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Mogi recebe doses de vacina 
e ampliará imunização em idosos

Segunda aplicação 
para público acima 
dos 85 anos está 
garantida no 
final de semana 
com a chegada 
de remessa da 
Coronavac

Não haverá vacinação contra a 
Covid-19 nos Postos de Saúde, hoje. 
A aplicação de primeira doses será 
retomada na próxima semana. A 
segunda dose para idosos com 85 
anos ou mais e trabalhadores da 
saúde vacinados entre os dias 6 e 
12 de fevereiro será aplicada ama-
nhã e no domingo. Amanhã, serão 
realizados dois drives-thru, um no 
bairro do Mogilar e outro em Jun-
diapeba, com atendimento exclu-
sivo de idosos; além de 10 postos 
fixos para vacinação dos profissio-
nais. No domingo, também funcio-
narão os esquemas de drive-thru.  
Cidades, página 3

Pandemia

Educação 
suspende 
provas.
Cidades, página 5

Terminou o prazo para empre-
sas e consórcios interessados em 
participar do edital de concessão 
de direito de uso real para as três 
estações da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM). O 
contrato dá direito para a reforma 
e operação das estações Mogi das 
Cruzes, Estudantes e Jundiapeba. 
Cidades, página 4

Transporte público

REFORMA DE TRÊS ESTAÇÕES DA CPTM SEGUE INDEFINIDA

Empresa vencedora da concorrência deverá pagar R$ 140,6 milhões para a aquisição do contrato 

Mariana Acioli

Fiscalização

Mogi registra 15 notificações e uma autuação 
por desrespeito ao decreto da Covid-19 

No centro de Mogi das Cruzes, ambulantes aproveitaram o fechamento dos 
estabelecimentos comerciais para invadir o calçadão da cidade. página 3
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A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes abre hoje, a partir das 8 horas, 
as inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para a contrata-
ção de 158 professores de Educa-
ção Básica. Inscrições se encerram 
no dia 11/03. Cidades, página 5

Ensino

MOGI ABRE 
VAGAS PARA 
EDUCADORES 

1ª INSTÂNCIA

Vereador é 

condenado pela 

Justiça. p4
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Lucarefski foi condenado 
por improbidade adminis-
trativa. Parlamentar perdeu 
os direitos por cinco anos e 
terá que devolver todo valor 
recebido durante o último 
mandato. Cidades, página 4
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BARREIRA ELETRÔNICA
A Câmara de Mogi aprovou, por una-
nimidade, requerimento de auto-
ria do vereador Maurinho do Des-
pachante (PSDB), que solicita ao 
prefeito Caio Cunha (Pode) o retor-
no do sistema de barreira eletrôni-
ca em Mogi. O sistema, que envia 
informações dos veículos à Polícia 
Militar, ajuda a identifica furtos e 
roubos, além de prevenir crimes 
como sequestros.

VOTOS DE APLAUSOS
Por meio da Moção 15/2021, apre-
sentada pela vereadora Malu Fer-
nandes (SD), na sessão ordinária 
da última terça-feira, a Câmara de 
Mogi consignou votos de aplausos 
à cantora Henriette Maria Fraissant 
Barbosa, em virtude de represen-
tar a cidade em rede nacional no 
programa The Voice+ da TV Globo.

SOLTA A VOZ
“Henriette inspira o público com 
sua história de superação, pois an-
tes de tudo, por 30 anos, o mundo 
ficou sem ouvir a voz da tão talen-
tosa cantora. Isso mudou após ela 
vencer barreiras pessoais”, pon-
tuou Malu Fernandes, no docu-

mento apresentado ao Plenário. 
Nascida em São Paulo, Henriette 
tem 72 anos. 

SEQUELAS DA COVID-19
A rede Supera – Ginástica para o cé-
rebro realiza, de 15 à 22 de março, 
mais uma edição da Semana Mun-
dial do Cérebro, neste ano com o 
tema: “Saúde do cérebro e as se-
quelas da Covid-19”. O evento tem 
como principal objetivo trazer luz 
aos indícios que apontam para con-
sequências da nova doença para o 
cérebro e a importância da estimu-
lação cognitiva precoce. 

TRANSMISSÃO AO VIVO
O ponto alto desta edição aconte-
cerá no dia 17 de março, às 19h30, 
em uma transmissão ao vivo pelo 
Facebook e o canal do Método Su-
pera no Youtube com a presença 
de Adalberto Studart Neto, médico 
assistente Neurologista da Clínica 
Neurológica do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP), 
membro dos grupos de Neurolo-
gia Cognitiva e do Comportamento 
(GNCC) e Membro Titular da Aca-
demia Brasileira de Neurologia. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Um alento

À 
beira de um colapso na Saúde, o 
anúncio da chegada de 30 leitos 
para o tratamento da Covid-19 
no Hospital Estadual Doutor Ar-

naldo Pezzuti Cavalcanti, em Jundiapeba, é 
alentador. Serão 10 vagas abertas para UTI 
e 20 para enfermaria, programadas para se-
rem liberadas nos próximos 10 ou 20 dias. 
O problema é justamente o prazo previsto 
para o funcionamento deste serviço.

Ontem, mais um recorde negativo – mais 
de 1,8 mil mortes pelo coronavírus no Bra-
sil. Passamos pela semana mais dramática da 
pandemia, sem perspectiva de melhora, por 
isso, é importante dar celeridade aos trâmites 
burocráticos para que os pacientes de Mogi 
das Cruzes e região tenham acesso a esses 
leitos já na semana que vem. 

A inclusão do hospital de Jundiapeba ao 
sistema de Saúde para tratamento da Co-
vid-19 é discutida desde o ano passado. O 
primeiro a dar esse sinal foi o deputado fe-
deral, Marco Bertaiolli (PSD). Depois disso, 
houve pressão por parte da Câmara de Mogi 
e da Prefeitura. Dias atrás, o secretário do Es-
tado da Saúde, Jean Gorinchteyn, se reuniu 

com o secretário da Saúde de Mogi, Henri-
que Naufel, além do prefeito Caio Cunha 
(Pode) e o presidente da Câmara, Otto Re-
zende (PSD). A pressão demorou para surtir 
efeito, mas foi cedida, mesmo que de forma 
tardia. Desde o ano passado, houve vários 
adiamentos por parte do governo estadual. 
O hospital Pezzuti, no entanto, antes trata-
do como uma reserva estratégica do Estado, 
passa a ser peça fundamental para tentar es-
tabilizar a situação de pacientes graves aco-
metidos pela doença. 

Se a situação das mortes continua crítica, 
ao menos a das UTI vem melhorando pou-
co a pouco no Alto Tietê. Além do Arnaldo 
Pezzuti, que atenderá pacientes da região, 
a Secretaria Estadual de Saúde ampliará o 
número de leitos para Covid-19 no Hospi-
tal Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, 
com a chegada de mais oito leitos de UTI e 
quatro para Enfermaria, além do HC de Su-
zano, com nova parceria para instalação de 
mais de 50 leitos.

A caminhada ainda será longa e é preci-
so que população e autoridades continuem 
fazendo suas partes.

