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Prefeitura vai oferecer auxílio 
financeiro ao setor comercial

Serão duas 
parcelas de até 
R$ 1,5 mil para 
minimizar impactos 
das restrições 
do comércio; 
havia expectativa 
do projeto ser 
apresentado ontem 
na Câmara, o que 
não ocorreu

A expectativa é que a votação 
ocorra ainda hoje. Em reunião an-
teontem, com representantes das 
entidades do comércio e serviços, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico anunciou uma ajuda 
financeira para Micro Empresas 
(MEs) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPPs) a partir do próximo 
mês. A medida atende uma reivin-
dicação da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) de 
apoio ao setor empresarial neste 
momento de restrições críticas 
no funcionamento de comércio 
e serviços em relação ao corona-
vírus. Inicialmente, serão duas 
parcelas de auxílio, nos meses 
de abril e maio, com o primeiro 
pagamento até o dia 15 de abril. 
Cidades, página 6

A medida terá caráter de orien-
tação aos motoristas que chegam à 
cidade. Os trabalhos ocorrerão em 
cinco acessos, com funcionamen-
to alternado. Cidades, página 4

Trânsito
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Ação está ocorrendo de forma 
associada ao drive-thru de vaci-
nação contra a Covid-19, na sede 
do Pró-Hiper, no Mogilar. A ideia 
é estimular as pessoas que já vão 
até o local em busca da vacina a 
doarem alimentos não perecíveis, 
que serão entregues a pessoas em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, por meio das associações e 
instituições sociais cadastradas no 
Fundo Social de Mogi das Cruzes. 
Cidades, página 3

Solidariedade

DRIVE-THRU 

ARRECADA 

ALIMENTOS

Expectativa é que nos próximos dias sejam anunciados os canais de cadastramento para as empresas

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
Termina hoje o “Mutirão Virtual de 
Renegociação de Dívidas“, organi-
zado pelo Procon Mogi das Cruzes, 
juntamente com a  Associação Bra-
sileira de Procons (ProconsBrasil) e 
a Federação Brasileira dos Bancos 
Febraban. Até hoje, os consumido-
res podem renegociar seus débitos 
por meio da plataforma www.consu-
midor.gov.br.  O objetivo é reestabe-
lecer o equilíbrio do orçamento do-
méstico das famílias endividadas.

LINHA DE CRÉDITO
O Banco do Povo disponibiliza uma 
nova linha de crédito emergencial 
a partir de hoje para apoiar os em-
preendedores atingidos pela crise 
causada pela pandemia de Covid-19. 
Os interessados podem procurar o 
Banco do Povo pelos telefones 4798-
5099 / 4798-5148 ou pelo e-mail mo-
gidascruzes@bancodopovo.sp.gov.br.

ATÉ 30 DE JUNHO
A linha emergencial é voltada para 
empreendedores formais (MEI, ME, 
EPP, LTDA e EIRELI) sem restrições 
de crédito junto ao Serasa e que rea-
lizaram cursos do Empreenda Rápi-
do, do Sebrae. Os valores podem ser 

solicitados até o dia 30 de junho por 
quem atua em setores considerados 
vulneráveis às restrições sociais.
O limite de crédito é de R$ 10 mil.

ODONTOLOGIA I
A Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) - Regional Mogi 
das Cruzes preparou uma série de 
palestras virtuais para os próximos 
dias. A iniciativa é uma forma da en-
tidade prosseguir com seu progra-
ma de educação e especialização, 
mesmo durante as fases crítica e 
emergencial que vigoram. Todas as 
palestras serão transmitidas pelas 
redes sociais da APCD - Mogi, e são 
voltadas para associados, não asso-
ciados e estudantes de Odontologia 
(apcdrmc). 

ODONTOLOGIA II
A programação será aberta hoje, às 
20 horas, com a live “Ortodontia fixa 
e com alinhadores: Quais diferenças 
e quando usar? Um bate papo sobre 
as experiências clínicas”. A palestra 
será ministrada por professoras da 
APCD - Mogi. Para participar bas-
ta se inscrever com antecedência 
pelo WhatsApp (11) 9 4135-7160 ou 
pelo e-mail apcd@apcd-rmc.com.br.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Proposta negada

A
depto ao lockdown para minimi-
zar momentaneamente o cenário 
crítico da pandemia da Covid-19, 
e ciente de que o ápice da doen-

ça ainda está por vir, o secretário de Saúde 
de Mogi das Cruzes, Henrique Naufel, cer-
tamente teve participação para convencer 
o prefeito Caio Cunha (Podemos) de que 
medidas mais drásticas de restrição pode-
rão ser benéficas. Para isso, o chefe do Exe-
cutivo mogiano sugeriu uma ação conjunta 
com as demais prefeituras do Alto Tietê, mas 
não teve sucesso, já que as administrações 
municipais preferiram continuar seguindo 
as determinações do Estado e não efetivar 
nenhuma restrição mais rígida.

