o governo relaxe as 
restrições um pouco antes do 
feriado da Páscoa.

China
O governo de Taiwan acu-

sou a China de obstruir seus 
esforços para comprar os 
imunizantes da BioNTech. 
Segundo o ministro da Saúde 
de Taiwan, Chen Shih-chung, 
Taipei estava prestes a assinar 
um contrato para a compra 
de cinco milhões de cursos 
da empresa farmacêutica ale-
mã em dezembro quando o 
negócio foi paralisado.

“Acreditamos que houve 
pressão política”, disse ele. “Já 
havíamos trocado rascunhos 
de comunicados de imprensa 
para que o respectivo outro 
lado olhasse, já tínhamos 
chegado tão longe e só faltava 
dar o passo final, quando as 
coisas mudaram.”

A China reivindica Taiwan 
como parte de seu território 
e insiste que outros governos, 
organizações e empresas pri-
vadas a tratem como tal.

Estadão Conteúdo

País se destacou internacionalmente pela recusa em introduzir o lockdown em 2020

REUTERS/Phil Noble

Infecção parece ter fase 
aguda mais longa, diz estudo

As novas variantes do 
coronavírus Sars-CoV-2 
parecem ser mais transmis-
síveis porque a fase aguda 
da doença em quem se 
contamina com essas cepas 
dura mais. Desse modo, ao 
ficar mais tempo infecciosa, 
a pessoa também passa mais 
dias transmitindo o vírus. 
É o que indica o primeiro 
estudo que analisou um 
grupo de pacientes infecta-
dos com a variante B.1.1.7, 
que surgiu no Reino Unido.

O trabalho, liderado por 
pesquisadores da Escola 
de Saúde Pública da Uni-
versidade Harvard, tinha 
como objetivo avaliar se 
as pessoas contaminadas 
com a variante apresen-
tariam uma concentração 
maior do vírus no nariz e 
na faringe, o que poderia 
ser uma explicação para 
ela ser mais transmissível. 
Para checar, eles fizeram 
teste de PCR (genético) em 
65 indivíduos com o Sars-

-CoV-2. Apenas 7 tinham 

Variante

a variante B.1.1.7.
A principal diferença 

observada entre eles foi o 
tempo de infecção. Enquanto 
os pacientes com a variante 
tiveram, em média, um 
período total de infecção 
de 13,3 dias (sendo 5,3 
de proliferação e 8 da fase 
de liberação do vírus), nos 
pacientes com a versão sem 
a mutação, a infecção total 
durou, em média, 8,2 dias 
(2 de proliferação e 6,2 
de liberação). Já o pico 
de concentração viral nas 
amostras foi semelhante 
nos dois casos.

Os autores ponderam 
que o trabalho contou com 
uma amostra pequena de 
contaminados com a variante 

- e ainda não foi publicado 
em revista com revisão de 
pares (foi divulgado em 
modelo pré-print) -, mas 
alertam que as evidências 
podem apontar para a ne-
cessidade de um cuidado 
maior de quarentena com os 
infectados com essa e outras 

cepas que estão surgindo.
“Estes dados oferecem evi-

dências de que esta duração 
estendida pode contribuir 
para o aumento da trans-
missibilidade do Sars-CoV-2 
B.1.1.7”, escrevem. Se forem 
comprovados por dados 
adicionais, dizem, “um pe-
ríodo de isolamento mais 
longo do que o atualmente 
recomendado, de 10 dias 
após o início dos sintomas, 
pode ser necessário para 
interromper com eficácia 
as infecções secundárias 
por esta variante”.

Os autores também reco-
mendam que mais investi-
gações genéticas sejam feitas 
para identificar a circulação 
das variantes e que o mesmo 
tipo de estudo seja feito com 
as variantes B.1.351 (que 
surgiu na África do Sul) e 
P.1. (que teve origem no 
Amazonas). Como todas 
têm mutações semelhantes, 
a expectativa é que o impacto 
na transmissibilidade seja 
parecido. (E.C.)

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem que 
o governo Joe Biden investirá 
US$ 1,6 bilhão para expandir 
a disponibilidade de testes de 
Covid-19 no país. Segundo 
a assessora, o foco estará na 
coordenação da testagem 
em escolas.