Sem dúvida, a Fisioterapia 
é uma grande aliada na luta 
contra a Covid-19. Por esse 
motivo, ao chegar às unida-
des de saúde, as pessoas com 
suspeita da doença podem 
necessitar de suplementação 
de oxigênio para manter a 
saturação arterial de oxigê-
nio. É nesse momento que 
a fisioterapia se torna uma 
aliada no tratamento desses 
pacientes.

Os fisioterapeutas atuam 
de forma estratégica desde 
o atendimento aos interna-
dos no pronto-socorro, nas 
UTI’S, e no ambulatório, e 
é um dos profissionais res-
ponsáveis pela manutenção 
da função pulmonar do pa-
ciente. Nos prontos-socorros, 
os pacientes que chegam 
com suspeita da Covid-19 
podem apresentar, ou não, 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

a queixa de falta de ar. 
A importante atuação do 

fisioterapeuta na UTI é re-
cuperar a saúde funcional 
do pulmão de forma que o 
pulmão consiga se restabe-
lecer sem uso do ventilador 
mecânico, isso só é possí-
vel porque os fisioterapeu-
tas ficam 24 horas ao lado 
desses pacientes realizando 
testes diários para analisar 
a capacidade do paciente 
de se manter em respira-
ção natural, mas após esse 
tempo de leito outras com-
plicações surgem, perda de 
massa muscular, diminui-
ção motora e de mobilida-
de e até o próprio músculo 
da respiração o diafragma 
enfraquece. 

É por isso que a Fisiote-
rapia não pode parar após 
a alta hospitalar desses pa-

cientes que em sua grande 
maioria poderão ter inúme-
ras e variadas sequelas, vas-
culares, metabólicas, moto-
ras, respiratórias, nevrálgicas 
entre outras. O sistema de 
saúde tem que aumentar a 
quantidade desses profis-
sionais para melhor aten-
der a população que ao re-
ceber alta ficam sem saber 
como recuperar sua saúde 
funcional e muitos são in-
ternados novamente, outros 
não resistem e vão à óbito 
e alguns retornam suas ati-
vidades de vida com seque-
las e perdas funcionais que 
antes de serem infectadas 
não apresentavam e isso é 
consequência de uma má 
recuperação devido a au-
sência desses profissionais 
nos serviços de saúde.

Doutor Luiz Felipe da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Quinze notificações são 
emitidas por desrespeito

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes registrou 
nos últimos dois dias 15 
notificações referentes ao 
desrespeito do decreto da 
pandemia pela Covid-19, 
sendo que em uma delas 
houve uma autuação. Além 
disso, também foi realizada 
uma autuação pelo descum-
primento da Lei do Silêncio.

De acordo com a Pasta 
municipal, na manhã de 
ontem foram registradas 
três notificações referentes 
ao decreto da Covid-19 em 
estabelecimentos no Jardim 
Universo e no Mogilar.

Já na noite de anteontem e 
madrugada de ontem, foram 
registradas uma autuação 
por desrespeito ao decreto 
Covid-19 e uma autuação 
por desrespeito à Lei do 
Silêncio. A autuação de des-
respeito ao decreto que rege 
uma série de normas para 
conter o novo coronavírus 
foi registrada na Vila São 

Desobediência ao decreto

Sebastião, a uma adega.
Além disso, foram feitas 

três notificações referentes 
ao decreto Covid-19. Já 
durante o período diurno de 
anteontem, foram feitas 17 
orientações a comerciantes 
e 9 notificações sobre ques-
tões envolvendo o decreto 
Covid-19.

“Os efetivos do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
e da Guarda Civil Municipal 
(GCM) estão nas ruas da 
cidade para acompanhar o 
cumprimento das medidas de 
restrição determinadas pelo 
decreto municipal”, assegu-
rou a Secretaria Municipal 
de Segurança. A população 
também pode colaborar com 
denúncias, pelo telefone 
153, da Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp).

Por outro lado, no mu-
nicípio de Suzano não fo-
ram registradas nenhuma 
autuação nos últimos dois 
dias. O Departamento de 
Fiscalização de Posturas da 

Prefeitura explicou que 66 
estabelecimentos comerciais 
foram notificados em janeiro 
e 56 em fevereiro por des-
cumprimento de medidas 
restritivas (principalmente 
em relação a horários de 
funcionamento) previstas no 
Plano São Paulo, do governo 
do Estado, e ratificadas em 
decretos municipais.

“Por meio da GCM, reforça-
mos o trabalho permanente 
de fiscalização em caráter 
orientativo. Tal atividade 
de patrulhamento ocorre 
desde o início da pandemia, 
além de ações especiais em 
parceria com a Polícia Militar 
e com o Departamento de 
Fiscalização de Posturas”, 
disse a Prefeitura de Suzano.

Quanto a realização de 
eventos como  pancadão ou 
festa irregular é descoberta 
de forma antecipada, equi-
pes são enviadas até o local 
denunciado para impedir 
que aconteçam. No caso 
de já estarem ocorrendo, é 
feita a intervenção.

Thamires Marcelino

Lista de entidades sairá 
hoje e eleição será amanhã

Serão publicados hoje no 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e no quadro 
de editais do Prédio 1 da 
Administração Municipal 
localizado avenida Narciso 
Yague Guimarães, 277, os 
recursos deferidos e indefe-
ridos das entidades que se 
inscreveram para a eleição 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Mogi das Cruzes 
(Concidade). A eleição, que 
indicará representantes da 
sociedade civil para a gestão 
2021-2022, será amanhã e 
ocorrerá de forma remota, 
por conta da pandemia da 
Covid-19.

“Em função da Fase Ver-
melha do Plano São Paulo, 
optamos pela realização da 
eleição de forma remota 
e já informamos isso aos 
participantes”, detalha o 
secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues. 
De acordo com ele, o pro-
cesso eleitoral transcorreu 
de forma tranquila, com 

Concidade

ampla participação da socie-
dade, o que reforça o caráter 
democrático do conselho.

O Concidade elegerá 14 
titulares e 14 suplentes da 
sociedade civil, por meio de 
entidades de cada segmento. 
Serão cinco titulares e cinco 
suplentes dos movimentos 
sociais e populares; dois 
titulares e dois suplentes 
das entidades sindicais dos 
trabalhadores; dois titulares e 
dois suplentes das entidades 

empresariais relacionadas à 
produção e ao financiamento 
do desenvolvimento urbano; 
quatro titulares e quatro 
suplentes das entidades 
profissionais, acadêmicas 
e de pesquisa e conselhos 
de classe; e um titular e um 
suplente de organizações 
não governamentais. 

Os representantes de cada 
área só poderão participar 
e votar no seu respectivo 
segmento. 

Representantes poderão votar em seu segmento

Emanuel Aquilera

Idosos recebem segunda dose 
durante este final de semana

Segunda dose atenderá idosos com 85 anos ou mais e trabalhadores da saúde vacinados no mês passado

VACINAÇÃO

Mogi aplica segunda dose 
para idosos com 85 anos ou 
mais neste final de semana. 
O município recebeu novas 
grades da vacina Corona-
vac do Governo do Estado, 
nesta tarde de quinta-feira 
(04/03), possibilitando a 
ampliação do atendimento 
da segunda dose.

