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Toque de recolher se mantém
Vigente desde o dia 15 de março, fase emergencial foi prorrogada pelo Governo do Estado até 11 de abril

DRIVE-THRU

  Vacinação para idosos com 69 anos começa hoje. Cidades, página 4

De acordo com levantamento 
do Condemat, os novos casos da 
doença tiveram uma alta de 21%, 
enquanto os óbitos subiram 42% 
nos últimos 14 dias, em compara-
ção aos 14 dias anteriores. Somente 
nos últimos sete dias foram registra-
dos 5.166 novos casos e 376 óbitos. 
Além disso, mesmo com a recente 
ampliação da capacidade de aten-
dimento na região, com a aber-
tura de mais de 120 novos leitos 
de UTI, semi-intensiva e enfer-
maria, a taxa de ocupação de lei-
tos continua a subir se mantendo 
acima de 90% há três semanas.  
Cidades, página 5

Salários

Apeoesp entra 
na Justiça contra 
descontos 
Cidades, página 3

Prioridade

Estado confirma vacinação para idosos
Governo vai expandir a vacinação contra a Covid-19 para profissionais das áreas de 
Educação e Segurança Pública, em paralelo a imunização de idosos. Cidades, página 4

Devido à proximidade do mega feriado, municípios devem reforçar barreiras sanitárias e ações de fiscalização para evitar aglomeração

Mogi News/Arquivo
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Efeitos da pandemia

Câmara cobra solução para 
aglomeração no Bom Prato

Só em Mogi das Cruzes, o número saltou de 1,9 mil 
pratos em 2020 para 2,2 mil neste ano. Cidades, página 5
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 Mogi não tem transferido pacientes

LEITOS

Em Suzano 35 pacientes aguardam por leito de 
UTI e em Itaquá, 12 pacientes. Cidades, página 6
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TONELADA DE ALIMENTO
O vereador Edson Alexandre Pereira, 
o Edinho do Salão (MDB) confirmou 
à coluna que pretende doar o equi-
valente a 20% de seu salário em ali-
mentos para entidades assistenciais 
do município. O anúncio teve ampla 
repercussão nesta semana nas re-
des sociais. Nas estimativas do ve-
reador, as doações devem equiva-
ler a uma tonelada de alimentos, 
que serão repassadas a entidades 
cadastradas.

COM A PALAVRA
Seis entidades serão beneficiadas 
com a doação do salário, segundo 
o vereador mogiano. “Acreditamos 
que esta é a melhor maneira de tra-
tar deste tema. Há pessoas procu-
rando o que comer no lixo”, ressal-
tou Edinho.

É COM A PREFEITURA...
O ato de doação do salário repercu-
tiu inclusive entre os membros da 
Câmara de Mogi das Cruzes. Segun-
do o vereador Iduigues Martins (PT), 
“a iniciativa do vereador é louvável e 
tem boas intenções, mas não pode-
mos nos esquecer que a obrigação 
de desenvolver políticas públicas de 

segurança alimentar é da adminis-
tração municipal”, cobrou.

TRABALHO SEMANAL
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) realizou obras de se-
torização da região leste durante a 
semana. Foram implantadas redes 
no Botujuru e válvulas para melho-
rias na distribuição de água na Vila 
Suíssa. Os bairros atendidos vão de 
Sabaúna à Vila Oroxó, passando por 
Botujuru, Cezar de Souza, Jardim Ma-
ricá, Ponte Grande, Jardim Aracy e 
Itapety. O investimento total nas obras 
de setorização da região leste é de  
R$ 6,7 milhões.

CLOROQUINA?
Um grupo de vereadores de Mogi das 
Cruzes protocolou na sessão desta 
semana uma indicação ao prefeito 
Caio Cunha (Pode), pedindo estudos 
para a implantação de um protocolo 
unificado para tratamento precoce 
de casos leves e moderados de Co-
vid-19 na rede de saúde do municí-
pio. A matéria gerou polêmica entre 
os parlamentares sobre sua valida-
de como estratégia de saúde. Ape-
nas os vereadores Inês Paz (Psol) e 
José Luiz (PSDB) votaram contra.

•••

 editor@moginews.com.br
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Fome não pode esperar

M
ais urgente do que a vacinação 
contra a Covid-19 é a fome. Essa 
tem mais pressa e não pode es-
perar. A atual pandemia eviden-

cia toda falta de planejamento e carências do 
país e, uma das principais delas, é a falha 
Política de Segurança Alimentar.

A fome vem crescendo no Brasil nesse pe-
ríodo de um ano e as ONGs relatam, cada 
vez mais, queda nas doações. No momento 
não há nem o auxílio emergencial às famí-
lias de baixa renda por parte do governo fe-
deral que, mesmo com o baixo valor, vinha 
sendo a salvação de milhares de pessoas. 
No mês que vem, o programa será renova-
do, porém, com um valor ainda mais baixo 
– em vez dos R$ 600, o auxílio será entre 
R$ 250 e R$ 300. 

Nas últimas semanas, o site brasilsemfo-
me.org.br vem sendo divulgado com mais 
frequência. Lá, qualquer brasileiro pode fazer 
doações para minimizar o momento dramá-
tico de muitas famílias que, além do temor 
pelo coronavirus, também vem passando 
fome – problema mais grave e acentuado 
pelo atual cenário. 

Neste sentido, algumas ações no Alto Tie-
tê já começaram a ser colocadas em prática, 
como a Vacinação Solidária, promovida pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat). A campanha 
incentiva a doação de alimentos pelo público 
que está sendo vacinado na atual etapa, nos 
drive-thrus e outros postos de imunização. 
Em Mogi das Cruzes a arrecadação come-
çou a ser desenvolvida nesta semana. Cada 
município irá divulgar os pontos e horários 
de vacinação que contarão com a arrecada-
ção de alimentos, respeitando os protocolos 
sanitários de segurança. 

Há  também grupos que organizam lives 
pelas redes sociais com o mesmo objetivo, 
um exemplo é a Corrente do Bem, com a 
proposta de unir música, entretenimento 
e solidariedade. A ação ocorrerá no dia 10 
de abril, no canal no Youtube do DJ Rodri-
go Dantas.

Enquanto torcemos e cobramos o poder 
público para que façam sua parte nesta pan-
demia, façamos também a nossa. Tão ruim 
ou até pior do que a doença são as conse-
quências que ela carrega.

Instalar o lockdown per-
mite desempregos em massa, 
falência total do comércio, 
indústria e empresas pres-
tadoras de serviços. Sendo 
assim, os municípios, esta-
dos e união não arrecadarão 
tributos deixando de prestar 
os serviços gerais ao povo. 
Ajudem-me a descobrir os 
culpados. Acaso são os polí-
ticos, profissionais da saúde, 
hospitais, laboratórios, ideó-
logos socialistas e comunis-
tas? Ninguém tem solução 
para o momento triste que 
se está vivendo. 

A cada instante surgem nas 
redes sociais, os mais varia-
dos discursos e fake news. 
Há falatórios sem fundamen-
tos filosóficos ou científicos. 
Chegou à era da incerteza. 
Então devemos Comer, Re-
zar e Amar (como no filme 

Cure o mundo

ARTIGO
Olavo Câmara

da Julia Roberts). O mundo 
deve aprender que nenhum 
ser humano é melhor do que 
o outro. 

É hora da união da raça 
humana (minha utopia).  Vale 
lembrar e citar algumas fra-
ses de uma música inédita 
de Michael Jackson. “Cure 
o Mundo”. Esta música trás 
inspiração. Cure o mundo 
com orquestra e coral de 
André Rieu. “Há um lugar 
no coração e eu sei o que é 
amor”. “Este lugar pode ser 
mais brilhante que o ama-
nha”. E se você realmente 
tentar, descobrirá que não 
há necessidade de chorar. 
Neste lugar não há mágoa 
nem tristeza. Há caminhos 
para chegar lá. Se você se 
importa o suficiente com 
a vida, faça um pouco de 
espaço faça dele um lugar 

melhor. Cure o Mundo, faça 
dele um lugar melhor para 
você e para mim e para toda 
a raça humana”. 