Sem o lockdown nas cidades próximas 
a Mogi das Cruzes, o efeito poderá não ser 
satisfatório como se imagina, por isso, Mogi 
também recuou na decisão. Em live, na noite 
de ontem, o prefeito Caio Cunha e o secretá-
rio de Saúde lamentaram não poder atender 
mais mogianos, pois a média de atendimen-
to de pacientes de outras cidades ultrapas-
sa os 40%. Sem convencer as prefeituras da 
região sobre o lockdown proposto, Cunha 

aproveitou para cobrar que as demais cida-
des, então, façam a sua parte para conter o 
vírus. A negativa das demais prefeituras, no 
entanto, não impede que Mogi tome a de-
cisão unilateral nos próximos dias. 

Naufel reforçou os péssimos números 
atuais da pandemia, relevando a força ain-
da maior da nova cepa do coronavírus. “A 
abertura dos 30 leitos no Hospital Arnaldo 
Pezzuti e na Santa Casa não fizeram nem 
cócegas”, disse Naufel, sobre a lotação nas 
unidades. Por isso, a construção de um hos-
pital de campanha não está descartada, mas 
isso só ocorrerá se houver a possibilidade das 
obras  ficarem prontas rapidamente. Para 
Naufel, abril e maio deverão ser dramáticos 
para a área da Saúde, por isso, um hospital 
de campanha deverá ser instalado somente 
se for possível colocá-lo em prática em cur-
tíssimo prazo.   

A boa novidade é o agendamento para 
vacinação que Mogi terá nos próximos dias, 
talvez já nesse final de semana. Se a situação 
de leitos segue crítica, pelo menos a solução 
para uma maior comodidade e segurança 
na hora da imunização está sendo tomada. 

Em meio a recomendações 
para evitar aglomerações de-
vido à Covid 19, como ficam 
as relações? Ao constatar que 
se viveu, não muito bem, o 
ano passado e parte deste, 
como foi nossa relação com o 
outro? Chegou sequer a ima-
ginar, em toda sua extensão, 
o que vem a ser o outro? Um 
outro de nós mesmos, ou 
seja, aquele que é, por sua 
vez, como nós, e ao mesmo 
tempo Outro, além de nós? 

Reunir-se ao outro supõe, 
portanto, de uma parte, a 
vida em comunidade. De 
outra parte, sem ele, não se-
riamos nada moralmente, já 
que a própria moralidade e 
pressupõe a interação com o 
outro. E como fica isso sob 
o vírus? Pelos preceitos éti-
cos levar em consideração 
o outro implica invocar a 

Alteridade: o Outro!

ARTIGO
Raul Rodrigues

alteridade. A diferença a ser 
aceita, instalada entre seres 
humanos em geral. Mas ela 
também nos reenvia a uma 
identidade: como entender 
isso por seu lado sem que a 
diferença seja evasiva e sem 
que ela seja negada? Em meio 
à pandemia pode-se invocar 
dois movimentos de pensa-
mento para compreender 
o outro e dois campos nos 
quais ele é susceptível de se 
manifestar.

O “primeiro movimento” 
consiste em compreender o 
outro. Assim, o outro existe 
na medida em que fala. Isto é 
que exprime seu pensamen-
to como todos aqueles que 
exprimem seus pensamen-
tos, falando. 

O “segundo movimento” 
consiste em me compreen-
der a partir do outro. As-

sim, minha identidade me 
aparece nos olhos do outro, 
espelho da minha reflexão, 
com relação a ele. Para se 
ter uma ideia do quanto é 
controverso o movimento 
basta citar costume de uma 
aldeia no norte da África do 
Sul. Nesta aldeia quando uma 
pessoa encontra a outra diz: 
Sawubona (Eu vejo você!). 
O Outro responde: Sikhona 
(Estou aqui! ou se você não 
me vê, não existo!). !

A partir daí, o impasse é 
o seguinte: cativo estou de 
meu conhecimento ou a mi-
nha relação com o outro vem 
em primeiro lugar, ou preci-
so do outro para ser e para 
me conhecer? De qualquer 
forma, eu ou o outro, quem 
está em primeiro lugar? Pa-
rece que os aldeões africanos 
resolveram! 

Raul Rodrigues é engenheiro e  

ex-professor universitário.

 raulrodr@uol.com.br
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Idosos com 69 anos ou mais 

continuarão sendo vacinados
Mogi das Cruzes dará 

continuidade hoje à va-
cinação de idosos com 
69 anos ou mais contra a 
Covid-19, no drive-thru 
do Pró-Hiper e nos postos 
de saúde. Tanto o drive-

-thru quanto os postos 
atenderão os cidadãos com 
doses remanescentes – as 
quantidades em cada posto 
serão informadas por meio 
de cartazes.

É importante lembrar 
que as doses de vacina são 
enviadas pelo governo do 
Estado e a cidade depende 
de novos lotes para iniciar 
a imunização de novas 
faixas etárias. 

Mogi das Cruzes enfrenta 
uma fase difícil na pandemia 
da Covid-19, com a ocu-
pação de 100% nos leitos 
municipais de Unidade de 
terapia intensiva (UTI) há 
19 dias. 

A Secretaria de Saúde 
tem dado orientações para 
tornar o processo de vaci-
nação mais confortável para 

Covid-19

todos. Assim que as pessoas 
retirarem a senha, não há 
necessidade de permanecer 
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.