Nesta sexta-feira (05/03), 
não haverá vacinação contra 
a Covid-19 nos Postos de 
Saúde. A aplicação de pri-
meira doses será retomada 
na próxima semana.

A segunda dose para ido-
sos com 85 anos ou mais 
e trabalhadores da saúde 
vacinados entre os dias 6 e 
12 de fevereiro será aplicada 
neste sábado e domingo. 
No sábado (06/3), serão 
realizados dois drives-thru, 
um no bairro do Mogilar e 
outro em Jundiapeba, com 
atendimento exclusivo de 
idosos; além de 10 postos 
fixos para vacinação dos 
profissionais. 

No domingo (07/3), a 

Secretaria Municipal de Saú-
de repetirá os esquemas de 
drive-thru para complemen-
tar a vacinação dos grupos. 
Nos dois dias, o horário de 
atendimento será das 8 às 
15 horas e os documentos 
obrigatórios serão CPF, RG 
(ou documento com foto) e 
comprovante da vacinação 
na primeira dose. 

“O comprovante é obrigatório 
e não poderemos atender as 
pessoas que eventualmen-
te compareçam sem ele”, 
alerta a chefe da Vigilância 
Epidemiológica Municipal, 
Lilian Peres Mendes. Em 
caso de perda, é necessá-
rio o paciente imprimir a 
segunda via no aplicativo 

“Poupatempo Digital”. 
Quem tiver alguma dúvida 

pode entrar em contato pelo 
SIS 160 ou no 4798-6701.

Novos leitos 
Nesta quinta-feira (04/03), 

o secretário municipal de 
Saúde, Henrique Naufel, 
foi recebido pelo secretário 
de Estado da Saúde, Jean 

Gorinchteyn, com quem teve 
a confirmação da abertura 
de uma ala para tratamento 
de Covid-19 no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzutti Cavalcanti. 
“Estive com o secretário es-
tadual, que me confirmou a 

abertura de 30 novos leitos 
no Dr. Arnaldo: 10 leitos de 
UTI e 20 de enfermaria. Além 
disso, levei a ele o pedido 
para custeio de novos leitos 
de terapia intensiva que pre-
tendemos abrir no Hospital 

Municipal”, informou. O 
esforço do município é para 
garantir rápida ampliação 
de leitos diante da alta na 
ocupação registrada nos 
últimos dias na cidade.

O assunto já foi revelado 

durante uma entrevista cole-
tiva dada pelo prefeito Caio 
Cunha e o secretário de forma 
online à imprensa na última 
quarta-feira. E sobre o Dr. 
Arnaldo Pezzute Cavalcante, 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) já havia 
antecipado o anúncio sobre 
a ampliação dos leitos na 
unidade. O prefeito Caio 
Cunha também comentou 
nas redes sociais afirmando 
que era uma reivindicação 
antiga da cidade desde o 
ano passado. E que esperava 
que fosse logo porque a im-
plantação dos novos leitos 
para a covid-19 poderia 
demorar de 10 a 20 dias 
para acontecer e desafogar o 
sistema de saúde de Mogi das 
Cruzes. A cidade entrou na 
fase vermelha nesta semana 
por meio de um decreto do 
prefeito quando a ocupação 
dos leitos atinge o limite 
máximo permitido. Foi a 
primeira cidade do Alto Tietê 
a ir para a fase vermelha com 
restrições.  

Secretário de Saúde do Estado Gorinchteyn recebeu secretário Naufel de Mogi

Divulgação
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Justiça de Mogi condena 
vereador por improbidade 

O juiz da Vara da Vazenda 
Pública de Mogi das Cruzes 
Eduardo Calvert condenou 
anteontem o membro da 
Câmara de Vereadores Carlos 
Lucarefski (PV) por improbidade 
administrativa, juntamente 
com duas ex-funcionárias 
de seu gabinete. A Justiça 
condenou o parlamentar à 
perda dos direitos políticos 
por cinco anos, além da 
devolução de todo o valor 
recebido durante o último 
mandato.

A ação civil pública foi mo-
vida pelo Ministério Público, 
sob a denúncia de que duas 
assessoras de seu gabinete 
durante a última Legislatura 
(de 2017 a 2020) recebiam 
salário como “funcionárias 
fantasmas”: na prática, não 
compareciam ao expedien-
te na Câmara e recebiam 
remuneração sem exercer 
qualquer tipo de serviço 
público.

Na decisão do juiz, as duas 

Decisão de 1ª instância

ex-assessoras não possuíam 
qualquer tipo de qualificação 
para exercer as funções para 
as quais foram contratadas, e 
mantinham relacionamento 
próximo com a família do 
político, o que justifica o 
delito de improbidade.

Depoimentos colhidos 
durante o processo também 
confirmaram que não havia 
nenhum tipo de trabalho no 
gabinete. “O dolo dos réus 
é evidente, uma vez que a 

prática de se contratar ‘fun-
cionários fantasmas’, de se 
pagar salários com dinheiro 
público para quem não pres-
ta qualquer serviço, ou de 
receber salários de origem 
sem qualquer contrapartida, 
não admite a modalidade 
culposa, o que fugiria à ra-
zoabilidade”, definiu o juiz 
Calvert no despacho.

O vereador e as ex-assessoras 
podem recorrer da decisão 
na Justiça.

André Diniz

Câmara diz que não foi notificada oficialmente

Divulgação

Sete bairros recebem amanhã 
a Operação Cata-Tranqueira

Sete bairros do distrito de 
Braz Cubas serão atendidos 
amanhã pelo Cata-Tranqueira. 
Realizada pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, a operação 
percorrerá os bairros Vila 
Brasileira, Parque Olímpico, 
Vila Pomar, Vila Melchizedec, 
Loteamento Alvorada, Vila 
Bela Vista e Vila Municipal.

 Os moradores desses 
locais devem deixar mó-
veis e objetos que desejam 
descartar na frente de suas 
casas na noite de hoje ou 
antes das 7 horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao lon-
go de todo o ano, sempre 
aos sábados. O objetivo é 
recolher objetos e móveis 
não mais utilizados pelas 
pessoas e dar a eles a desti-
nação correta, beneficiando 
o munícipe que eventual-
mente tenha dificuldades 
para fazer o descarte. A 
operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 

Braz Cubas

que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

São cerca de 40 fun-
cionários atuando todos 
os sábado. O material é 
removido das calçadas e 
colocado nos caminhões da 
operação. Para os móveis 
mais pesados, uma minire-
troescavadeira, do modelo 
Bobcat, auxilia na coleta. 
Após os serviços nas ruas, 
o material segue para um 

armazém e, posteriormente, 
é enviado para um aterro 
legalizado.

A Operação Cata-Tran-
queira é um dos serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos. Só não 
são recolhidos pelas equi-
pes lixo doméstico, roupas 
e grandes entulhos. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
4798-5706. 

Objetivo é recolher objetos e móveis não utilizados

Divulgação/PMMC

Prazo para enviar proposta de 
concessão da CPTM se encerra

Preço mínimo para concessão das estações Jundiapeba, Estudantes e Mogi das Cruzes é de R$ 140 milhões

TRANSPORTE PÚBLICO

Terminou o prazo para 
empresas e consórcios interes-
sados em participar do edital 
de concessão de direito de uso 
real para as três estações da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) na 
cidade de Mogi das Cruzes. 
O contrato, com um valor 
mínimo de R$ 140 milhões, 
dá direito para a reforma e 
operação das estações Mogi 
das Cruzes, Estudantes e 
Jundiapeba, que integram a 
Linha 11-Coral.