Psaki reforçou a promessa 
de Biden de reabrir todos os 
estabelecimentos educacionais 
nos 100 primeiros dias de 
governo. “O presidente não 
descansará até que todas as 
escolas estejam abertas.“

A porta-voz também frisou 
a importância do pacote 
fiscal de US$ 1,9 trilhão 
para aumentar os recursos 
para a saúde. 

Ao ser questionada sobre 
uma possível revisão das 
tarifas comerciais impostas 
pelo governo anterior, do 
ex-presidente Donald Trump, 
à China, Psaki voltou a dizer 
que Biden “não está com 
pressa” de rever políticas 
voltadas ao país asiático.(E.C.)

EUA investirão 
US$ 1,6 bilhões 
para testagem 
em escolas

Coronavírus

Segundo o diretor executivo 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Michael Ryan, 
a diminuição global dos 
casos e mortes por Covid-19 
vista nas últimas semanas 
são resultado das medidas 
de segurança já conhecidas, 
como o distanciamento 
físico, e não dos programas 
de vacinação. Mesmo nos 
países que registraram altas 
concentrações de variantes 
supostamente mais infecciosas 
do sars-cov-2, como o Reino 
Unido, houve melhora do 
quadro de infecções nos 
últimos sete dias, indicando 
que as restrições também 
são eficazes contra as novas 
cepas, afirmou Ryan.

Epidemiologista res-
ponsável pela resposta da 
OMS à pandemia, Maria van 
Kerkhove disse que houve 
uma redução global de 60% 
nos casos de Covid-19 na 
última semana, e um recuo 
de 10% no total de mortes 
pelo vírus. (E.C.)

OMS: Diminuição 
dos casos ainda 
não é resultado 
da vacina

Pandemia

O Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE) do Equa-
dor suspendeu anteontem 
a recontagem dos votos do 
primeiro turno das eleições 
presidenciais pedida pelo 
líder indígena Yaku Pérez, 
que aponta fraude para tirá-

-lo do segundo turno, em 
11 de abril.

A revisão dos votos havia 
sido acertada na sexta-feira 
passada entre os candidatos 
e o CNE, mas precisava da 
aprovação do conselho do 
órgão. A proposta era de 
recontar 100% das urnas 
na Província de Guayas, 
maior colégio eleitoral do 
Equador, e 50% nas outras 
16 províncias.

O conselho começou a 
avaliar anteontem o pedido 
de Pérez, mas não chegou a 
uma conclusão. Dos cinco 
membros, dois votaram a 
favor da solicitação, um 
contra, outro se absteve e 
o quinto não compareceu. 
(E.C.)

Recontagem do 1º 
turno da eleição 
presidencial é 
suspensa

Equador
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Santos derrota o Corinthians e
encaminha vaga na Libertadores

Com a vitória, Peixe abre 4 pontos sobre o rival e só precisa de novo triunfo para chegar ao torneio sul-americano

BRASILEIRÃO

O baixinho Soteldo ficou 
apenas 17 minutos em campo 
ontem à noite. Foi o suficiente 
para dar graça a um jogo 
chato, fraco tecnicamente e 
levar o Santos à vitória por 1 
a 0 sobre o Corinthians, na 
Vila Belmiro. Triunfo que 
deixa o time próximo de 
vaga na Copa Libertadores 
e praticamente acaba com as 
chances do rival. A equipe 
de Cuca chegou a 53 pontos, 
em oitavo lugar na tabela do 
Campeonato Brasileiro. O 
time de Vagner Mancini é o 
10º, com 49. O Athletico-PR 
(9º, com 50) também briga.

Foi a sétima vitória seguida 
do Santos sobre o Corin-
thians na Vila. O primeiro 
tempo esteve longe do nível 
técnico que se espera de um 
clássico. Até a interrupção da 
partida por queda de energia 
que apagou boa parte dos 
refletores do estádio - o que 
ocorreu aos 12 minutos -, o 
Corinthians estava melhor. 

Soteldo entrou no segundo tempo e criou a jogada que deu a vitória ao Santos

Jogando pelos lados, com 
Gustavo Mosquito e Mateus 
explorando as costas de Pará 
e Felipe Jonatan, respecti-
vamente, encontrou uma 
alternativa de jogo melhor 
do que o Santos que tinha 
dificuldade em jogar à base 
da velocidade.