Se você se importa real-
mente com a vida, faça do 
mundo um lugar melhor. O 
amor não pode mentir e não 
mente jamais. “Com muito 
amor os medos e as tristezas 
desaparecerão”. As pessoas 
de maneira geral estão vi-
vendo graus de frustrações 
pela maneira como estão vi-
vendo. Há uma onda domi-
nando e invadindo os seres 
humanos. Os humanos se 
queixam da maneira como 
vivem neste momento, do 
corre-corre diário, do vazio 
que sentem e do tédio que 
as acometem. Então seja fe-
liz, medite e converse com o 
Deus do seu coração.  

Olavo Arruda Câmara é advogado, 

professor universitário, mestre e  

doutor em Direito e Política.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Mais de 24 mil mogianos já 
declararam Imposto de Renda

Número indica que pouco mais de um quarto dos contribuintes da cidade já quitaram as pendências com o Leão

TRIBUTO FEDERAL

Mais de 24 mil mogianos 
já declararam o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2021. Faltan-
do pouco mais de um mês 
de para o encerramento do 
prazo, em 30 de abril, cerca 
de 25,8% do total previsto 
para contribuir este ano em 
Mogi das Cruzes já prestou 
contas à Receita Federal. De 
acordo com o Leão, 93.735 
declarações foram emitidas 
pela cidade no ano passado 
e a estimativa para 2021 é de 
que número semelhante de 
pessoas, com variações de até 
2%, deve realizar o processo 
nos próximos dias.

Entre as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5), 
Mogi é a que possui o maior 
número de contribuintes, 
mas ficou em último lugar, 
considerando o percentual 
de declarações já enviadas 
para a Receita Federal este 
ano. Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 

já registram taxas superio-
res a 30%. Atrasados serão 
multados em 1% sobre o 
imposto devido ao mês, com 
valor mínimo de R$ 165,74 
e máximo de 20% do total 
em débito.

Neste ano, algumas regras 
anteriores continuam valendo, 
como a obrigatoriedade da 

declaração para todos que 
acumularam rendimentos 
tributáveis em valores acima 
de R$ 28.559,70. A novidade 
é para quem recebeu o Auxí-
lio Emergencial do governo 
federal no ano passado. Para 
esse grupo beneficiário, a 
declaração deverá incluir 
o benefício, mas apenas 

para aqueles que somaram 
rendimentos maiores que  
R$ 22.847,76. Com a nova 
regra, a Receita Federal pre-
tende reaver o valor do auxílio 
pago indevidamente. Em 
todo o país, até três milhões 
de pessoas deverão fazer a 
devolução.

De acordo com dados 

Luiz Kurpel*

 Expectativa é que 93,7 mil pessoas entreguem a declaração até o final de abril

Marcello Casal/JrAgência Brasil

Processo para contratação 
de professores vai até abril

O processo seletivo para 
a contratação de cerca de 
150 professores de Educação 
Básica I, em Mogi das Cruzes, 
deve ser cumprido até o 
início de abril. Atualmente, 
com as inscrições encerradas 
no dia 11 deste mês, 8.972 
inscrições de educadores 
estão sendo analisadas. A 
Prefeitura apontou que o 
número exato de professo-
res contratados pode sofrer 
alteração.

A Secretaria Municipal de 
Educação abriu as inscrições 
do Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) no dia 5 deste 
mês, às 8 horas, e afirmou 
na data que serão 142 vagas 
para ampla concorrência, oito 
para deficientes e oito vagas 
para professores de Educação 
Básica II. Cinco serão para 
ampla concorrência e três 
para deficientes de acordo 
com as disciplinas dispostas 
no edital.

“Os profissionais irão ministrar 

Temporários

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 emergen-
cial e temporário”, apontou 
a Secretaria Municipal de 
Educação.

O contrato, segundo o 
Executivo mogiano, terá 
a duração de 12 meses. O 
salário para professor de 
Educação Básica I por uma 
jornada semanal de 25 horas 
é de R$ 3.518,74 e para o 
professor de Educação Bá-
sica II, a jornada semanal é 
de 20 horas e o salário é de  

R$ 3.346,75.
A Secretaria da Educação 

divulgou também no início 
deste mês que encerrou o 
ano letivo de 2020 com 
47.486 alunos matriculados 
em 210 unidades escolares, 
sendo 24.383 em período 
integral. Cerca de 3 mil 
servidores atuam na rede 
municipal, entre o quadro 
do Magistério e os técnicos.

“Foram aplicados em 2020 
25,94%, referente às receitas 
resultantes de impostos. No 
total, ao longo do ano passado, 
foram investidos, considerando 
todas as fontes de receita da 
Secretaria no ano passado, 
R$ 410.437.902,93”.

Os recursos para a merenda 
escolar, por exemplo, foram 
100% empenhados nos kits 
distribuídos durante o segundo 
semestre. Já os recursos do 
Programa de Transferência 
de Recursos Financeiros 
(PTRF) tiveram queda 75% 
no repasse previsto e as 
subvenções tiveram retração 
de R$ 4 milhões.

Thamires Marcelino
As inscrições de 
8.972 profissionais 
estão sendo 
analisadas; contrato 
será de 12 meses

Apeoesp entra na Justiça 
contra descontos nos salários

O Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Esta-
do de São Paulo (Apeoesp) 
deverá entrar com ação 
judicial contra decisão da 
Diretoria de Ensino de Mogi 
das Cruzes em suspender 
pagamentos entre os dias 2 
e 7 de fevereiro. De acordo 
com a subsede do sindicato, 
o desconto é uma “punição” 
do governo do Estado aos 
professores que não compa-
receram presencialmente nas 
escolas devido a pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Diversos professores da 
rede estadual de Mogi de-
verão receber o pagamento 
em abril com descontos de 
uma semana de trabalho de 
fevereiro. Em carta à imprensa, 
a categoria denunciou faltas 
marcadas aos professores 
pela Diretoria de Ensino 
na primeira semana letiva 
de fevereiro. A Apeoesp 
argumentou que os docentes 
realizaram as atividades de 

Professores

planejamento daquela semana 
de forma remota em respeito 
ao decreto municipal que 
proibia atividades presencias 
naqueles dias.

“É lamentável que tenha-
mos uma educadora como 
Dirigente de Ensino que 
negligencia as etapas da 
construção pedagógica da 
escola. Exigimos que reco-
nheça a legitimidade de os 
professores seguirem o Decreto 
Municipal e, em respeito à 

sua vida, trabalharam remo-
tamente naquele período”, 
reivindicou a subsede.

Segundo a coordenadora 
do sindicato em Mogi, Vânia 
Pereira da Silva, os professo-
res que não compareceram 
presencialmente participaram 
do planejamento em home 
office. “Em um momento 
de crise qualquer desconto 
é absurdo”. 

* Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

Vânia denuncia descontos dos professores

Mogi News/Arquivo

Comparativo 2020 x 2021

              Entregue em 2020  Entregue em 2021 %
Mogi     93.735   24.256    25,8
Suzano 52.961   17.012    32,1
Itaquá   40.849   15.181    37,1
Ferraz  24.524   8.330    33,9
Poá       20.877   6.543    31,3
Fonte: Receita Federal

divulgados pelo governo 
federal, entre os dias 1° de 
março – data inicial do rece-
bimento das declarações – e 
a terça-feira passada, 24.256 
mogianos já se encontravam 
quites com o Leão, esse total 
corresponde a 25,8% do esti-
mado de 93.735. Dentro das 
mesmas três semanas, 37,1% 
dos contribuintes estimados 
em Itaquaquecetuba enviaram 
a declaração, a cidade registra 
o maior índice percentual 
do G5. Em números totais, 
a porcentagem representa 
15.181 declarações dos 40.849 
aguardados até o final do prazo.