O certame vem sendo anun-
ciado desde o segundo semestre 
de 2020, com o anúncio do 
chamamento público para a 
criação de um anteprojeto de 
revitalização e expansão das 
atividades nas estações. Na 
página da CPTM dedicada 
a mostrar o andamento de 
licitações e concorrências, o 
edital nº 0911208061. 

Segundo as regras do cer-
tame, a empresa vencedora 
da concorrência deverá pagar 

no mínimo R$ 140,6 milhões 
para a aquisição do contrato, 
com um investimento mínimo 
de R$ 133,3 milhões para a 
reforma e adequação das três 
estações. O contrato terá du-
ração total de 35 anos, sendo 
cinco anos para a ampliação 
e construção das estações, e 
30 anos para a exploração 
comercial e administrativa 
do espaço.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a Secretaria 
de Estado de Transportes Me-
tropolitanos para obter mais 
informações sobre o processo 
licitatório, no entanto, até o 
final da edição, não recebeu 
uma resposta.

A direção da CPTM men-
cionou em outras ocasiões que 
a estação Braz Cubas não foi 
incluída dentro do pacote de 
concessão à iniciativa privada 
por estar dentro de um pro-
jeto diferenciado. No final de 
janeiro, a empresa informou 
que o edital de licitação para 
concessão será publicado até 
o final de junho.

Itaquá
O deputado federal Marcos 

Bertaiolli (PSD) e o vereador 
Carlos Alberto Santiago (PSD) 
estão promovendo um abaixo-

-assinado para colher o apoio 
da população na cobrança 

de reformas das estações de 
Itaquaquecetuba ao governo 
estadual. Para eles, é necessá-
rio modernizar as estruturas 
e implantar acessibilidade 
para contemplar todos os 
usuários que dependem do 

transporte ferroviário.
De acordo com as informa-

ções que constam no próprio 
documento disponível online, 
nos próximos dias Bertaiolli 
terá uma reunião com o 
secretário dos Transportes 

Metropolitanos do Estado de 
São Paulo, Alexandre Baldy. 

A discussão será pautada 
justamente pela reforma das 
estações Aracaré e Manoel Feio.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Transportes afirmou 
que considera fundamental 
a reforma das estações. Das 
13 estações da Linha 12-Sa-
fira da Companhia de Trens 
Metropolitanos (CPTM), que 
liga o Brás a Calmon Viana, 
apenas as três de Itaquá não 
foram reformadas. “Por esse 
motivo, é de total importân-
cia o pleito formulado pelo 
deputado Bertaiolli para que 
o usuário do transporte tenha 
mais conforto e acessibilida-
de. A reforma contribuiria 
também para a revitalização 
no entorno das estações”, 
acrescentou a Pasta municipal. 
A Prefeitura contou ainda 
que possui projetos para 
construir dois terminais de 
ônibus que vão contemplar 
diretamente os usuários da 
CPTM, mas eles não foram 
especificados.

André Diniz

Apenas a Estação Braz Cubas não está incluída neste projeto de concessão

Mogi News/Arquivo
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Mogi abre inscrições para 
contratação de professores 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abrirá hoje, a partir 
das 8 horas, as inscrições do 
Processo Seletivo Simplificado 
(PSS) para a contratação de 
150 professores de Educação 
Básica I. Serão 142 vagas para 
ampla concorrência, 8 para 
deficientes e 8 vagas para 
professores de Educação Básica 
II. Outras cinco  vagas para 
ampla concorrência e três 
para deficientes de acordo 
com as disciplinas dispostas 
no edital, que está disponível 
no site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. 

O prazo final de inscrição 
é até o dia 11 de março às 17 
horas. A inscrição é online.

Os profissionais irão minis-
trar aulas no ensino regular e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da rede municipal de 
ensino de Mogi das Cruzes e 
atenderão a necessidade da 
Pasta em caráter emergencial 
e temporário. O contrato 
terá a duração de 12 meses. 
O salário para professor de 
Educação Básica I por uma 

Processo seletivo

jornada semanal de 25 horas 
é de R$ 3.518,74 e para o 
professor de Educação Básica 
II, a jornada semanal é de 
20 horas e o salário é de R$ 

3.346,75.
O link para inscrição é  

o https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeRzRi
LTf1oXWKYoxIbCMdKqd
L9j7oehlCD3lrFOdA_0H
MszQ/viewform

O candidato deve atender 
os requisitos dispostos no 
edital, onde também estão 
definidos os critérios de clas-
sificação. Mais informações 
pelo e-mail comissaopss@
se-pmmc.com.br

Prazo para inscrição é até 11 de março às 17 horas

Guilherme Berti/PMMC

Avaliações serão retomadas 
após evolução epidemiológica

As provas de Língua Por-
tuguesa e Matemática, desti-
nadas aos alunos do Ensino 
Fundamental de Mogi das 
Cruzes poderão continuar 
sendo realizadas presencial-
mente pelos alunos somente 
quando a cidade evoluir no 
Plano São Paulo. Há dois 
dias, Mogi retrocedeu para 
a fase vermelha, por conta 
da pandemia doa Covid-19

“Os alunos poderão voltar 
a fazer as provas assim que 
tivermos uma sinalização da 
mudança de fase do municí-
pio, por meio de documentos 
oficiais, conforme o cenário 
pandêmico e as necessidades 
apontadas pelos gestores das 
escolas”, disse ontem a Se-
cretaria Municipal de Saúde.

A avaliação pretende 
identificar, no contexto da 
pandemia do coronavírus, o 
aprendizado dos alunos do 
Ensino Fundamental. Na 
versão online, que encerrou 
há duas semanas, 80,08% 
dos estudantes concluíram 
a prova. O objetivo é atingir 

Educação

o maior número de alunos 
possível, uma média de 27 
mil estudantes.

Em nota, a Pasta afirmou 
ainda que vai aguardar a reava-
liação das medidas na próxima 
segunda-feira. A reclassificação 
ocorreu após a constatação 
da ocupação total dos leitos 
destinados aos pacientes com 
a Covid-19 na cidade.

Por este motivo, apenas 
os serviços essenciais (como 
supermercados, farmácias, 
postos de gasolina) poderão 

funcionar. Templos religiosos 
não poderão receber fiéis neste 
período e as escolas poderão 
apenas fazer atendimento 
remoto.

Com isso, as atividades 
pedagógicas e recreativas pre-
senciais em escolas públicas e 
privadas foram suspensas. As 
unidades escolares poderão 
realizar apenas atividades 
administrativas essenciais, 
incluindo as entregas de kits 
de alimentação e de material 
escolar/didático.