Isso rendeu ao Corinthians 
duas boas chances. A primeira 
logo aos 2 minutos, com 
chute de fora da área de 

Mateus Vital, que João Paulo 
espalmou para escanteio. Três 
minutos depois, Mosquito 
recebeu em velocidade pelo 
lado direito, mas, ao entrar 
na área, perdeu tempo e 
permitiu que a zaga santista 

cortasse, evitando o chute.
A parada de 16 minutos por 

causa da falha na iluminação 
atrapalhou tecnicamente o 
jogo. Na retomada, pratica-
mente nada de aproveitável 
se viu. O clássico continuou 

truncado, com muitos erros 
de lado a lado, algumas 
jogadas bisonhas e vários 
chutes tortos.

Exemplo disso foi o lance 
que pode ser considera-
do o mais perigoso: uma 

cabeçada fraca de Luiz Felipe, 
que Cássio defendeu sem 
problemas. “Essa queda de 
energia atrapalhou, tivemos 
um ritmo forte no começo 
com as melhores chances”, 
analisou Mateus Vital.

O Santos voltou para o 
segundo tempo com Soteldo, 
que estava sendo poupado, 
no lugar de Ivonei. Foi a 
tentativa de Cuca de tor-
nar o time mais ofensivo 
e consequentemente mais 
competitivo. E o venezuelano 
mudou a partida. Foi ele que 
criou a primeira boa chance 
do time, ao receber em ve-
locidade, penetrar e chutar 
duas vezes: Cássio rebateu a 
primeira conclusão e Fábio 
Santos desviou a segunda.

Foi ele que teve partici-
pação decisiva no gol do 
Santos, ao chutar da entrada 
da área e obrigar Cássio a 
espalmar. Marinho pegou o 
rebote e tocou para Marcos 
Leonardo, com o gol livre, 
marcar, aos 9, e dar a vitória 
ao time da casa.

Estadão Conteúdo
Ivan Storti/Santos

Coritiba marca no fim e 
bate o Palmeiras em casa

De um lado, o Coritiba, 
já rebaixado à Série B do 
Campeonato Brasileiro. Do 
outro, o Palmeiras, campeão 
da Copa Libertadores e que 
se prepara para a decisão da 
Copa do Brasil, mas que tem 
ainda os jogos do Brasilei-
rão para disputar e foi para 
o jogo de ontem com um 
time misto. O resultado não 
poderia ter sido outro - um 
jogo com cara de treino, que 
terminou com a vitória do 
time paranaense, por 1 a 
0, com gol na reta final da 
partida válida ainda pela 
35ª rodada.

Com 56 pontos, em 6º na 
tabela, o Palmeiras sofreu 
a segunda derrota para o 
Coritiba no Brasileirão. O 
time ainda perdeu para Goiás 
e Botafogo fora de casa, e 
empatou com esses dois 
times no Allianz Parque. 
Nesses seis jogos, somou 
dois pontos de 18 possíveis 
para equipes que passaram o 
campeonato inteiro na zona 
da degola.

Mais Brasileirão

O Palmeiras dominou o 
primeiro tempo e aproveitou 
para “treinar” a marcação alta 
e a marcação sem a posse 
de bola. No começo do 
jogo, Abel Ferreira cobrava 
movimentação do setor de 
meio-campo do time paulista, 
mas a lentidão na transição 
da defesa para o ataque 
durante todo o primeiro 
tempo irritava um pouco 

o treinador português.
Na segunda etapa, ele 

trocou William por Rony. 
A ideia era explorar a ve-
locidade do atacante, mas 
nos primeiros minutos a 
falta de criatividade e os 
erros de passes minaram 
qualquer oportunidade de 
gol das duas equipes.

O Palmeiras teve sua me-
lhor chance no jogo aos 29. 
Raphael Veiga fez ótima 
jogada pela direita, cortou 
para o meio e chutou de 
esquerda. O goleiro Arthur 
fez mais uma boa defesa para 
o time paranaense.

O jogo se arrastava para 
um empate sem gols, quando 
o Coritiba, em uma grande 
jogada, aproveitou o vacilo 
da defesa adversária e abriu o 
placar. Após cruzamento da 
esquerda, Patrick de Paula 
teve a chance de cortar, mas 
deixou a bola passar. Jonathan 
bateu de primeira, na entrada 
da área, e a bola entrou no 
canto direito, sem chances 
para Vinicius Silvestre. (E.C.)