Ainda dentro do grupo 

das cidades mais populosas, 
Ferraz de Vasconcelos re-
gistrou índice de 33,9% de 
contribuição, o que significa 
8.330 dos 24.524 moradores 
da cidade que são obrigados 
a fazer a declaração. Suzano 
figura nesta lista com 32,1% 
do total de contribuintes já 
quites, são 17.012 declara-
ções emitidas dentro de um 
universo de 52.961 possíveis 
envios. Na região, Suzano 
responde pelo segundo maior 
grupo de pessoas com recursos 
tributáveis. Por sua vez, Poá 
informou 31,3%, totalizando 
6.543 declarações de 20.877. 

*Texto supervisionado pelo editor.
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Vacinação de outros grupos 
será junto com a dos idosos

Para o Conselho, o idoso não pode ser preterido no programa de imunização contra o coronavírus do governo

PRIORIDADE

A vice-presidente do Con-
selho Municipal do Idoso de 
Mogi das Cruzes (Comid) 
Juraci Fernandes de Almeida 
comentou ontem a decisão 
do governo do Estado de 
expandir a campanha de 
vacinação contra o novo 
coronavírus (Covid-19) a 
partir da primeira semana 
de abril para profissionais 
das áreas de Educação e 
de Segurança Pública, em 
paralelo com a campanha 
de imunização de idosos.

Para Juraci, o governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, necessita 
primeiramente garantir os 
lotes para a vacinação dos 
mais de 530 mil profissionais 
dos dois setores em todo 
o Estado, no entanto ela 
acredita que é necessário 
que a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes implemente melhorias 
na organização dos eventos.

A vice-presidente do Conselho 

Municipal do Idoso defendeu 
a campanha de vacinação 
prioritária, prevista para 
acontecer paralelamente ao 
Plano Nacional de Imunização. 

“O idoso não pode e, com 
base nas informações que 
temos, não vai ser preterido 
no programa de imunização. 
O governo estadual tem sua 
obrigação para com estas 
duas categorias, que são 
de profissionais essenciais 
para a nossa sociedade e 
para a retomada gradual das 
nossas atividades no futuro”, 
explicou.

Para a campanha voltada 
aos professores e profissionais 
da Segurança Pública, Juraci 
sugeriu que a infraestrutura 
de vacinação usada em Mogi 
das Cruzes seja dedicada aos 
públicos, com o objetivo de 
evitar a mistura de públicos 
e mais problemas de ordem 
logística. “Não queremos que 
ocorra o mesmo que houve 
no início da campanha de 
vacinação, quando mistura-
ram profissionais da saúde e 

idosos com mais de 90 anos 
nos mesmos espaços, o que 
gera mais aglomeração e mais 
dificuldades em organizar as 
filas”, afirmou.

Para a vice-presidente do 
Comid, dentre as melhorias 

que devem ser feitas no mo-
mento são a maior agilidade 
no processo de cadastramento 
dos moradores da cidade que 
recebem a vacina, além de 
organizações nas filas tanto 
do drive-thru do Pró-Hiper 

na região central quanto 
nos bairros. “Levamos nos-
sas demandas tanto para a 
Secretaria de Saúde quanto 
para a Câmara de Vereadores, 
e vimos alguns de nossos 
pontos serem atendidos. 

Acreditamos que o maior 
entrave para uma maior 
velocidade na vacinação é 
justamente a organização”, 
informou.

Na Câmara de Mogi até 
os vereadores criticaram a 
organização da vacinação 
após relatos nas redes sociais 
de idosos que ficaram mais 
de cinco horas na fila.

Questionada pela reporta-
gem, a Secretaria de Estado 
da Saúde confirmou que a 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19 acontecerá em 
paralelo às ações voltadas 
para os idosos.

Até o final da tarde de 
ontem, a Secretaria de Saúde 
de Mogi das Cruzes infor-
mou por meio da página 
da Prefeitura na Internet 
que o município chegou a 
42.215 doses aplicadas, sendo 
31.646 a receber a primeira 
dose. Até o momento, foram 
registrados 20.313 casos 
positivos da doença, com 
834 óbitos desde o início 
da pandemia, há um ano. 

André Diniz

Estado confirmou que vacinação de idosos será feita com outros grupos

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mogi das Cruzes dará início 
à vacinação de idosos com 69 
anos ou mais hoje, no drive-

-thru do Pró-Hiper. Serão 
distribuídas senhas a partir 
das 8 horas, já com a previsão 
de horário de atendimento. 
Haverá 1 mil doses disponíveis. 
Ontem, foram vacinados os 
idosos com 72 anos ou mais. 

A vacinação para todas as 
faixas etárias ocorre conforme 
a disponibilidade das doses. 
Assim que novas remessas de 
vacina são enviadas para a 
cidade, a imunização prossegue.

Segunda dose
Já os vacinados que recebe-

ram a primeira dose da vacina 
do Butantan (Coronavac) 
entre os dias 1ª e 5 de março 
devem se dirigir à mesma 
unidade de saúde onde foram 
imunizados, hoje, das 8 às 
15 horas. As unidades são as 
UBS Vila Suíssa, Vila Natal, 
Jardim Camila, Alto Ipiranga, 
Mineração, Jardim Universo, 
Braz Cubas e Ponte Grande.

Os vacinados com a Co-
ronavac/Butantan que rece-
beram a primeira dose nos 

Vacinação para idosos com 69 anos é hoje
Drive-thru

vacinas que será entregue 
à cidade. Os lotes chegam 
com pouco tempo hábil 
para o planejamento, mas o 
município deve cumprir as 
determinações do calendário 
estadual e atender os grupos 
prioritários determinados pelo 
Plano Nacional de Imunização, 
do Ministério da Saúde.

Por conta de deficiências 
nacionais no programa de 
vacinação, a cidade não recebe 
as quantidades suficientes para 
cada faixa etária. Quando uma 
nova faixa etária começa a ser 
vacinada, todos os cidadãos 
mais velhos que ainda não 
receberam a imunização an-
tes também podem tomar a 
vacina. Por isso, a vacinação 
sempre indica a faixa etária 

“ou mais”. 
Para tomar a primeira dose, 

o idoso deve comparecer 
munido de RG ou documento 
com foto, CPF e comprovante 
de endereço. O pré-cadastro 
pode ser feito no site https://
vacinaja.sp.gov.br/. No local 
da imunização, a equipe fará 
a conferência dos dados, pro-
cedimento obrigatório para 
aplicação da dose.

a primeira dose. 
A secretaria tem dado orien-

tações para tornar o processo 
de vacinação mais confortável 
para todos. Assim que as 
pessoas retirarem a senha, não 
há necessidade de permane-
cer na fila. Isso porque, nos 
últimos dias, houve registros 
de formação de filas durante 
a madrugada, o que pode 
causar aglomeração, além do 
desconforto para os idosos 
que vão se vacinar.

O governo do Estado não 
informa com antecedência 
adequada a quantidade de 

dias 6 e 7 de março poderão 
tomar a segunda dose ama-
nhã, no drive-thru, das 9 às  
15 horas. A distribuição de 
senhas começará a partir das 
8 horas, com previsão de 
horário de atendimento.

Para quem tomou a primeira 
dose da Coronavac/Butantan 
entre os dias 8 e 11 de mar-
ço, a orientação é se dirigir 
ao posto de saúde onde foi 
imunizado na quinta-feira, dia 
1º de abril. Quem vai receber 
a segunda dose deve levar 
um documento com foto e 
o comprovante que tomou 

As senhas serão distribuídas a partir das 8 horas

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Vila Jundiaí, Vila Cambuci, 
Vila Bela Flor e o Residencial 
Mirage receberão hoje o 
mutirão de limpeza pública, 
executado pelas equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes. Serão aproxi-
madamente 80 funcionários, 
empenhados em trabalhos 
de capinação, raspagem de 
guias, roçada e retirada de 
entulho. As equipes vão atuar 
em um amplo perímetro, 
de mais de 40 quarteirões, 
nesses quatro bairros que são 
vizinhos e ficam no distrito 
de Braz Cubas.