Mogi retrocedeu para a fase vermelha do Plano SP

Divulgação

Dossiê aponta mais de 260 
comércios fechados em Mogi

Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços fecharam as portas definitivamente na região central

EFEITO DA PANDEMIA

Um dossiê do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio) revelou que 
mais de 230 estabelecimentos 
comerciais e prestadores de 
serviços fecharam a porta de-
finitivamente na região central 
da cidade. O levantamento 
foi apresentado à Prefeitura 
e Câmara Municipal em 
conjunto com pedidos de 
flexibilizações para funciona-
mento dos estabelecimentos 
que ainda tentam se manter 
ativos após meses de baixas 
vendas devido a pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

As placas imobiliárias anun-
ciando a venda ou aluguel de 
imóveis no Centro de Mogi 
das Cruzes se multiplicaram 
nos últimos meses. De acordo 
com levantamento do Sinco-
mércio, 235 estabelecimentos 
espalhados em cerca de 60 
ruas na região fecharam as 
portas definitivamente em 
razão dos reflexos de uma 

crise econômica que se ar-
rasta há anos e foi agravada 
pela pandemia da Covid-19.

Na lista dos endereços 
mais afetados consta a rua 
Doutor Ricardo Vilela com 
23 estabelecimentos fecha-
dos, rua Barão de Jaceguai 
com 19 propriedades com 
atividades encerradas e rua 
Senador Dantas com dez 
prédios desativados.

“Estimamos que o fechamento 
definitivo devido a falência 
desses estabelecimentos re-
presente, no mínimo, cerca 
de 500 empregos”, contou 
Valterli Martinez, presidente 
do Sincomércio. Segundo o 
representante da entidade 
comercial, o desemprego 
gerado na região pode ser 
ainda maior considerando que 
boa parte dos trabalhadores 
desses locais, hoje fechados, 
costumavam fazer compras e 
se alimentar nas redondezas. 

“A movimentação mantinha 
inumeráveis empregos indi-
retos”, lamentou. 

A contagem dos 

estabelecimentos que dei-
xaram de funcionar no 
Centro e posteriormente 
foram documentados em 
um dossiê, começou quan-
do o sindicato deu iniciou 
ao processo de atualização 

mensal do banco de dados 
de empresas cadastradas 
pelo Sincomércio. “Com isso 
constatamos que diversos 
comércios sindicalizados 
não estavam mais ativos, 
encaminhamos equipes até o 

local e fotografamos a fachada 
dos estabelecimentos com 
suas placas de aluga-se ou 
vende-se”, explicou Martinez.

As fotografias preenche-
ram dezenas de páginas 
de um documento que foi 

encaminhado na quarta-
-feira passada ao Executivo 
e Legislativo mogiano. As 
imagens de antigos escri-
tórios, salões comerciais 
e prédios prestadores de 
serviços que povoavam o 
Centro acompanham um 
pedido por flexibilizações 
para o funcionamento na 
fase vermelha dos estabele-
cimentos que se mantiveram 
abertos. 

Anteontem, o Sincomér-
cio já havia entregue ao 
secretário de Desenvolvi-
mento, Gabriel Bastianelli 
e ao vereador Clodoaldo 
Aparecido de Moraes um 
plano de flexibilização no 
comércio para este período de 
pandemia e principalmente 
porque Mogi entrou na fase 
vermelha nesta semana com 
medidas de restrições mais 
severas aos comerciantes. 
Apenas serviços essenciais 
estão liberados. O decreto 
do prefeito Caio Cunha vale 
até o próximo dia 8. 

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Cenário é desolador com muitos estabelecimentos que fecharam as portas

Divulgação

Profissionais irão 
ministrar aulas no 
ensino regular e 
Educação de Jovens 
e Adultos (EJA)
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Grupo quer academias como 
serviço essencial em Mogi

Os profissionais de Edu-
cação Física, alunos e atletas 
mogianos estão promovendo 
um abaixo-assinado para 
reabilitar as atividades físicas 
como essenciais no muni-
cípio. Os mais de 5,1 mil 
assinantes apelam ao Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ) 
pelo reconhecimento da lei 
municipal que permitia o 
funcionamento de academias 
e demais estabelecimentos 
para a prática de atividade 
física durante a pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Proposta pelo vereador 
Marcus Furlan (DEM) e apro-
vada no ano passado pela 
Câmara Municipal, a Lei 
7.565 classificou academias 
como essenciais e, portanto, 
poderiam funcionar mesmo 
nas fases mais restritivas do 
plano São Paulo, como a 
vermelha, decretada pela 
Prefeitura na terça-feira pas-
sada. No entanto, no final 
de fevereiro a permissão foi 
suspendida após decisão 
do TJ. “A essencialidade das 

Atividade física

academias e atividades físicas 
consiste na necessidade que 
muitas pessoas possuem 
até mesmo para tratar suas 
comorbidades e manter a 
imunidade alta”, explicou 
Furlan. Com a suspensão 
das atividades, associações 
informais de academias, as-
sim como profissionais do 
segmento e também alunos, 
promoveram uma petição 
pública que alcançou mais 

de 5 mil assinaturas em 24 
horas.

“Temos diversas ativida-
des que foram classificadas 
como essenciais, porém os 
profissionais de Educação 
Física, que são considerados 
como profissionais da Saúde 
também pela própria Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), estão proibidos de 
fornecerem seus serviços”, 
lamentou o parlamentar. 

Proposta já havia sido feita pelo vereador Furlan

Mogi News/Arquivo

Pezzuti e demais hospitais vão 
garantir 70 leitos para a região

Vagas no Hospital Dr. Arnaldo são uma demanda antiga para combater os casos de coronavírus na região 

PANDEMIA

A abertura de leitos para 
combater o coronavírus (Co-
vid-19) no Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
localizado no distrito de Jun-
diapeba, em Mogi das Cruzes, 
atende a uma demanda antiga 
da região, informou ontem 
o deputado estadual Marco 
Bertaiolli (PSD), que defen-
deu a utilização da unidade 
como referência para casos de 
Covid-19. A unidade deverá 
receber pacientes da região 
somente por meio de enca-
minhamento. “Sua posição 
geográfica, infraestrutura já 
existente e a capacidade de 
isolamento sempre transfor-
maram o hospital em uma 
localização preferencial para 
o atendimento de casos leves 
e graves. No entanto, foi op-
tado pela escolha do Hospital 
Municipal em Braz Cubas, o 
que acabou fechando outros 
serviços”, explicou o deputado.

Segundo o parlamentar, os 
contínuos contatos de repre-
sentantes do município com o 
secretário de Estado da Saúde, 

Jean Gorinchteyn, mostraram 
a necessidade de adoção do 
Dr. Arnaldo como opção para 
a demanda crescente de leitos 
na segunda onda da pandemia. 

“A Secretaria de Estado da Saúde 
está realizando a contratação 
de novos profissionais que 
vão atuar no Pezzuti e nos 
leitos a serem abertos nos 
outros hospitais da região. 
Acreditamos que o processo 
será concluído o mais rápido 
possível, devido à necessidade 
urgente destes leitos abertos”, 
concluiu Bertaiolli.

A demanda por mais leitos 
na região vem sendo a ban-
deira dos prefeitos desde o 
início do ano. Em janeiro, o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) apresentou um 
pedido junto ao governo 
estadual para a abertura de 
mais leitos, dando prioridade 
às estruturas do Pezzuti e 
do Hospital das Clínicas de 
Suzano.