Outra orientação impor-
tante é que o governo do 
Estado não informa com 
antecedência adequada 
a quantidade de vacinas 
que será entregue à cida-
de. 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 contra o corona-
vírus, a cidade não recebe as 
quantidades suficientes para 

cada faixa etária. Quando 
uma nova faixa etária co-
meça a ser vacinada, todos 
os cidadãos mais velhos 
que ainda não receberam a 
imunização também podem 
tomar a vacina. Por isso, a 
vacinação sempre indica a 
faixa etária “ou mais”.

Aplicativo

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes desenvolveu um 
aplicativo para coordenar 
a fila de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
de forma virtual. O ob-
jetivo final é eliminar as 
filas presenciais nos postos 
de vacinação enquanto a 
cidade abre novas frentes 
para imunizar a população.

“Sei de todo transtorno 
que tem ocorrido. Por isso, 
estamos trabalhando há três 
semanas em um software 
para que a população con-
siga ser vacinada com hora 
marcada”, disse o secretário 
Henrique Naufel.

Drive-Thru Solidário arrecada 
alimentos junto à vacinação

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes lembra todos os 
munícipes que está em anda-
mento a campanha Drive-Thru 
Solidário. Trata-se de uma ação 
de arrecadação de alimentos, 
que está acontecendo de forma 
associada ao drive-thru de 
vacinação contra a Covid-19, 
na sede do Pró-Hiper, no 
Mogilar. A ideia é estimular as 
pessoas que já vão até o local 
em busca da vacina a doarem 
alimentos não perecíveis, que 
serão entregues a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social, por meio das asso-
ciações e instituições sociais 
cadastradas no Fundo Social.

A proposta é que cada um 
ajude com o que for possível. 
O único pedido é para que 
sejam alimentos não perecíveis, 
como arroz, feijão, macar-
rão, farinhas e enlatados, por 
exemplo. 

“Vivemos um momento muito 
delicado, de crise sanitária e 
econômica, que impactou 
diretamente famílias. Muitas 
estão precisando de auxílio 

Pró-Hiper

com itens essenciais, como 
alimentos, por isso pedimos 
a ajuda daqueles que já vão se 
deslocar até Pró-Hiper, para 
vacinar os pais, avós ou até 
mesmo eles próprios, para 
que aproveitem a viagem 
e façam, se possível, uma 
doação”, explicou a presidente 
do Fundo Social, Simone 
Margenet Cunha.

Simone lembra ainda que, 
em situações como a atual, a 
solidariedade se torna ainda 
mais importante. “É hora de 

unirmos esforços e pensarmos 
no coletivo, tanto na adoção 
de medidas de combate à dis-
seminação do vírus, como na 
lembrança de que um outro 
alguém pode estar precisando 
da nossa ajuda”, finalizou.

Ao longo das últimas semanas, 
o Fundo Social já percorreu 
27 bairros da cidade, levando 
auxílio a quem necessita. Desde 
o agravamento da pandemia, 
o canal de contato tem sido 
o e-mail fundosocial@pmmc.
com.br.

Doações serão entregues às famílias vulneráveis

Mariana Acioli

“Temos que parar a circulação 
do vírus”, diz Caio Cunha

Prefeito justificou o pedido de lockdown ao Condemat para reduzir a contaminação do vírus no Alto Tietê

LIVE NAS REDES SOCIAIS

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
realizou uma transmissão ao 
vivo ontem nas redes sociais 
para explicar a situação da 
Saúde do município e justificar 
o pedido que foi apresentado 
aos prefeitos do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) pelo lockdown 
em âmbito regional.

Acompanhado do secretá-
rio municipal de Saúde, Dr. 
Henrique Naufel, Caio Cunha 
expôs à população a atual 
situação da rede municipal 
e aproveitou a ocasião para 
pedir mais uma vez à popu-
lação que colabore com as 
medidas de distanciamento 
social.

Durante a transmissão 
ao vivo, o chefe da pasta 
de Saúde apresentou a es-
calada de números de novas 
internações e óbitos, apon-
tando o crescimento desde o 
início do ano e a ocupação 

completa de leitos tanto nos 
hospitais municipais quanto 
nos hospitais particulares, na 
Santa Casa de Misericórdia 
e no Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo. “Mes-
mo com as novas vagas que 
abrimos na UnicaFisio para 
o Hospital de Campanha, as 
vagas de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na Santa Casa 
e no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, não houve redução 
na taxa de ocupação”, alertou 
Naufel, que prometeu para a 
próxima semana mais leitos 
de UTI e enfermaria na Santa 
Casa de Misericórdia.

O secretário de Saúde 
alertou que a segunda onda 
da doença no município 
ainda não chegou ao seu 
topo, e que a situação ainda 
poderá se prolongar por mais 
alguns meses até que tenha 
passado. “Temos que parar 
a circulação do vírus, o nú-
mero de pacientes e mortos 
apenas está aumentando”, 
informou.