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo 
de manter os bairros da 
cidade em boas condições. 
A iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos, que se dedicam ao 
atendimento de demandas 
diversas registradas pela 
população e também a novas 
ações de combate à dissemi-
nação do coronavírus, como 
a pulverização de espaços 

Mutirão atende quatro 
bairros de Braz Cubas

Hoje

públicos. A ação também 
faz parte da força-tarefa de 
zeladoria, que é realizada 
com o intuito de manter a 
cidade limpa e de prevenir 
a ocorrência de enchentes 
e alagamentos.

Sábado passado
O mutirão foi feito nos 

bairros Mogilar e Vila Nova 
Mogilar, no sábado passado. 
Foram 30,9 mil metros nes-
ses dois bairros atendidos 
com serviços de raspagem 
e também poda mecanizada. 
Ao todo, o mutirão retirou 8 
toneladas de lixo e entulho 
dos locais atendidos. Já a 
Operação Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus, que percorreu 
a Vila Lavínia, Vila Vitória, 
Vila Progresso, Vila Ber-
nadotti, Vila Flávio, Vila 
Nancy, Jardim Paulista, Vila 
Celeste, Chácara das Flores, 
Vila Cidinha, Vila Rubens e 
Residencial José Elias, foi 
responsável pela remoção 
de 9,8 toneladas de móveis 
antigos e material inservível, 
mais 120 pneus.
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Fase emergencial no Estado é 
prorrogada  até 11 de abril

Fase Emergencial do Plano São Paulo e o “toque de recolher” das 20h às 05h foram ampliados até 11 de abril 

CASOS EM ALTA

Com a continuidade na alta 
de novos casos de Coronaví-
rus, bem como nos óbitos e 
internações, os municípios 
do Condemat – Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tie-
tê devem prorrogar a Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo e o “toque de reco-
lher” das 20h às 05h até o 
dia 11 de abril, conforme 
determinação do Governo 
do Estado anunciada hoje 
(26/03) durante coletiva de 
imprensa.

De acordo com levantamento 
do Condemat, os novos casos 
da doença tiveram uma alta 
de 21%, enquanto os óbitos 
subiram 42% nos últimos 
14 dias, em comparação aos 
14 dias anteriores. Somente 
nos últimos sete dias foram 
registrados 5.166 novos 
casos e 376 óbitos.

Além disso, mesmo com 
a recente ampliação da ca-
pacidade de atendimento na 
região, com a abertura de mais 
de 120 novos leitos de UTI, 

semi-intensiva e enfermaria 
nos hospitais municipais, 
estaduais e filantrópicos e 
mesmo enfrentando medidas 
duras de restrições desde 
o dia 6 de março, quando 
teve início a Fase Vermelha 
em todo o Estado, a taxa de 
ocupação de leitos continua a 
subir se mantendo acima de 
90% há três semanas, sendo 
que em unidades de Ferraz 
de Vasconcelos, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano a taxa se 
mantém em 100% há dias.

O presidente do consórcio, 
Rodrigo Ashiuchi falou sobre 
a agilidade na ocupação das 
vagas abertas e ressaltou no-
vamente a responsabilidade 
de todos na luta contra a 
pandemia.

“Mesmo com toda mobili-
zação e esforço pela abertura 
de novos leitos, as vagas 
que são disponibilizadas 
nas unidades hospitalares 
da região são rapidamente 
ocupadas e a fila de espera 
por leitos está cada vez maior. 

O que precisamos é barrar a 
contaminação pelo vírus e 
isso só conseguiremos juntos: 
poder público, instituições 
privadas, entidades e popu-
lação” destacou.

Devido à proximidade 

do mega feriado na Capital 
e demais regiões do Estado, 
os municípios devem refor-
çar as barreiras sanitárias e 
ações de fiscalização, com o 
objetivo de barrar a entrada 
de visitantes, bem como 

esvaziar qualquer tipo de 
aglomeração.

“Apesar da nossa região não 
adotar o feriado, é preciso 
que todos entendam que 
quarentena não é férias e 
que a antecipação de feriados 

é uma estratégia de alguns 
municípios para controlar 
a pandemia. Aqui na re-
gião entendemos que esta 
antecipação não seria eficaz, 
porém os municípios ficam 
sujeitos à visitação de gru-
pos vindos de cidades que 
decretaram o feriado”, disse 
Ashiuchi, reforçando que a 
região segue as medidas de 
restrição há mais de 20 dias, 
mas ainda assim alguns gru-
pos continuam a promover 
aglomerações clandestinas 
em locais particulares.  “É 
triste ver que, mesmo diante 
da atual situação sanitária e 
econômica em todo o país, 
algumas pessoas insistem em 
promover festas, encontros 
e eventos que geram aglo-
meração e contribuem para 
a disseminação do vírus. 
Agora não é hora para isso. 
É hora de nos cuidarmos 
e cuidarmos do próximo”.

Mais cedo o Governo 
anunciou a criação da pri-
meira vacina 100% brasileira 
durante coletiva à imprensa.

Apenas serviços essenciais são autorizados a funcionar na Fase Emergencial

Emanuel Aquilera

Linha de crédito estará 
disponível na quarta-feira

O Banco do Povo dispo-
nibiliza uma nova linha de 
crédito emergencial a partir 
da próxima quarta-feira para 
apoiar os empreendedores 
atingidos pela crise causada 
pela pandemia da Covid-19. 
O serviço é uma parceria entre 
o governo do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. Os interessados 
podem procurar o Banco do 
Povo por meio dos telefones 
4798-5099 / 4798-5148 ou 
pelo e-mail mogidascruzes@
bancodopovo.sp.gov.br.

A linha emergencial é voltada 
para empreendedores formais 
(MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI) 
sem restrições de crédito junto 
ao Serasa e que realizaram 
cursos do Empreenda Rápido, 
do Sebrae. Os valores podem 
ser solicitados até o dia 30 de 
junho por quem atua em setores 
considerados vulneráveis às 
restrições sociais.

De acordo com as regras 
da linha de crédito emer-
gencial, os valores podem ser 
pleiteados para pagamento 

Banco do Povo

de contas, tributos e boletos 
vigentes ou atrasados, visando 
a regularização do negócio. 

“A disponibilização de crédito 
é uma das ações da Prefeitura 
para apoiar os empreendedo-
res de Mogi neste período de 
crise econômica, de restrições 
sociais e de funcionamento 
de estabelecimentos para o 
enfrentamento da pandemia. 
O Banco do Povo é uma ex-
celente opção, uma vez que 
oferece o crédito com valores 

de juros abaixo dos pratica-
dos pelo mercado”, afirmou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli. 

O limite de crédito é de 
R$ 10 mil e o empréstimo 
terá carência de 180 dias. O 
prazo de pagamento é de 
até 36 meses, com juros de 
até 0,35%, 1% de Tarifa de 
Sustentabilidade do Fundo 
(TSF) no ato e Fundo de 
Aval (FDA).

Objetivo é apoiar empreendedores atingidos na pandemia

Guilherme Berti/PMMC

Movimento no Bom Prato 
cresce com a pandemia

A pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) na região do 
Alto Tietê não apenas atingiu 
a população e os sistemas 
de saúde, mas gerou efeitos 
colaterais na economia e na 
geração de emprego e renda 
desde o início do ano. Um 
dos indicadores é programa 
Restaurante Bom Prato, de-
senvolvido pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social em parceria com os 
municípios, que oferece 
diariamente refeições a R$1, 
além de repassar gratuita-
mente refeições a pessoas em 
situação de rua que foram 
cadastradas desde o início 
da pandemia, em março do 
ano passado.

Segundo informações da 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Social, são 
distribuídas cerca de 7,3 
mil refeições diariamente no 
Alto Tietê, sendo 2,1 mil a 
mais do que eram servidas 
no ano passado. Só em Mogi 

Mais refeições

das Cruzes, o número saltou 
de 1,9 mil pratos em 2020 
para 2,2 mil neste ano.