A Secretaria de Estado da 
Saúde informou ontem que 

o governo do Estado pre-
tende abrir 70 novos leitos 
exclusivos para tratamento 
do novo coronavírus em 
hospitais estaduais do Alto 
Tietê. No total, serão abertos, 
de forma gradual, 30 novos 

leitos - sendo 10 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 20 para enfermaria - no. 
Arnaldo Pezzuti, no distrito 
de Jundiapeba em Mogi das 
Cruzes; 10 leitos de UTI no 
Hospital Santa Marcelina em 

Itaquaquecetuba e outros 30 
leitos no Hospital das Clínicas 
de Suzano (10 de UTI e 20 
de Enfermaria).

A medida complementa a 
abertura de 30 leitos de UTI 
ocorrida em três hospitais 

estaduais localizados em 
Mogi, Ferraz de Vasconcelos 
e Guarulhos.

Agora, com o risco de co-
lapso no sistema de Saúde, o 
Conselho de Prefeitos deve se 
reunir hoje com o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, para 
pedir a agilização na vinda dos 
leitos e o apoio do Palácio dos 
Bandeirantes na contratação 
de leitos privados. “Nas pró-
ximas duas semanas teremos 
um agravamento ainda maior 
da pandemia, por isso nossa 
região não suporta esperar por 
mais 10 dias para a implanta-
ção destes leitos. Precisamos 
que esta ampliação aconteça 
imediatamente para suprir a 
necessidade que já existe na 
região”, afirmou o prefeito de 
Suzano e presidente do Con-
demat, Rodrigo Ashiuchi (PL).

Mortes 

O Alto Tietê registrou ontem 
mais 12 mortes por corona-
vírus. A região já acumula 
2.324 óbitos

Para o deputado federal Marco Bertaiolli, hospital de Mogi possui boa localização

Arquivo/Mogi News

Polo Digital faz seleção de 
projetos nesta sexta

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza nesta sexta-

-feira (05/03) a segunda etapa 
do processo de seleção do 
Programa de Incubação do 
Polo Digital. Dos 28 projetos 
inscritos, 13 foram aprovados 
na análise de requisitos para 
a submissão das propostas. 
A segunda etapa terá um 
modelo em que os responsá-
veis pelas startups farão uma 
apresentação curta para uma 
banca formada pelo Conse-
lho Municipal de Inovação 
e Tecnologia (CMIT), que 
possui representantes da 
Prefeitura e da sociedade civil.

O corpo de jurados será 
formado pelos membros 
do CMIT e do Sebrae-SP 
Gilvanda Geraldina Figueirôa, 
Gabriel Bastianelli, Bruno 
Marques Panccioni, Fernando 
Martins, Célio Fabiano de 
Souza, Carlos Yamanaka, 
Claudio Januário Leopoldo 
e Rodrigo Garzi.

Na segunda fase, o tempo 
estimado para cada apre-
sentação será de 5 minutos. 

Startups

Após, os avaliadores terão 
10 minutos para fazer per-
guntas e esclarecer dúvidas. 
Neste período, a banca fará 
uma breve entrevista com o 
responsável, para avaliar a 
experiência, o conhecimento 
sobre o projeto, domínio 
tecnológico, perfil empreen-
dedor e a motivação para o 
negócio.

Esta edição do Programa 
de Incubação do Polo Digital 
é voltada para startups que 

tragam soluções referentes à 
gestão pública. Com isso, a 
Prefeitura poderá participar 
mais ativamente do apoio aos 
empreendedores, como uma 
plataforma para inovação. 
Ao todo, 13 eixos temáticos 
estavam disponíveis: Agricul-
tura, Cultura, Defesa Civil, 
Educação, Energia, Meio 
Ambiente, Mobilidade, Saúde, 
Segurança, Transparência 
e Gestão Pública, Turismo, 
Urbanismo e Zeladoria.

Responsáveis pelas startups farão uma apresentação

Divulgação
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Saques na poupança registraram recorde

A caderneta de poupança fechou o mês de fevereiro de 2021 com nova saída de recursos, no segundo mês 
seguido de saques líquidos após dez meses consecutivos de captações. Dados divulgados nesta quinta-feira, 4, 
pelo Banco Central mostram que saíram da poupança R$ 5,832 bilhões líquidos no mês passado.
Este é o maior volume de retiradas para meses de fevereiro desde 2016, quando as saídas somaram R$ 6,638 
bilhões. 

As farmácias brasileiras 
tiveram um novo recorde de 
68.939 resultados positivos 
para covid-19 na semana 
entre 22 e 28 de fevereiro, 
alta de 66% em relação à 
semana anterior. Os dados 
são de levantamento semanal 
realizado pela Associação 
Brasileira de Redes de Farmá-
cias e Drogarias (Abrafarma), 
que monitora a quantidade 
de testes rápidos feitos nos 
estabelecimentos em tod 
o País.

“O índice foi de 26% (de 
testagens positivas), contra 
24% e 21% das últimas duas 
semanas, e 18% na média 

Farmácias registram 
recorde de testes 

Situação alarmante

geral. É um quadro cada vez 
mais preocupante, ainda 
mais se levarmos em conta 
a média de 15% de casos 
até o fim do ano passado”, 
adverte Sérgio Mena Barreto, 
CEO da Abrafarma, em nota.

Segundo a associação, os 
maiores sinais de alerta estão 
no Norte e Nordeste: dos 12 
Estados com porcentual de 
infectados acima de 20%, 11 
são das duas regiões. Dois 
deles já estão na casa dos 
30%: Amazonas (34%) e 
Acre (30%). Em seguida, vêm 
Amapá (26%)e  Pernambuco 
(26%), Rondônia (26%) e 
Paraíba (24%).(E.C)

Variações no Brasil 
preocupam mundo

Cientistas nacionais e estrangeiros estão em alerta sobre o impacto na 
pandemia como um todo com as novas variantes do vírus Sars-CoV-2

COVID-19

A disseminação sem con-
trole do novo coronavírus no 
Brasil está deixando cientistas 
nacionais e estrangeiros em 
alerta sobre o impacto que 
isso pode ter sobre a pan-
demia como um todo, em 
especial no surgimento de 
novas variantes do Sars-CoV-2. 
Uma preocupação é que o 
País se torne uma espécie 
de “celeiro” de mutações, 
dificultando ainda mais o 
combate à covid-19.

Quanto mais o vírus circula, 
e se replica dentro dos seres 
humanos, maior a chance 
de ele acumular mutações e 
gerar novas variantes. É um 
processo que faz parte da 
natureza desse organismo, 
mas é favorecido em cená-
rios de descontrole como o 
que vemos no Brasil, que 
enfrenta o pior momento 
da pandemia em um ano 
em meio a um relaxamento 
das medidas de segurança. 
Enquanto o número de casos 
e de mortes vem caindo em 
várias partes do mundo, aqui 
só tem subido.

Somente nesta quarta-feira, 
3, foram registrados mais de 
74 mil novos casos, o maior 
valor em todo o mundo, e 
1.840 mortes, recorde desde 
o início da pandemia no 
País. Os Estados Unidos 
tiveram cerca de 60 mil 
novas infecções.