Segundo Caio Cunha, 

a proposta de lockdown 
foi rejeitada pelos demais 
prefeitos do Condemat, e a 
municipalidade não pode 
tomar decisões de maneira 
unilateral uma vez que a 
própria região possui bastante 

trânsito de pessoas e merca-
dorias entre si, não podemos 
agir como se fosse uma ilha. 
Por isso volto a insistir com 
a população: contribua com 
as medidas de isolamento, 
e só saia se for necessário”, 

rogou o prefeito.
Um dos pontos também 

ressaltados na “live” foi a 
composição da ocupação de 
leitos na cidade, que mudou 
de 30% de pacientes de 
outras cidades no primeiro 

pico da pandemia para 42% 
no segundo pico. “Nos per-
guntaram por qual motivo 
não barramos a vinda de 
outros pacientes. Devemos 
esclarecer que os leitos são 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, declarou o prefeito.

Questionado sobre os leitos 
e equipamentos do Hospital 
de Campanha montado no 
centro cívico em 2020, o 
chefe do Executivo mogiano 
informou que todos os equi-
pamentos foram absorvidos 
pela rede municipal, sendo 
utilizados principalmente 
na unidade especial anexa 
ao Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho.

MATERNIDADE
Perguntado sobre o uso das 

instalações da Maternidade 
Municipal do distrito de Braz 
Cubas, o secretário Naufel 
informou que a construção 
e liberação do espaço só será 
concluída em 90 dias, e que 
até lá o cenário da pandemia 
poderá ser diferente.

André Diniz

Prefeito Caio Cunha e secretário expuseram a situação para a população

PMMC/Divulgação
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Acessos a Mogi passam a contar
hoje com barreiras sanitárias

Medida terá caráter de orientação aos motoristas e faz parte das ações para o enfrentamento da pandemia

TRÂNSITO

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes inicia hoje a 
implantação de barreiras 
sanitárias nas principais 
entradas do município. 
A medida terá caráter de 
orientação aos motoristas 
que chegam à cidade e faz 
parte das ações da admi-
nistração municipal para o 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19.

O trabalho terá participação 
de equipes das Secretarias 
Municipais de Segurança, 
de Transportes, de Saúde e 
de Serviços Urbanos, além 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Vigilância Sa-
nitária. Os veículos que 
passarem pelos locais terão 
medição de temperatura 
de seus ocupantes, além 
de serem orientados sobre 
as restrições sanitárias e 
sociais que estão em vigor 
em Mogi das Cruzes para o 
enfrentamento da pandemia.

As barreiras sanitárias 
serão montadas em cin-
co acessos à cidade, com 

funcionamento alternado. 
Elas estarão na avenida 
Francisco Ferreira Lopes 
(prolongamento da SP-
66), avenida Engenheiro 
Miguel Gemma (acesso para 
o motorista que segue pela 
rodovia Mogi-Salesópolis), 
na avenida Prefeito Fran-
cisco Ribeiro Nogueira (o 
trecho municipal da rodovia 
Mogi-Bertioga), no trecho 
da rodovia Mogi-Dutra que 
passa pelo Jardim Aracy e na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho (o trecho municipal da 
rodovia Mogi-Guararema). 

Com a montagem da 
barreira sanitária na avenida 
Francisco Ferreira Lopes, o 
acesso a Mogi das Cruzes 
pela avenida das Orquídeas e 
pela avenida Anchieta serão 
interrompidos para que a 

circulação de veículos seja 
canalizada pelo corredor 
da SP-66. Já na rodovia 
Mogi-Dutra, a passagem 
de caminhões pela estrada 
do Pavan continuará sendo 
obrigatória.

Mogi das Cruzes vem 
enfrentando o momento 
mais difícil no enfrentamento 
da pandemia de Covid-19. 
A cidade completou ontem 
19 dias com ocupação de 
100% nos leitos de UTI. 

Por conta disso, leitos de 
reserva estão sendo usados. 
Além disso, o município 
adotou fases mais restri-
tivas de movimentação 
social antes mesmo do 
governo do Estado de São 
Paulo, com o objetivo de 
combater as aglomerações, 
reduzir a transmissão e com 
isso buscar uma folga na 
disponibilidade de leitos 
para atendimento.

A gravidade da atual si-
tuação é evidenciada em 
números. Entre os dias 15 
e 28 de março, foram re-
gistrados 59 óbitos, na pior 
quinzena da pandemia do 
coronavírus. Na semana de 
1º a 7 de março deste ano, 
foram registrados 1.277 
novos casos (aumento de 
20,35% em relação à pior 
semana de todo o ano de 
2020). Por isso, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
reforça o apelo à população, 
para que siga as medidas 
restritivas e que cumpra 
as regras sanitárias.

As barreiras serão montadas em cinco acessos com funcionamento alternado 

Emanuel Aquilera

Reformas das 3 estações 
estão sem previsão

A demanda pela revitalização 
das estações ferroviárias da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) em 
Mogi das Cruzes e outros 
municípios da região do Alto 
Tietê teve uma interrupção 
em seu andamento por parte 
das autoridades. Os motivos 
são o agravamento da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19) e a falta de in-
teresse da iniciativa privada 
em investir no projeto.

A reportagem entrou em 
contato com a equipe do 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), um dos 
grandes defensores da re-
vitalização das estações em 
Mogi das Cruzes e Itaqua-
quecetuba - onde iniciou 
um abaixo-assinado junto 
à comunidade pedindo ao 
governo estadual a reforma 
das estações Aracaré e En-
genheiro Manoel Feio.