Hernán Crespo promete time
competitivo e pede paciência

Um dia depois de desembar-
car em São Paulo e conhecer 
um pouco da estrutura do 
clube no estádio do Morumbi, 
o argentino Hernán Crespo 
foi apresentado oficialmente 
ontem como o novo técnico 
do São Paulo. E foi direto 
em suas primeiras palavras 
na entrevista coletiva que 
concedeu no CT da Barra 
Funda, onde teve o primeiro 
contato com os jogadores: o 
time será competitivo, mas 
pede paciência para que seu 
trabalho seja feito.

“Para mim, jogar bem é 
buscar o gol adversário e 
sofrer poucas chances. Isso 
requer tempo e paciência. Os 
dirigentes estão de acordo. 
Nossa intenção é ter um 
rendimento constante alto, 
logicamente, mantendo o 
time competitivo. Vamos 
precisar do apoio de todos 
jogadores do elenco porque 
há uma quantidade enorme 
de jogos. Isso requer um 
esforço geral. Vamos ser com-
petitivos nos torneios, com 

São Paulo

uma linha, uma identidade e 
com paciência para construir 
algo que possa durar pelo 
tempo e dar satisfação. É o 
que posso garantir”, afirmou.

Com bom humor, Crespo 
reconheceu as dificuldades 
financeiras do São Paulo, que 
terá poucos recursos para 
investir na nova temporada, 
que começará no próximo 
dia 28. “Informação nova, 
me disseram que teria muito 
dinheiro, falaram que poderia 
comprar todos”, brincou, 

antes de voltar a falar sério. 
“Não é isso, é consertar o 
que tem, mas não se pode 
esquecer nunca que a Amé-
rica do Sul é uma fábrica 
exportadora de talentos. É 
procurar, identificar e achar”, 
argumentou.

O argentino elogiou o 
elenco atual, mas evitou 
fazer comentários mais 
aprofundados por respeito 
aos jogadores que ainda 
disputam a reta final do 
Campeonato Brasileiro. E 
disse que quer aproveitar o 
trabalho desenvolvido pelo 
antecessor Fernando Diniz.

“Estamos falando com a 
diretoria. Temos um elenco 
muito talentoso. Isso requer 
tomar decisões com muita 
calma. Começar a falar de 
nomes não tem sentido. Tem 
a reta final do Brasileirão. Se-
guramente não serão muitos 
reforços”, disse. “Com muitas 
coisas estou de acordo, e 
para outras vamos colocar 
algo novo”, finalizou o novo 
treinador. (E.C.)

Crespo foi apresentado 
ontem pelo São Paulo

Divulgação

CORITIBA 1 
PALMEIRAS 0

CORITIBA - Arthur; Jonathan, Rhodolfo, 
Sabino e Biro; Hugo, Matheus Bueno 
(Sarrafiore) e Mattheus (Nathan); Robson, 
Ricardo Oliveira (Osman) e Neilton (Luiz 
Henrique). Técnico: Gustavo Morínigo.
PALMEIRAS - Vinicius Silvestre; Marcos 
Rocha, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; 
Gabriel Menino (Raphael Veiga), Danilo 
(Breno Lopes), Lucas Lima (Patrick de 
Paula), Gustavo Scarpa (Luiz Adriano) e 
Esteves e Willian (Rony). Técnico: Abel 
Ferreira.
GOL - Jonathan, aos 42 minutos do 
segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Renan, Danilo e 
Neilton.
CARTÃO VERMELHO - Kusevic.
ÁRBITRO - Ramon Abatti (SC).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Estádio Couto Pereira (PR).

SANTOS 1 
CORINTHIANS 0

SANTOS - João Paulo; Pará, Luan Peres, 
Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Sandry 
(Vinícius Balieiro) e Ivonei (Soteldo, depois 
Jean Mota); Marinho (Madson), Marcos 
Leonardo (Bruno Marques) e Lucas Braga. 
Técnico: Cuca.
CORINTHIANS - Cássio; Michel Macedo 
(Gabriel Pereira), Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Gabriel, Cantillo, Araos (Cazares) e 
Vital (Ramiro); Gustavo Silva (Otero) e Léo 
Natel (Jô). Técnico: Vagner Mancini.
GOL - Marcos Leonardo, aos 9 minutos do 
segundo tempo.
ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo 
(SP).
RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado sem 
público.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.
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SBT, 21H00

Chiquititas
As Chiquititas e os vizinhos disputam mais uma prova, desta vez uma corrida. 