O aumento na busca pelas 
refeições subvencionadas pelo 
Estado acabou por chamar a 
atenção de membros da Câ-
mara Municipal. O vereador 
Iduigues Martins (PT) proto-
colou na última quarta-feira 
uma indicação à Prefeitura 
de Mogi pedindo cuidados 
adicionais na distribuição 
para evitar aglomerações 

no local. “Enfrentamos em 
escala nacional um problema 
social, que vem se agravando 
diariamente. Não são apenas 
pessoas vulneráveis social-
mente, mas trabalhadores 
que também querem comer 
barato e com qualidade”, 
explicou.

A Secretaria de Assistência 
Social de Mogi das Cruzes 
informou que o Bom Prato 
adota protocolos de distan-
ciamento social.

André Diniz

Bom Prato tem servido 2,1 mil refeições a mais

Emanuel Aquilera
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Alto Tietê fecha a semana 
com mais 21 falecimentos

O Alto Tietê fechou a 
semana com a confirmação 
de mais 21 pessoas mortas 
pelo coronavírus (Covid-19). 
De acordo com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), os falecimentos 

Por coronavírus

ocorreram em Arujá (3); 
Ferraz de Vasconcelos (3); 
Itaquaquecetuba (6); Mogi 
das Cruzes (3); Salesópolis 
(1); Santa Isabel (1) e Suzano 
(4). Com essa atualização, a 
região chega a 2.734 pessoas 
mortas pela Covid-19.

Mogi, Suzano e Itaquá 
são os municípios que mais 
registraram óbitos desde 
março do ano passado, en-
quanto Salesópolis, Biritiba 
e Guararema são os que 
tiveram os menores registros 
de falecimento por Covid.

Hospital Municipal absorve 
demanda de vagas da cidade

Hospital de Mogi não está recorrendo a pedidos de transferência de mogianos para outras unidades da região

LEITOS DE UTI

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
informou que a despeito 
do número crescente de 
casos associados ao novo 
coronavírus (Covid-19) e 
com o aumento na deman-
da desde o início do ano, 
o Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho está 
absorvendo a demanda de 
pacientes sem recorrer a 
pedidos de transferência 
para outras unidades.

O questionamento foi en-
caminhado a todas as cidades 
da região, que informaram 
a situação de suas listas 
de espera junto à Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross). 
Desde o início da semana 
passada, dois casos fatais de 
Covid-19 foram registrados 
na região onde os pacientes 
não tiveram a possibilidade 
de transferência para um 
leito de alta complexidade, 

sendo um em Poá e o outro 
em Guararema, no início 
desta semana.

A preocupação com o tema 
surgiu no início da semana 
juntamente com as falas do 
secretário municipal de Saúde 
Henrique Naufel à imprensa, 
falando do iminente colapso 
do atendimento a leitos em 
hospitais públicos e priva-
dos. Desde segunda-feira, a 
Prefeitura de Mogi registra 
ocupação de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e de enfermaria, a despeito 
dos esforços do município e 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) em 
abrir novos leitos na região.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
todos os pacientes estão 
sendo absorvidos pelo Hos-
pital Municipal, localizado 
no distrito de Braz Cubas. 
Já os hospitais particulares 
e o Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, de 
responsabilidade do Estado, 

possuem autonomia para 
solicitar diretamente à Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross) a 
transferência de pacientes.

Procurada pela reportagem, 
a Secretaria de Estado da Saúde 

informou que a demanda por 
transferências para casos de 
Covid-19 pela Cross cresceu 
117% em comparação ao 
pico da pandemia, sendo 1,5 
mil pedidos por dia contra 
690 em junho de 2020. “A 

regulação depende da dis-
ponibilidade de leitos e de 
condição clínica adequada 
para que o paciente seja 
deslocado com segurança 
até o hospital de destino. A 
central funciona 24 horas 

por dia como mediadora 
entre os serviços de origem e 
destino. É responsabilidade 
do serviço de origem manter 
o paciente assistido e está-
vel previamente de forma 
a apresentar condições de 
transferência, bem como 
providenciar transporte”, 
concluiu em nota.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Suzano, atualmente 
35 pacientes aguardam na 
lista de espera para um leito 
para tratamento contra a 
Covid-19. Em Poá, há 13 
pacientes inseridos no siste-
ma Cross, todos internados 
no Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida.

Em Itaquaquecetuba, 12 
pacientes aguardam por leito 
de UTI, segundo informou a 
Secretaria de Saúde local. Já 
em Guararema, cinco pessoas 
esperam transferência tanto 
pelo sistema Cross quanto 
para hospitais particulares 
conveniados com a Admi-
nistração Municipal.

André Diniz

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes não tem transferido pacientes

Emanuel Aquilera

Concurso leva Educação para 
o Trânsito aos alunos de Mogi

Alunos das redes munici-
pal, estadual e particular de 
ensino podem participar do 
concurso “Caminho Seguro 
para a Escola”, uma iniciativa 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio de uma 
parceria entre as Secretarias de 
Transportes e de Educação. Os 
alunos apresentarão trabalhos 
com temas ligados ao trânsito e 
mobilidade urbana, integrados 
com os protocolos de segu-
rança para o enfrentamento 
da pandemia do coronavírus.

As escolas farão uma primeira 
seleção e os três melhores 
trabalhos de cada categoria 
deverão ser encaminhados 
à Secretaria Municipal de 
Educação até o dia 3 de maio. 
A análise final será feita por 
uma comissão formada por 
representantes da Secretaria 
Municipal de Transportes, 
da Secretaria Municipal de 
Educação e do Detran.

Os trabalhos serão diferentes 
para as subcategorias, que são 
divididas de acordo com a 
idade dos participantes e os 

Segurança

anos que eles estão cursando. 
A confecção deverá ter o acom-
panhamento dos professores. 
Para a Educação Infantil e para 
a Educação Especial, será feito 
trabalho com colagem em 
papel tamanho A4. Para os 
estudantes do 1º ao 3º ano 
do Ensino Fundamental I e 
Educação Especial será de-
senho, utilizando diferentes 
técnicas de colagem também 
em papel formato A4.

Já para os alunos 4º e 5º 
anos do Ensino Fundamental 
I e Educação Especial será 
feito um cartaz informativo, 
enquanto para os 6º e 7º anos 
do Ensino Fundamental II e 
Educação Especial a proposta 
é a produção de uma tirinha 
sobre o tema. Os estudantes 
do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental II e Educação 
Especial farão a produção de 
um podcast de no máximo 2 
minutos que aborde o uso do 
transporte coletivo e os pro-
tocolos de segurança sanitária 
nesse contexto de pandemia.

Quem estiver cursando 

Ensino Médio e as séries 
respectivas na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e na 
Educação Especial poderá 
fazer um vídeo informativo 
de no máximo 2 minutos 
sobre atitudes que favorecem 
a convivência harmônica no 
trânsito, enquanto os alunos 
do EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) I e II e Educação 
Especial farão a produção de 
um podcast de no máximo 
2 minutos abordando que o 
trânsito é responsabilidade 
de todos.

Os três primeiros coloca-
dos de cada categoria serão 
premiados. Os vencedores 
receberão um notebook, os 
segundos e terceiros colocados 
ganharão um tablet. Além 
disso, todos os estudantes 
que tiverem seus trabalhos 
enviados para a Secretaria de 
Educação receberão certificado 
de participação.

Mais informações sobre o 
concurso podem ser obtidas 
pelo e-mail educacaoparao-
transito@pmmc.com.br.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.734
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Rio tem ruas e praias vazias

 No primeiro dia de comércio não essencial fechado e outras restrições com o objetivo de combater a pandemia 

de covid-19 no feriadão anticovid, o Rio teve ruas e praias bem mais vazias do que o usual. As medidas, que 

começaram a valer nesta sexta-feira, 26, e vão até 4 de abril incluem o fechamento de escolas, bares e 

restaurantes. A cidade tem hoje mais de 600 pessoas internadas em leitos de UTI e registra tendência de alta 

no contágio. 