O deputado Bertaiolli, 
que assumiu recentemente 

Sem perspectiva

a vice-presidência da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços da Câmara 
dos Deputados em Brasília, 
informou que o andamento 
das agendas com o secretário 
de Estado de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, foi suspensa tempo-
rariamente em virtude das 
medidas de distanciamento 
social por conta da pandemia. 

“É prudente neste momento 
discutir outras questões mais 
urgentes, voltadas à saúde”, 

informou o parlamentar.
Questionado pelo Grupo 

MogiNews/DAT, o presidente 
da Câmara de Mogi das 
Cruzes, Otto Rezende (PSD), 
informou que também vem 
acompanhando o caso, mas 
em função da segunda onda 
da covid, as conversas estão 
suspensas. A CPTM abriu  
licitação, mas nenhuma em-
presa teve interesse. A licitação 
contempla as estações de Mogi, 
Estudantes e Jundiapeba e 
não inclui Braz Cubas que 
terá projeto à parte.

André Diniz

Estação de trem central de Mogi está no pacote

Braz Cubas e Sebrae fazem 
live para apresentar curso

O Centro Universitário 
Braz Cubas, instituição que 
integra a Cruzeiro do Sul 
Educacional, fará uma live 
especial com o Sebrae – Es-
critório Regional Alto Tietê no 
próximo dia 31 para apresentar 
o curso “Empreenda Rápido 

– Descomplique”, voltado 
para professores, alunos da 
Instituição e comunidade 
externa, que queiram aprender 
a empreender de maneira fácil 
e descomplicada. 

A live será transmitida a 
partir das 18h30, com apro-
ximadamente uma hora de 
duração, no canal oficial do 
Youtube da Braz Cubas. Na 
ocasião, o Sebrae disponibi-
lizará o link para a inscrição 
no curso, que terá três turmas 
com 400 vagas em cada uma. 
Os encontros acontecerão 
durante a semana em dias e 
turnos distintos e aos sábados. 
A inscrição para quem optar se 
matricular durante a semana 
termina no dia 07 de abril e 
para os encontros de sábado, 
dia 14 de abril. A live emitirá 

Empreendedorismo

certificação aos participantes.
A live contará com a parti-

cipação de Cláudio Januário 
Leopoldo e Roseli Lima Bezerra, 
representantes do Sebrae, um 
professor da Braz Cubas como 
moderador, além de uma fala 
inicial do Coordenador Geral 
de Graduação, professor Rafael 
Ribeiro.

“Neste momento tão difícil 
em que vivemos, tempos 
em que a economia ficou 
estagnada por conta do co-
ronavírus, pensamos que o 
empreendedorismo seria uma 
alternativa para driblar a crise. 
E vimos neste curso oferecido, 
gratuitamente, pelo Sebrae 
Alto Tietê a possibilidade 
de nos reinventar”, frisou 
o coordenador cursos de 
Comunicação (Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda), 
professor André Luiz Dal Bello.

Ainda de acordo com o pro-
fessor, o “Empreenda Rápido 

– Descomplique” será dividido 
em três fases: a primeira para 
sensibilizar os participantes 
que terão o empreendedorismo 

como opção de carreira; na 
segunda, a apresentação de 
proposta de valor, modelagem 
de negócios, PIT, banca e vali-
dação de banca; já na terceira 
fase, a preparação para editais, 
incubadoras, mentorias e au-
xílio nas fases de validação da 
solução do problema. “A ideia 
é trabalhar com o despertar 
do espírito empreendedor, 
ensinando como desenvolver 
e executar os projetos e, por 
fim, auxiliar os alunos a criar 
conexões para que aumentem 
o seu networking e possam, 
de fato, gerar negócios”.

Os encontros serão online, 
transmitidos pela plataforma 
Team que terão duração, em 
média, de 2 horas, por dia. 
O Sebrae emitirá certificação 
para todos participantes.

Os encontros da Fase 1 serão 
nos períodos da manhã e tarde. 
Aos sábados, haverá turmas 
também. Os cursos  devem 
ocorrer durante a semana nos 
dias 12, 14, 16, 20 e 22 de 
abril e aos sábados nos dias 
17 e 24 de abril.

Veículos terão 
medição de 
temperatura, além 
de serem orientados 
sobre as restrições
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Completa um ano hoje a 
1ª morte por coronavírus

Hoje a cidade de Mogi 
das Cruzes completa um 
ano desde o primeiro caso 
fatal de Covid-19 registrado 
oficialmente no município. 
Desde então, quase 900 
pessoas já perderam a vida 
devido à pandemia.

O primeiro caso fatal foi 
de Durvalino da Silva, de 
69 anos. Até o final da tarde 
de ontem, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes confirmou 
875 mortes causadas pela 
síndrome respiratória.

Segundo os dados estatís-
ticos divulgados diariamente 
na página da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes na internet, 
em 2020 a pior semana epi-
demiológica com número de 
óbitos foi a primeira semana 
de junho, com 26 casos 
fatais entre os dias 01 e 07 
daquele mês. Já em 2021, a 
quarta semana de março teve 
33 casos fatais entre os dias 
22 e 28 deste mês.