As crianças do Raio de Luz vencem e fi cam com o direito de utilizar a rua. 

Maria Cecília conta para sua mãe que ela e Junior terminaram o noivado. 

Eduarda fi ca inconformada e diz que Junior é o homem certo para ela. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão faz insinuações sobre a mãe de Karina. Cobra se recusa a lutar com 

Karina e rejeita a proposta de Lobão para ser seu treinador. Bianca ouve 

quando Bete e Gael comentam que Karina pode não ser fi lha biológica do 

lutador. Bianca sonda Bete sobre o passado de sua mãe.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe
Alberto socorre Ester. Amaralina não gosta de ver Rodrigo conversando com 

Vivi. Cassiano liga para o celular de Ester, e Alberto atende sem dizer o que 

aconteceu com ela. Lindaura diz a Cassiano para chamar a polícia. O médico 

revela a Alberto que Ester está grávida. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Beto afi rma a Tancinha que irá esperar por ela. Francesca foge após o pedido 

de casamento de Rodrigo. Tamara se surpreende com a revelação de Beto 

sobre o que ele fez para separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz o feitiço 

que Safi ra colocou em Leozinho.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Simone acusa Silvana e Dita de serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio 

sobre o entrevero de Ruy e Zeca. Rubinho mente para Bibi e fala com Carine. 

Silvana se preocupa com sua dívida com o agiota. Ivan descobre sua gravidez.  

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão é punido por causa de Dnin-Sim. Liderados por Hod e Dov, os amoritas 

invadem Ur e lutam. Os amoritas são perseguidos por Gurik e os soldados. 

Danina é feita refém. Terá se mostra decepcionado com Abrão. Terá luta com 

os invasores e salva Jeribali. 

  Por mais difícil 
que a vida se 
esteja revelando, 
existe sempre a 
possibilidade de você 
ultrapassar cada 
adversidade. Basta 
estar determinado 
a ir em frente, 
não importa as 
circunstâncias, e 
concretizar seus reais 
objetivos.

Cada obstáculo é 
uma oportunidade 
de você evidenciar 
sua força. Acredite 

MOMENTO
especial

Superar dificuldades da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CAMILO DE LELLIS CAVALCANTI E 

GILMAR KAZUO YAMAUCHI

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

 Nunca será tarde enquanto houver 
vontade.”

 cultura@jornaldat.com.br

que no final de tudo 
são as dificuldades 
enfrentadas que darão 
verdadeira ênfase à 
sua vitória.
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Dando continuidade nesse formato de escolher no universo feminino nomes que 
são atuantes a coluna hoje se enfeita . São mulheres que lutam dia a dia frente 
as suas funções profissionais e colhem o sucesso devido ao empreendedorismo 
que executam. As áreas mais diversas são ocupadas por elas. O mercado de 
trabalho e a economia mudaram os rumos graças as oportunidades onde as 
mesmas estão fazendo a diferença não só pela atuação mas principalmente 
pelo tamanho retrospecto na formação de opiniões. Hoje o mundo globalizado 
já traduz o quanto os segmentos comerciais dependem delas. Enfim, de ma-
neira mais que carinhosa e no melhor estilo de reconhecimento destacamos 
mais e mais “Mulheres Atuantes”. Confiram !!!!

Atuantes IX
Mulheres  

Dani Maksud

Léa Monteiro Santos

Márcia Magalhães Iva Santos Henriques

Beth Di Stasi Rosana Matos

o
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y

Ana Benitez 

Na segunda-feira dia 22 às 09h30 

na praça de Eventos “Francisco Pieri 

Neto “do CCMC acontecerá um 

restrito Café da Manhã que selará 

a abertura dos Jogos do Torneio 

Internacional Seniors de Tênis 

CCMC 2021 . Agradeço o convite !!!

Café da Manhã

Aniversariantes

Quinta-feira

Arnaldo Pezzuol Junior, Paulo Cézar 

dos Santos , Kelly Soares, Elenice 

Mondroni, Fernanda Mayra, Michele 

Ambrósio, Giovana Squarcine

Sexta-feira

Ana Paula Gomes , Jeniffer M. 

Santana , Yuka Naka, Publio Vitor 

da Cruz, Adriana Amaral , Edmara 

Soares, Patricia Félix Renesto, 

Ronaldo Barlati. 

ANIVERSARIANTES

DO DIA