 - A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
suspendeu os cortes no for-
necimento de energia elétrica 
por falta de pagamento das 
contas de luz de famílias de 
baixa renda até 30 de junho. 
A medida valerá para os 
consumidores inscritos no 
programa Tarifa Social e 
deverá atender 60 milhões 
de pessoas. A decisão foi 
aprovada pela diretoria do 
órgão regulador em reunião 
extraordinária realizada na 
tarde desta sexta-feira, 26.

A medida abrange todos os 
consumidores que necessitam 
de energia para manter em 

Aneel suspendeu cortes 
por falta de pagamento

Energia

funcionamento equipamentos 
essenciais à vida e os que 
não estejam recebendo a 
fatura impressa. Também vale 
para famílias que vivem em 
regiões onde não há postos de 
arrecadação, como lotéricas 
e instituições financeiras, em 
funcionamento, por causa 
de medidas restritivas de 
isolamento social.

Além da suspensão de 
cortes, a agência determinou 
que as verificações periódicas 
em relação ao cadastro das 
famílias inscritas no Tarifa 
Social não sejam realizadas 
para que ninguém seja re-
tirado do programa. (E.C)

Butanvac é a nova 

vacina do Butantan

Anúncio foi feito pelo governador João Dória e o prefeito Bruno Covas e é 
fruto do esforço de cientistas ao longo de vários meses de estudos

FABRICAÇÃO BRASILEIRA

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
na manhã desta sexta-feira 
(26) nova vacina produzi-
da pelo Instituto Butantan 
contra a covid-19. Batizada 
de Butanvac, o imunizante 
foi totalmente desenvolvido 
no Brasil. Segundo Doria, a 
vacina é 100% nacional e 
integralmente desenvolvida 
e produzida pelo Butantan. 
O imunizante terá o pedido 
para fase de testes clínicos 
protocolado nesta tarde junto 
à Agência Nacional de Vigi-
lância (Anvisa). Segundo o 
governador, os resultados 
dos testes pré-clínicos se 
mostraram “extremamente 
promissores” e, caso haja 
a liberação da reguladora, 
os testes clínicos poderão 
começar a partir de abril

De acordo com o diretor 
do Butantan, Dimas Covas, 
a produção do imunizante 
independe da importação de 
insumos e passa por processo 
similar à da vacina contra 
a gripe comum, pela ino-
culação do vírus em ovos. 

Segundo afirmou, os testes 
em animais mostraram que 
a vacina demonstrou ser 
mais imunogênica, ou seja, 
desenvolveu resposta imune 
em organismos animais maior 
que em comparação a outras 
concorrentes no mercado.

Conforme afirmou, o 
instituto planeja produzir 
40 milhões de vacinas a 

partir de maio, assim que 
for encerrada a campanha de 
imunização contra a gripe, 
uma vez que a capacidade 
de produção do Instituto é 
de 100 milhões ao ano.

De acordo com Covas, o 
Butantan será o principal 
produtor das vacinas em 
consórcio internacional que 
conta com a participação da 

Tailândia e Vietnã. Segundo 
o diretor do instituto, pelo 
baixo custo de produção, o 
interesse é fornecer a vacina 
para países de baixa e média 
renda a fim de diminuir a 
contaminação global.

O anúncio foi comemorado 
também pelas redes sociais 
pelo fato do Brasil ter uma 
vacina nacional.

Coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes anunciou novidade

Assessoria de Imprensa/Palácio dos Bandeirantes
Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse ter 
mais uma vacina brasileira 
em desenvolvimento com a 
Universidade de São Paulo, 
mas não deu mais detalhes. 
A declaração foi dada no 
Palácio do Planalto ao lado 
do ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, e do personagem Zé 
Gotinha.

Ele afirmou ainda que a 
Fiocruz no Rio de Janeiro está 
produzindo os insumos para 
a produção de vacina (IFA).

Usando duas máscaras, ele 
pediu à população o uso da 
proteção. “Se todos usarem 
temos poder de bloquear o 
vírus tanto quanto a vacina-
ção”, disse. Ele ainda pediu 
para evitar aglomerações no 
feriado de Páscoa. “É hora de 
união nacional. Precisamos 
de harmonia e unir a nação 

Ministro diz ter 2ª vacina 
em desenvolvimento

Briga política

em torno do projeto de salvar 
vidas”, afirmou.

O ministro disse que o 
sistema de saúde é tripartite e 
que o governo está trazendo 
caminhões para auxiliar no 
transporte de oxigênio no País. 

“Oxigênio não é obrigação do 
governo federal, mas dentro 
do contexto é sim”, disse.

Sobre sua gestão, ele disse 
ter recebido autonomia de 
Bolsonaro para montar sua 
equipe e também para dialogar 
com secretários estaduais e 
municipais.

Ele disse ainda não im-
portar de onde vem a vacina 
e disse que se empresários 
querem buscar o imunizante 
isso pode contribuir para 
se ter mais gente imuniza-
da. “Empresários brasileiros 
querem ter a vacina para o 
nosso País o que é muito 
bom para todos”. (E.C)

Queiroga diz que trata com a USP mais uma vacina
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Rota marítima prossegue 
bloqueada entre Ásia e Europa

 Em um impasse que se 
arrasta desde a manhã de 
terça-feira, 23, o Canal de 
Suez, uma das principais 
rotas marítimas do mundo, 
segue bloqueado pelo porta-

-contêineres Ever Given e 
pode levar vários dias para 
ser liberado. Autoridades 
locais enfrentam dificul-
dades para desencalhar a 
embarcação de 400 metros 
de comprimento e assistem 
à formação de uma extensa 
fila de navios que desejam 
utilizar a passagem que liga 
Ásia e Europa. De olho nas 
dificuldades de logística, 
os contratos futuros de pe-
tróleo voltam a subir nesta 
sexta-feira.

Às 8h20 de Brasília, o barril 
de petróleo WTI para maio 
subia 2,10% a US$ 59,79, 
enquanto o de Brent para 
junho avançava 1,97%, a 
US$ 63,02. A commodity 
já havia se fortalecido na 
terça-feira com a notícia 
sobre o bloqueio em Suez, 
mas ontem teve forte correção 

Encalhados

negativa por preocupações 
sobre o avanço da pandemia.

“Podemos ficar aqui por 
dias. Nada está se moven-
do, e a conversa no rádio 
é que ficaremos aqui até o 
fim de semana.”, disse ao 
Wall Street Journal Manolis 
Kritikos, mecânico de um 
navio-tanque operado pela 
Grécia preso na hidrovia.

De acordo com o site Marine 
Traffic, que acompanha o trân-
sito marítimo mundial, mais 

de 100 navios estão parados 
nas proximidades de Suez e 
aguardam o desbloqueio do 
canal para seguir viagem. Para 
além de atrasos nas entregas, 
circula no mercado o temor 
de encarecimento de fretes, 
caso o impasse com o Ever 
Given não seja resolvido 
rapidamente.

As transportadoras Maersk 
e Hapag-Lloyd AG já consi-
deram desviar seus navios 
pela África. (E.C)

Barril de petróleo subia 2,10% a US$ 59,79

Divulgação

Pedido novo uso emergencial 
do imunizante Sputnik V 

União Química e Fundo Soberano da Rússia informaram terem apresesentado novo pedido à Anvisa da vacina

VACINA RUSSA

 O laboratório União Quí-
mica e o Fundo Soberano da 
Rússia (RDIF) informaram ter 
apresentado nesta sexta-feira 
(26) novo pedido à Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) de uso emer-
gencial no País da Sputnik V, 
imunizante desenvolvido na 
Rússia. Em janeiro, a agência 
devolveu a solicitação de 
mesmo teor, sob alegação 
de que não recebeu dados 
mínimos para a análise. O 
laboratório brasileiro afirma, 
agora, que entregou todas 
as informações para abrir a 
avaliação na agência.

“Composto de informações, 
dados, resultados de testes 
clínicos, dentre outras infor-
mações, este novo pedido 
de uso emergencial segue 
rigorosamente as orientações 
e regras regulatórias da An-
visa, bem como o disposto 
na LEI Nº 14.124, de 10 de 
março de 2021”, afirma nota 
da União Química.