Durante a pandemia, a 
faixa etária que mais teve 
mortes foi entre os 70 e 79 

Triste lembrança

anos, com 247 óbitos (destes, 
142 sendo homens e 105 
mulheres). A faixa mais jovem 
a registrar um caso fatal de 
Covid-19 foi entre 10 e 19 
anos, com uma fatalidade.

Pré-condições como hi-
pertensão, diabetes, doenças 
cardíacas e doenças pulmo-
nares crônicas representam 
os maiores fatores de risco 
na doença até o momento. 
De todos os casos fatais 
registrados em Mogi das 

Cruzes, 716 apresentavam 
comorbidades.

O contínuo aumento no 
número de casos fatais de 
Covid-19 levou a Adminis-
tração Municipal a adotar ao 
longo das últimas semanas 
o aumento das restrições ao 
funcionamento de comércio, 
de circulação de pessoas e até 
mesmo apelar diretamente 
à comunidade que evitem 
sair de casa. (A.D)

Pior semana foi em junho com 26 mortes

Divulgação

Moradora denuncia falta 
de insulina nos postos

Uma moradora do Conjunto 
Santo Angelo denunciou a 
falta de insulina nos postos 
de saúde. A publicação foi 
feita pela professora Carla 
Domeni, 47 anos, nas redes 
sociais, que relatou o caso de 
seu marido, Marcio Magalhães, 
de 42 anos. Diagnosticado 
com diabetes há 13 anos e 
com baixa visão decorrente 
da doença, Marcio faz uso de 
dois tipos de insulina com 
até quatro aplicações diárias. 
Devido à sua condição de 
saúde, ele é obrigado a rea-
lizar mais de duas medições 
por dia.

O casal informou à repor-
tagem que, desde o início 
da pandemia, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes chegou 
a fazer entregas a domicílio 
da insulina e das seringas, 
mas depois de dois meses 
tiveram que realizar retiradas 
bimestrais dos medicamentos, 
seringas e fitas para testagem 
na Unidade Básica de Saúde 

Insumos

localizada no Conjunto Santo 
Angelo, para evitar a expo-
sição ao novo coronavírus.

No entanto, desde o início 
do ano, o posto de saúde 
já não contava com as fitas, 
que custam cerca de R$ 100 
em farmácias, e na segunda-

-feira a atendente do posto 
chegou a informar que não 
havia mais insulina. 

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes,  não há 
a falta de insulina NPH e 

regular na rede, nem das 
fitas reagentes de controle de 
glicemia, diferente do que os 
funcionários informaram. “A 
Coordenação da Assistência 
Farmacêutica esclarece que 
houve apenas um atraso na 
entrega de insulina por parte 
do Ministério da Saúde, e 
que em menos de um mês 
a entrega foi normalizada.

Segundo o município, 5,5 
mil pacientes estão inscritos 
no programa Hiperdia.

André Diniz

Ministério da Saúde atrasou entrega de insulina

Aurélio Alves/DeCom Ferraz

Sem trégua, leitos de UTI em 
Mogi seguem 100% ocupados

Além das vagas de Unidade de Terapia Intensiva, leitos de Enfermagem também estão no limite de ocupação

COVID

Mogi das Cruzes se apro-
xima da terceira semana 
com lotação de 100% dos 
leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para 
pacientes infectados com 
o coronavírus (Covid-19). 
Conforme atualização da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
há 19 dias sem trégua, a rede 
municipal, estadual e privada 
instalada no município registra 
colapso. Atendendo diversas 
cidades vizinhas e fornecendo 
a maior infraestrutura para 
tratamento na região, Mogi 
começa a se ver sem saídas 
após negativa dos prefeitos 
do Alto Tietê em promover 
um lockdown em conjunto.

Ontem foi mais um dia 
de ocupação máxima das 
unidades de saúde mogianas, 
a situação crítica foi relatada 
nos sete hospitais que ofe-
recem leitos exclusivos para 
pacientes com sintomas graves 
da Covid-19. No total, 159 
leitos de UTI estão ocupados 

e a cidade também sofre com 
a lotação de 100% dos leitos 
de Enfermaria - utilizados 
para reabilitação de pacientes 
com sintomas menos graves. 
São 240 infectados em rea-
bilitação nesta ala hospitalar.

Os números levam em 
consideração a soma de to-
dos os leitos disponíveis 
na cidade distribuídos nas 
seguintes unidades: Hospital 
Municipal, Santa Casa, Luzia 
de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Hospital Santana, 
Biocor e Mogimater. Quan-
do considerados apenas os 
leitos públicos, a oferta é 
menor. São 103 leitos de 
UTI e 162 de Enfermaria, 
todos ocupados.

Com a maior disponibilidade 
de leitos do Alto Tietê, Mogi 
também recebe demanda de 
diversas cidades vizinhas, 
sem alivio nos índices há 
semanas, o Prefeito Caio 
Cunha (Podemos) chegou 
a apelar aos municípios vi-
zinhos pela necessidade de 
medidas mais restritivas.

Na reunião, promovida 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê, os prefeitos rejei-
taram proposta de lockdown 
conjunto. Diante da negativa, 
a Prefeitura de Mogi tenta 

contornar a situação criando 
barreiras sanitárias nas entra-
das da cidade para conter a 
disseminação do vírus.