Nesse movimento de evo-
lução do vírus, de vez em 

quando podem aparecer 
variantes muito diferen-
tes, como é o caso da P.1, 
que surgiu em Manaus, e 
também das originadas no 
Reino Unido e na África do 
Sul. Por causa disso elas são 
chamadas de VOCs (variantes 
de preocupação, na sigla em 
inglês). Em geral, sabe-se que 
vírus, no decorrer de uma 

epidemia, podem apresentar 
de uma a duas mutações por 
mês. No caso da P.1 e das 
demais, foram cerca de 20 
de uma tacada só. Por isso 
preocupam.

O motivo para isso ocorrer 
ainda não é bem compreendi-
do pela ciência. São como os 
acidentes de avião, compara 
a imunologista Ester Sabino.

Vírus pode sofrer de uma a duas mutações; mas foram 20 de uma tacada só

REUTERS/Phil Noble
Estadão Conteúdo

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) se posi-
cionou nesta quinta-feira, 4, 
sobre as medidas adotadas 
no combate à covid-19 e 
enfatizou que a vacinação 
de todos os brasileiros, “no 
menor espaço de tempo, é o 
caminho mais seguro de se 
evitar que o contágio pelo 
coronavírus continue a cau-
sar adoecimento e mortes”. 

“As vacinas representam a 
esperança de superação da 
pandemia e o CFM apoia 
incondicionalmente que 
elas sejam disponibilizadas 
para toda a população”, diz 
a entidade por meio de nota.

O governo brasileiro tem 
sido pressionado para ampliar 
a oferta de imunizantes, após 
a explosão de novos casos de 
covid-19. Segundo dados do 
consórcio de veículos de im-
prensa, composto por Estadão, 

Conselho defende 
vacina para todos

Medicina

G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL, nesta quarta-feira, 
3, o Brasil registrou 1.840 
mortes em decorrência do 
novo coronavírus, o quinto 
recorde consecutivo. Com 
relação aos imunizados, o 
número de pessoas vacinadas 
com a primeira dose contra 
a covid-19 no Brasil atingiu 
nesta quarta 7.351.265, o que 
representa apenas 3,47% da 
população. Diante do colapso 
de sistemas de saúde em 
todo o País, muitos Estados 
voltaram a adotar medidas 
restritivas, como fechamento 
de comércio e escolas.

A CFM afirma que os 
governos devem considerar 
que a adoção de restrições 
de caráter local pode redu-
zir, a pressão da demanda 
sobre o sistema de saúde, 
numa tentativa de evitar o 
colapso. (E.C)

Vacina é considerada meio mais eficaz, segundo CFM

Os dados são de levantamento da Abrafarma

Reuters/Direiots reservados

Mariana Acioli

inclui
mundo



mundo Sexta-feira, 5 de março de 20218 portalnews.com.br

Bolsas da Europa fecham 
sem rumo com covid

As bolsas da Europa fe-
charam sem direção única 
nesta quinta-feira, após a 
divulgação de indicadores que 
mostraram o forte impacto 
da segunda onda de casos 
de coronavírus na economia 
da região. O setor de energia 
apareceu como destaque, 
com manutenção de cortes 
na produção de petróleo por 
países exportadores. Investi-
dores seguem monitorando 
também a recente alta nos 
juros de títulos públicos.

O índice pan-europeu 
Stoxx 600, que reúne as 
principais ações do continente, 
encerrou o pregão com perda 
de 0,37%, a 411,91 pontos.

A Eurostat, agência de es-
tatísticas da União Europeia, 
informou nesta quinta que 
as vendas no varejo da zona 
do euro recuaram 5,9% na 
comparação de janeiro com 
dezembro. O tombo foi bem 
maior que o previsto por 
analistas consultados pelo 
The Wall Street Journal, de 
1,7%. A taxa de desemprego, 

Impacto na economia

por sua vez, ficou estagnada 
em 8,1% no mesmo mês.

Em relatório, o ING avalia 
que o mercado de trabalho 
europeu ainda deve piorar 
mais, à medida que progra-
mas de apoio ao emprego 
expirem. “Achamos que o 
desemprego tem potencial 
para crescer mais ao longo 
de 2021, apesar da vindoura 
recuperação econômica”, 
ressalta.

Nesse quadro, o índice 
DAX, de Frankfurt, recuou 
0,17%, a 14 056,34 pontos, 
enquanto o FTSE 100, de 
Londres, perdeu 0,37%, a 
6.650,88 pontos.

No mercado britânico, papéis 
de petroleiras contrariam o 
movimento e se valorizavam, 
na esteira do salto nas cotações 
da commodity energética, 
depois que os integrantes 
da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo e 
aliados (Opep+) decidiram 
pela manutenção dos cortes 
na produção, durante cúpula 
virtual. A ação da BP ganhou 

2,39% e a da Royal Dutch 
se elevou 1,95%.

Em Paris, a Total foi um 
dos destaques do dia , em 
alta de 3,18%, e ajudou o 
índice CAC 40 a fechar com 
variação marginal positiva de 
0,01%, a 5.830,65 pontos.

Também no radar das 
mesas de operações, a alta 
dos juros dos Treasuries teve 
pausa nesta quinta, embora 
o rendimento ainda estejam 
nos maiores níveis no ano. 
Comentários do presidente 
do Federal Reserve (Fed, o 
banco central americano), 
Jerome Powell, nesta tarde 
serão monitorados com lupa 
por investidores em busca 
de um posicionamento mais 
claro da autoridade monetária 
sobre o tema.

Em Milão, o FTSE MIB 
avançou 0,20%, a 23.093,10. 
No noticiário local, o governo 
da Itália coordenou com a 
UE o bloqueio de expor-
tações de vacinas contra a 
covid-19 da AstraZeneca 
para a Austrália. (E.C)

Fed descarta alta de juros 
na economia dos EUA

O presidente do Fede-
ral Reserve (Fed, o banco 
central norte-americano), 
Jerome Powell, reforçou 
nesta quinta-feira, 4, que 
a postura atual de política 
monetária da instituição é 

“apropriada”. Durante um 
evento virtual organizado 
pelo Wall Street Journal, o 
dirigente afirmou que não 
haverá alta de juros até que 
as condições macroeconômi-
cas estejam “satisfeitas”, ou 
seja, até que o Fed esteja no 
caminho para cumprir suas 
metas de inflação e emprego.

“O guidance do Fed é basea-
do em resultados”, declarou 
Powell.

Segundo o presidente do 
BC americano, a economia 
ainda tem um “longo” ca-
minho até a recuperação 
completa da crise gerada 
pela pandemia. 

Ele também ressaltou que 
ainda levará “algum tempo” 
para que os Estados Unidos 
alcancem o máximo emprego. 

“Não aumentaremos juro 

Não é o momento

apenas porque o emprego 
aumentou”, afirmou o di-
rigente. Powell disse, ainda, 
que quer ver um incremento 
nos salários dos trabalhadores.

Nesta quinta-feira, Powell 
afirmou que estaria preocupado 
com o movimento recente 
no mercado de Treasuries 
apenas se houvesse um aperto 

“consistente” e “persistente” 
nas condições financeiras. 
Pela primeira vez, ele disse 
que a inclinação na curva 

de juros americana chamou 
sua atenção.