O Ministério da Saúde 
comprou 10 milhões de 
doses deste imunizante, que 
começam a chegar ao País no 
próximo mês. O Consórcio 
do Nordeste, formado por 
governadores da região, com-
prou outras 37 milhões de 
unidades, que também serão 
repassadas ao Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
e distribuídas a todo o País. 
A eficácia do imunizante, que 
exige a aplicação de duas 
doses, é de 91,6%, segundo 
dados publicados na revista 
científica The Lancet.

O pedido de uso emer-
gencial foi feito com base em 
dispositivos de lei aprovada 
neste mês, que prevê facilitar 
a entrada de vacinas já au-
torizadas em outros países, 
como a Rússia. Pela regra, 
a Anvisa terá sete dias para 
apresentar um parecer sobre 
o uso da vacina. A Anvisa 
usará dados das agências 
estrangeiras, mas ainda pode 
negar o pedido neste prazo. 
Caso considere as informações 

insuficientes, a agência pode 
utilizar a “regra geral”, que 
prevê até 30 dias para a 
análise de uso emergencial 
para vacinas que não tiveram 
estudos clínicos no Brasil.

O pedido de uso emergencial 

de uso da Sputnik V terá de 
ser avaliado pela Diretoria 
Colegiada da Anvisa. Na 
quarta-feira, 24, a Janssen 
também pediu o uso emer-
gencial de sua vacina.

Lobby político

Como mostrou o Estadão, 
o presidente Jair Bolsonaro 
recebeu um áudio furioso 
do dono da União Quími-
ca, Fernando Marques, na 
semana passada. Na fala 
originalmente enviada a 

Luciano Hang, dono das 
lojas Havan, o empresário 
acusava a Anvisa de barrar 
a vacina por um complô 
político que favoreceria o 
governador paulista, João 
Doria (PSDB), o PT e o PC-
doB. “Eles querem manter a 
coisa com a Fiocruz e com o 
Instituto Butantan. Butantan 
na mão do Doria e Fiocruz 
na mão do PT, PCdoB. E, 
porra, não tem vacina, o 
povo tá morrendo”, afirma 
Marques no áudio obtido 
pelo Estadão.

A apoiadores, na manhã 
de quinta-feira passada, 18, 
Bolsonaro disse que recebeu 
reclamações de um labora-
tório “conhecido” sobre a 
Anvisa, mas não citou o nome 
da União Química. “Outra 
empresa, grande, conhecida, 
tem 20 milhões de doses 
para vender e não consegue. 
Daí, um cara falou comigo. 
Falei: não posso interferir. 
Não posso, não. Não vou 
interferir na Anvisa”.

Estadão Conteúdo

O pedido de uso foi feito com base em dispositivos de lei aprovada neste mês

Reuters/Direiots reservados

 Em mais um passo da 
Câmara assumindo o papel 
da diplomacia brasileira no 
combate à pandemia de 
covid-19, o presidente da 
Comissão de Relações Exte-
riores, Aécio Neves (PSDB-

-MG), terá uma audiência 
na próxima terça-feira, 30, 
com o embaixador da China 
no Brasil, Yang Wanming. O 
convite feito por Aécio vem 
na esteira da conversa entre 
o presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), e seu par na 
Assembleia Popular Nacional 
da China, Li Zhanshu.

A ideia é discutir como a 
embaixada pode atuar para 
auxiliar na importação de 
insumos para produção de 
vacina no Brasil. A China 
é um país chave na pro-
dução mundial de vacinas, 
medicamentos e insumos 
hospitalares.

Nos bastidores, deputados 
também querem tentar suavi-
zar os celeumas envolvendo 
o governo de Jair Bolsonaro 
e os chineses.

Na reunião da quarta-feira, 

Embaixador da China 
participa de audiência

Relações Diplomáticas

24, entre chefes de poderes, 
ministros e governadores, 
Lira cobrou o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, e vocalizou insatis-
fações com a sua condução 
após ouvir reclamações de 
empresários e de Wanming, 
que disse não manter diálogo 
com o chanceler.

Araújo se envolveu em 
polêmica com Wanming no 
ano passado. Em novembro, 
o chanceler saiu em defe-
sa do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), que, 
nas redes sociais, havia as-
sociado o governo chinês à 

“espionagem” por meio da 
tecnologia 5G. Na ocasião, o 
presidente chegou a elogiar 
Araújo pela iniciativa.

Eduardo era até o início 
deste ano o presidente da 
Comissão de Relações Ex-
teriores, mas seu partido, o 
PSL, perdeu o comando do 
colegiado em uma disputa 
com o PSDB. Ele é mem-
bro do colegiado mas até o 
momento não foi definida 
a situação. (E.C)

- Alguns dos maiores 
bancos da China e uma 
importante gestora de ativos 
têm advertido sobre riscos 
à qualidade dos ativos no 
setor financeiro do país em 
2021, após a pandemia da 
covid-19 ter enfraquecido 
a economia e elevado os 
níveis de empréstimo tanto 
para residentes quanto para 
empresas

O Bank of Communica-
tions afirma esperar riscos 

“agravados” em alguns setores, 
enquanto o ICBC, maior 
banco do mundo em ativos, 
afirmou que estenderá prazos 
no pagamento de dívidas para 
empresas com dificuldade 
de refinanciamento.

Já a China Cinda, que com-
pra dívidas em dificuldades, 
também prevê um número 
crescente de entidades e 
ativos com dificuldades de 
pagamento em 2021, além 
de esperar riscos no mercado 
financeiro como defaults de 
bônus. (E.C)

Bancos chineses 
advertem sobre 
ativos no setor 
financeiro

Risco
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A diretoria do Santos 
anunciou ontem o acor-
do com a SumUP, fintech 
de soluções financeiras 
para micro e pequenos 
empreendedores, como 
patrocinadora master do 
clube pelos próximos 12 
meses. 

A empresa, que recente-
mente recebeu aporte de  
R$ 1,3 bilhão para expandir 
seus negócios no Brasil e 
na América Latina, vai es-
tampar sua marca na parte 
frontal principal da camisa, 
nos uniformes de treino e 
viagem, nas categorias de 
base e no futebol feminino 
do clube da baxada.

A SumUp estará também 
presente nos centros de 
treinamento das equipes, 
em propriedades de marca 
na Vila Belmiro e ações em 
dias de jogos. A estreia 
do novo uniforme com 
a marca será no dia 6 de 
abril, em duelo de ida com 
o San Lorenzo, pela última 
fase preliminar da Copa 
Libertadores. (E.C.)

Santos fecha 
novo patrocínio 
master para 
a camisa

Por um ano

Jogador de seleção é o 
novo reforço do Tricolor

Ideia do técnico Hernan Crespo e fazer Éder disputar a posição com o atacante Pablo

ATÉ 2022

O técnico argentino Her-
nán Crespo acaba de ganhar 
um atacante de seleção. O 
São Paulo oficializou nesta 
sexta-feira a contratação 
do experiente Éder, que já 
defendeu a Itália entre 2015 
e 2016 e estava no Jiangsu 
Suning, da China, desde 
2018. O reforço assinou até 
dezembro de 2022.

Centroavante na época 
de jogador, Crespo vinha 
pedindo a contratação de 
um artilheiro para disputar 
posição com Pablo. Éder 
foi um dos indicados e, aos 
34 anos, chega com moral 
após uma carreira de brilho, 
sobretudo na Itália.

Nascido em Santa Catarina, 
mas com dupla nacionali-
dade, Éder fez história na 
Itália, país no qual defendeu 
Empoli, Frosinone, Brescia 
e Cesena até se tornar ídolo 

da Fiorentina, equipe onde 
disputou cinco temporadas. 
Antes de ir para a China, o 

atacante ainda passou pela 
Inter de Milão.

Foram 13 anos atuando 

no futebol italiano. As boas 
apresentações na Fiorentina 
fizeram o técnico Antonio 

Conte levá-lo para a seleção 
italiana. O atacante disputou 
uma Eurocopa, anotando 
um gol. Nos clubes, foi ar-
tilheiro da Série B de 2010 
com 28 gols, pelo Brescia.