Apesar da insistência 
dos demais municípios da 
região em manter regras 

mais brandas, a situação dos 
leitos fornecidos pela rede 
municipal também é grave. 
Em Suzano, por exemplo, 
75% das vagas de UTI estão 
ocupadas, restam cinco vagas. 
Na Enfermaria, por outro 

lado, a lotação ultrapassa o 
limite e registra demanda 
de 110%.

Em Itaquaquecetuba, os 
35 leitos de Enfermaria e 11 
de emergência se encontra-
vam ocupados até a última 
atualização. Os únicos dois 
leitos de UTI em Poá também 
estão ocupados, e restam 
cinco vagas na Enfermaria..

Mortes 
O Condemat, em parceria 

com as prefeituras da região, 
informou ontem à tarde que 
mais 39 pessoas morreram 
no Alto Tietê. Com essa 
atualização, a região soma 
2.841 pessoas mortas pela 
doença desde março do ano 
passado.

Os óbitos ocorreram em 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel e Suzano, esta 
última foi a que registrou o 
maior números de mortes, 
12 no total.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Luzia de Pinho Melo é o hospital que mais recebe internados por coronavírus

Fábio Miranda
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Comerciantes terão auxílio 
de  1,5 mil a partir de abril

A medida atende a uma reivindicação da Associação Comercial de Mogi das Cruzes de apoio ao setor 

AJUDA FINANCEIRA

Em reunião na noite da 
última segunda-feira (29/03) 
com representantes das enti-
dades do comércio e serviços, 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico anunciou uma ajuda 
financeira para Micro Em-
presas (MEs) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPPs) a partir 
do próximo mês. A medida 
atende uma reivindicação 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) de 
apoio ao setor empresarial 
neste momento de restrições 
críticas no funcionamento de 
comércio e serviços.

O auxílio-financeiro, 
conforme anunciado pela 
Secretaria Municipal, terá 
o valor de até R$ 1.500,00/
mês por empresa, de acordo 
com o número de funcio-
nários. Inicialmente, serão 
duas parcelas de auxílio, nos 
meses de abril e maio, com 
o primeiro pagamento até o 
dia 15 de abril.

“Essa proposta será enviada 
à Câmara Municipal para 

aprovação, mas ela é muito 
importante, principalmente, 
porque é um aporte financeiro 
a fundo perdido, ou seja, não 
precisará ser devolvido pelas 
empresas. Entendemos que 
o valor não é o necessário e 
desejado pela maioria, pois 
o que todo mundo gostaria 
era de poder vender. Porém, 
é um auxílio que chega da 
Prefeitura num momento 
de grandes dificuldades e 
que pode ajudar de alguma 
forma na manutenção dos 
empregos”, avalia o vice-

-presidente Roberto Assi, 
que representou a ACMC 
na reunião com o Comitê 
Municipal de Retomada 
Econômica.

A expectativa era a de 
que o projeto desse entrada 
ontem no legislativo e fosse 
colocado em discussão ainda 
na sessão ordinária, mas o 
fato acabou não ocorrendo. 
Agora existe a possibilidade 
do projeto do Executivo ser 
colocado em discussão na 
sessão desta quarta-feira na 

Câmara de Mogi. Os verea-
dores, se entenderem que 
o assunto merece urgência 
poderão colocar o projeto 
em discussão já para ser 
votado em vez de acompa-
nhar o andamento normal 

de um projeto que passa por 
várias comissões até chegar 
à votação em plenário. 

A expectativa é de que nos 
próximos dias sejam anunciados 
os canais de cadastramento 
para as empresas que terão 

direito ao auxílio. A princípio, 
entre as exigências estará a 
necessidade de comprovação 
de que a empresa está ativa 
e que possui funcionários.

“Apresentamos algumas 
sugestões para facilitar esse 

cadastramento e viabilizar 
que o auxílio possa chegar ao 
maior número de empresas. 
Também foi confirmado pela 
Prefeitura que esse benefício 
não restringe a adesão das 
empresas a eventuais outros 
programas estadual e federal 
que venham a ser lançados 
para ajudar na retomada”, 
diz o vice-presidente da 
ACMC. “Insistimos ainda em 
alternativas de apoio para 
empresas que não possuem 
funcionários”, conclui.

O governador do Esta-
do João Dória estendeu a 
quarentena até abril em 
razão do aumento dos no-
vos casos de coronavírus e 
internações e a gravidade 
gerada com a pandemia com 
a falta de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e até de medicamentos. E 
recomendou que as cidades 
também aderissem à medida 
para reduzir a circulação 
de pessoas nas ruas com o 
fechamento de comércios 
considerados não essenciais.