Segundo Powell, as condi-
ções financeiras nos Estados 
Unidos estão “altamente 
acomodatícias” no momen-
to. O dirigente frisou que, 
se houver uma “mudança 
substancial”, o Fed estará 
preparado para usar as suas 
ferramentas disponíveis. Ele, 
contudo, não detalhou quais 
serão estas possíveis medi-
das. (E.C)

Economia ainda tem longo período até a recuperação

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Tecnologia pode facilitar 
manejo de vacinas nos EUA

Empresas querem usar tecnologia artificial blockchain e nuvem híbrida para facilitar a produção e distribuição

ACELERAR PRODUÇÃO

A Moderna e a IBM anun-
ciaram nesta quinta-feira, 4, 
um acordo para explorar 
tecnologias que facilitem o 
manejo e a distribuição de 
vacinas contra a covid-19 nos 
Estados Unidos. As empresas 
farão uso de inteligência ar-
tificial, blockchain e nuvem 
híbrida.

“O objetivo é identificar ma-
neiras pelas quais a tecnologia 
pode ser usada para ajudar a 
acelerar o compartilhamento 
seguro de informações entre 
governos, provedores de saú-
de, organizações de ciências 
biológicas e indivíduos”, diz 
um comunicado divulgado 
pelas companhias.

A farmacêutica e a em-
presa de tecnologia afirmam 
que pretendem melhorar a 
confiança nas campanhas 
de vacinação e aumentar as 
taxas de imunização no país.

Dentre as principais me-
didas, estarão soluções de 
gerenciamento de vacinas que 

forneçam rastreabilidade de 
ponta a ponta e abordagem 
de potenciais interrupções 
na cadeia de suprimentos.

“A Moderna está compro-
metida em trabalhar com 
uma coalizão de parceiros 
para aumentar a educação 
e a conscientização sobre a 
importância da vacinação 
para ajudar a derrotar a 
covid-19”, disse o diretor 
administrativo de Operações 
Comerciais da farmacêutica 
na América do Norte, Michael 
Mullette.

“Se já houve um momento 
para se reunir em torno de 
tecnologia aberta e colabo-
ração, é agora”, afirmou o 
líder de alianças estratégicas 
globais da IBM, Jason Kelley.

Insolvência

O presidente do 
Banco Mundial, David 
Malpass, afirmou que 
a economia mundial 
apresenta riscos de 
insolvência de em-

presas privadas, com 
pesquisas indicando 
uma deterioração das 
condições de crédito e 
dados registrando um 
aumento do número 

de empresas insol-
ventes com fatura-
mento maior que US$ 
60 milhões na segun-
da metade de 2020. “A 
dívida do setor pri-

vado não-financeiro 
atingiu altas históricas” 
por conta da crise, 
notou o dirigente.
Este cenário ocorre 
apesar do apoio fiscal 

dado às companhias 
ao longo do ano pas-
sado, que foi bem 
sucedido em reduzir a 
quantidade de pedi-
dos de falência e, em 
alguns casos, a níveis 
menores que em pe-
ríodos anteriores, de 
acordo com Malpass.
Ele não espera, porém, 
que esta tendência 
continue em 2021. Di-
ante desta previsão, o 
dirigente alerta para a 
necessidade de pensar 
em ferramentas para 
facilitar a reestrutur-
ação das dívidas de 
empresas.
Outros impactos 
foram destacados 
como a perda de 250 
milhões de empregos.

Estadão Conteúdo

Tecnologia poderá ajudar a acelerar a fabricação de vacinas nos EUA

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Como é bom ter bons relacionamentos . Ao longo de nossa jornada frente a vários órgãos de 
imprensa que atuamos e claro no grupo Mogi News em especial , temos deixado nossa marca . 
Mudamos conceitos, criamos estilos, acrescentamos positividade e também estamos sempre 
construindo pontes e derrubando muros . Assim, com o compromisso maior de levar aos nossos 
leitores páginas com nomes que somam no circuito e que estão conosco nos apoiando , torcendo 
, orando nos momentos difíceis, minha missão e biografia vou escrevendo de forma pujante e 
honesta. Colecionar e fazer amigos são dádivas e bênçãos. Confiamos em Deus e sabemos que 
todos os dias ele terá luz em nosso caminho. Mesmo agora em tempos difíceis , estamos nos re-
inventando e mostrando que a fé supera qualquer adversidade . Vamos a “Luta” pois a promessa 
que o Senhor tem para conosco será cumprida . Ótimo dia a todos !!!
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SBT, 21H00

Chiquititas
As meninas conversam que precisam pensar num presente bacana para Bia, 

pois seu aniversário está chegando. Mili e Mosca criam o look para ele se 

passar por namorado de Açucena. Dani diz para Cris que se sente menos 

sozinha ao saber que tem um pai, porém, não quer ir embora e deixar Carol 

e o orfanato. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro se incomoda com o beijo de Karina em Zé. Bete se emociona ao falar 

de Sol para Wallace e Jeff. Karina diz a Zé que são apenas amigos. Bianca 

volta ao plano de arrumar um namorado para a irmã. Tainá afi rma a Pedro 

que ele gosta de Karina.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva nao deixa Ana e Rodrigo conversarem. Manuela fi ca chocada ao ver 

Rodrigo beijar uma garota em um show. Ana e Eva chegam a Patagonia e 

vao a agencia de adocao. Manuela conta para a irma que viu Rodrigo com 

outra. Ina faz perguntas sobre Ana para Manuela. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Tamara se sente culpada quando o Juiz declara que ela e Apolo não poderão 

ter a guarda das crianças. Shirlei conta a Francesca que Felipe a pediu em 

casamento, e Carmela ouve. Carmela conta a Jéssica que Felipe e Shirlei 

estão juntos. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Ruy insiste que é pai de Ruyzinho e pede que Cibele não mostre o exame 

para ninguém. Após discussão com Irene, Mira teme por sua segurança. Bibi 

é despejada de casa por Rubinho, que se vangloria pelo ato. 

RECORD, 21H

Gênesis
Terá fi ca assustado diante da revolta de Nadi. O rei ameaça Lilit. Terá faz 

uma grave acusação contra Nadi e a sacerdotisa o olha com ódio. Lilit 

avisa à rainha sobre o questionamento do rei. Enlila então decide calar 

defi nitivamente sua serva.

 Não permita que 
a infelicidade se 
torne um hábito na 
sua vida. Às vezes 
é preciso darmos 
um grito de revoltar, 
dizermos a nós 
mesmos que as coisas 
não podem continuar 
assim. Qualquer 
mudança que possa 
acontecer tem de 
partir de você.

Se certas pessoas 
não lhe estão fazendo 
bem, chegou o 
momento de as deixar 

MOMENTO
especial

 Mude o que está ruim

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, paz e 

carinho... Feliz aniversário! 

 Mantenha o foco no objetivo, 
centralize a força para lutar e utilize a 
fé para vencer.”

 cultura@jornaldat.com.br

para trás. Se sente 
que o rumo que está 
seguindo é o errado, é 
agora a oportunidade 
de procurar um 
alternativo. O 
importante é você 
não pensar que o 
que está mal terá de 
permanecer assim 
eternamente. 
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