Apostando nesse faro 
artilheiro, o São Paulo apos-
tou na contratação de Éder. 
Apesar de ter atuado em 
solo brasileiro apenas pelo 
Criciúma, ele chega disposto 
a ajudar. A amizade com 
Miranda, companheiro de 
Inter de Milão e de Jiangsu, 
será um facilitador para a 
adaptação ao São Paulo.

“Agora São Paulo é a minha 
casa”, afirmou o atacante, 
que recebeu as boas-vindas 
em dois idiomas. “Bene-
venuto, Éder. Vamos, São 
Paulo”, anunciou o clube. 
O São Paulo não gastou 
nada pela contratação do 
reforço, que realizou os 
exames médicos na última 
quinta-feira.

Novo reforço é brasileiro, porém fez maior parte da carreira fora do país

Divulgação/UEFA

Estadão Conteúdo

Fase emergencial ameaça 
Paulistão com prorrogação

O governo de São Paulo 
anunciou ontem uma medida 
que volta a ameaçar a con-
tinuidade do Campeonato 
Paulista. Em coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, a 
gestão de João Doria (PSDB) 
confirmou a prorrogação 
do período emergencial e 
da proibição das ativida-
des esportivas. Em vez da 
restrição durar até 30 de 
março, agora valerá até 11 
de abril em todo o Estado 
de São Paulo em razão da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

A restrição em vigor nas 
últimas semanas havia leva-
do a Federação Paulista de 
Futebol (FPF) a se mobilizar 
para manter a disputa do 
Estadual. A entidade reali-
zou duas partidas em Volta 
Redonda (RJ) nesta semana 
para escapar das restrições 
e chegou a marcar um jogo 
entre Ponte Preta e Santos 
no Rio, porém o compro-
misso foi desmarcado pela 
Prefeitura da cidade.

Com a nova determinação 
do governo, a FPF terá um 
novo trabalho para repensar 

Pandemia

o cronograma de jogos do 
Campeonato Paulista. A 
entidade contava com o 
retorno do futebol no dia 31 
de março, ao fim do período 
emergencial. A prorrogação 
do período deve fazer os 
clubes terem uma nova 
reunião com os dirigentes da 
FPF para debater soluções 
e encontrar uma maneira 
de realizar os jogos.

O objetivo é manter a 

disputa e garantir que a 
competição se encerre em 
23 de maio, mesmo que para 
isso seja necessário marcar 
jogos a cada dois dias. Até 
agora, a fase emergencial fez 
a FPF adiar a realização de 
15 partidas. A prorrogação 
anunciada pelo governo 
fará com que entre esta 
sexta-feira até 11 de abril, 
mais 32 compromissos do 
Estadual sejam afetados. 

Com prorrogação, restrição segue até dia 11 de abril

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas

Após algum tempo a boneca Laura volta a se transformar em menina e explica 

para Maria que precisava de um tempo para pensar no que aconteceu, mas 

que agora está tudo bem. Junior recebe um bilhete anônimo com a mensagem 

«Não confi e na sua tia Carmen».

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Jonas se revolta com Cris. Eva discute com as enfermeiras que cuidam de 

Ana e Lúcio conversa com Celina. Marcos fi ca aborrecido com a insistência 

de Vitória no treino de Sofi a. Nanda e Rodrigo percebem o mau-humor de 

Lourenço por causa de Júlia. 

GLOBO, 19H15

Amor de mãe

Benjamin tem um plano para Davi escapar da chantagem de Álvaro. Vitória 

sofre com a doença de Vera. Penha descobre uma forma de sair da prisão 

e pede ajuda a Leila. Leila despista Belizário e pega o dinheiro que Penha 

escondeu. Betina avisa a Sandro que precisará de ajuda médica.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Hoje acordei e 
senti que seria um 
dia especial. Respire 
a energia positiva que 
anda pelo ar, e sinta 
no coração a alegria 
de podermos viver 
mais um dia.

Desejo que seu dia 
seja maravilhoso, que 
aproveite ao máximo 
cada instante, pois 
viver é uma dádiva, 
seja em que dia for! 
Sinta orgulho na 
pessoa que você é 
e em tudo aquilo 

MOMENTO
especial

Viver é uma dádiva

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: SIDNEY REGO NOBRE FRANCO E

GENILSON ALEXANDRE DOS SANTOS

Parabéns pelo seu dia! Desejo que vocês sejam muito fe-

lizes e nunca deixem que nenhuma nuvem esconda o sol 

que brilha no seu peito.  

 Pense positivo, a vida retribui.”

 cultura@jornaldat.com.br

que faz. Sua vida 
pertence a você e dela 
deve desfrutar em 
plenitude, por isso 
jamais permita que 
impeçam você de ser 
feliz!
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Hoje a coluna se enfeita com alguns nomes que circulam em sociedade e es-
tarão em clima de idade nova por esses dias . Como nossa editoria é veiculada 
3 vezes por semana sempre com textos e flashes sobre acontecimentos sociais 
diversos, resolvi hoje abrir um espaço para destacar alguns aniversariantes de 
maneira mais abrangente. As pessoas evidenciadas são do Alto Tietê mas aqui 
no Mogi News procurei nomes da cidade. Mesmo nestes tempos onde o dis-
tanciamento social é mais que necessário, não podemos de forma nem que 
for de maneira contida deixar de brindar a vida. Em família sempre um bolinho 
será bem vindo . Então, a todos que de sábado a segunda-feira irão comemorar 
idade nova fica aqui os nossos parabéns regados de saúde e vitórias . Confiram!

Parabéns ! 
Em Clima de 

Daniele Akemi - Sá-
bado 27/03

Tuani Santana - Domingo 28/03 Waldir Fernandes Costa 
- Domingo 28/03

Hiroshi Yoshida - Se-
gunda-feira 29/03

O
sn

y

Lilian Rosa - Niver Segunda-feira 29/03

Sábado

Milka Carvalho , Osmar Cusma, 

Daniele Akemi, Carlos Roberto 

Branco, José Luiz Mazzeu

Domingo

Vanderlei Silva, Camila Molina, 

Wladir Fernandes da Costa , Rita 

Renzi Pereira, Emilly Camila, Ana 

Rosa Camargo ,Tuani Santana , 

Janaína Fernandes

Segunda-feira

Rosa k. Ishimoto, Patricia Alamino, 

Lilian Rosa , Verônica Passos, Ales-

sandra Feracci , Luciane Lourenço, 

José Abissamra e Hiroshi Yoshida .

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Nesta segunda-feira 29 de março , quem iria 
comemorar idade nova se estivesse entre nós seria 
a querida Bispa Lúcia Helena da Silva . Fiz questão 
de fazer este registro, pois sua partida foi repentina 
no inicio de agosto de 2020. Quando conheci a Igreja 
Apostólica Unidos na Fé em Mogi das Cruzes era ela 
que nessa visita que fiz nesta congregação me fez 
conhecer e me encantar pelos desígnios Bíblicos . 
Era minha mãe de fé . Uma amiga, uma conselheira 
espiritual inesquecível . Hoje sinto a lacuna de sua 
presença onde minhas saudades e de muitos fiéis são 
latentes . Sei que ela está ao lado do Senhor , pois sua 
história de vida a permitiu evoluir e praticar o bem e 
os ensinamentos das escrituras da religião. Descanse 
em paz minha grande mentora em Cristo Jesus . 
Mesmo não estando entre nós relato o quanto você 
curtia comemorar aniversário e sendo assim de onde 
estiver você estará sempre na minha memória e no 
meu coração . Gratidão Deus pela oportunidade de ter 
convivido com uma mulher tão abençoada e usada por 
Ti.  Na foto um dos bons momentos juntos na Igreja 
Unidos na Fé com o querido Raffa Augusto, Lucia 
Helena e Osny Garcez. “Muitas Saudades”

 MUITAS SAUDADES