Comércio está fechado e apenas os essenciais são autorizados a abrirem

Emanuel Aquilera

O Tríduo Pascal, período 
litúrgico mais importante 
para os cristãos católicos, 
quando celebram de modo 
especial os mistérios da 
paixão, morte e ressurreição 
de Jesus Cristo, terá início 
no dia 1º de abril, Quinta-

-feira Santa.
A primeira liturgia é a 

missa da Ceia do Senhor 
(Lava-pés), na Quinta-feira 
Santa, às 18 horas, presi-
dida pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Luiz Stringhi-
ni, na Catedral Sant’Ana. 
Recordar a última ceia de 
Cristo com os apóstolos 
antes da crucificação, é a 
instituição da Eucaristia e 
do Sacramento da Ordem, 
presente na ação do ser-
viço (o lavar os pés é um 
símbolo de estar a serviço). 
Em 2021, como ocorreu 
no ano passado, o rito do 
Lava-Pés, a transladação 
e a adoração eucarística 
presencial serão omitidos.

Na Sexta-Feira da Paixão 
de Cristo, 02 de abril, dia de 
Jejum e abstinência – única 
data do ano em que não há 
missas na Igreja Católica – é 

Celebrações têm início nesta quinta
Tríduo Pascal e Missa Crismal

Missa Crismal 
Na manhã da Quinta-

-feira Santa, dia 1º, às 9 
horas, na Catedral Sant’Ana, 
acontece a celebração da 
Missa Crismal (Missa dos 
Santos Óleos) e Renovação 
das Promessas Sacerdotais, 
presidida pelo bispo dio-
cesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini.

Durante a Missa Crismal, 
há a consagração do óleo 
do Crisma e a bênção dos 
óleos dos Catecúmenos 
(utilizados no Batismo) e 
dos Enfermos, que serão 
utilizados durante o ano 
nas paróquias na minis-
tração dos sacramentos.  
Os presbíteros renovam as 
promessas sacerdotais, os 
votos perante a Igreja e o 
compromisso com Deus e 
a sociedade.

De acordo com a Fase 
Emergencial do Plano SP, 
todas as celebrações serão 
sem a presença dos fiéis, 
de maneira privada, com 
a transmissão ao vivo da 
página Catedral Sant’Ana no 
Facebook (facebook.com/
catedraldesantannamogi).

Vigília Pascal (Celebração 
da Luz e Renovação das 
Promessas Batismais), pre-
sidida por Dom Pedro Luiz 
Stringhini é às 18 horas, 
na Catedral Sant’Ana. É a 
celebração mais importante 
do calendário litúrgico da 
Igreja Católica, quando a 
Igreja se coloca em vigília 
à espera da vitória de Jesus 
sobre a morte.

No domingo da Páscoa 
da Ressurreição do Senhor, 
dia 04 de abril, o bispo 
diocesano celebra às 11 
horas, na Catedral Sant’Ana.

a Celebração da Paixão do 
Senhor e Adoração da Cruz, 
às 15 horas, na Catedral 
Diocesana Sant’Ana, com 
Dom Pedro Luiz Stringhini. 
Entre as alterações estão o 
acréscimo na Oração Uni-
versal da intenção especial 
pelos doentes, pelos fale-
cidos e pelos que sofreram 
alguma perda durante a 
pandemia do coronavírus, 
e a não realização do beijo 
na cruz durante a adoração 
da Santa Cruz.

No Sábado Santo, dia 
03 de abril, a Missa da 

Ceia ocorrerá de forma online na Catedral Sant’Ana

Divulgação

A Câmara de Mogi das 
Cruzes recebeu o projeto 
de Lei Complementar do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
que trata da isenção de taxas 
aos comerciantes ambulantes 
registrados no município. O 
projeto foi um dos dois que 
foram encaminhados para 
avaliação durante a sessão 
ordinária.

A proposta deve contemplar 
os comerciantes que estão 
devidamente cadastrados e 
licenciados junto à a prefeitura. 
A proposta pode vir a ajudar 
os ambulantes legalizados 
que atuam no município 
e que estão impedidos de 
trabalhar devido às limitações 
da Fase Crítica de restrições 
à circulação na cidade e a 
Fase Emergencial do gover-
no do Estado de atividades 
econômicas essenciais.

Em 2020, à época como 
vereador, o atual prefeito 
chegou a enviar um reque-
rimento pedindo a abertura 
de novos licenciamentos de 

Prefeitura vai isentar 
taxas dos ambulantes

Impostos

comerciantes ambulantes, 
uma vez que em 2011 tal 
licenciamento foi interrompido 
com 225 pessoas cadastra-
das junto à municipalidade, 
sendo que 184 comerciantes 
estavam ativos até março do 
ano passado.

A Sessão Ordinária também 
contou com uma moção de 
votos de aplausos a todas as 
igrejas instaladas em Mogi 
das Cruzes pelo seu trabalho 
social e amparo espiritual 
durante o período da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), de autoria do 
vereador José Francimário 
Vieira de Macedo, o Farofa 
(PL).

A sessão também ficou 
marcada pelos requerimen-
tos e moções para votos de 
pesar, dentre eles estão o 
ex-secretário municipal de 
Obras e ex-diretor do Ser-
viço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae) Mario Celso 
Gomes da Silva, do pastor 
Baltazar Veríssimo Monteiro 
e todas as 868 vítimas da 
covid em Mogi.

André Diniz
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Banco Central decide frear inflação

 Demonstrando otimismo sobre a recuperação da atividade econômica, o presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, que a autarquia atuou para frear rapidamente a inflação ao 
iniciar o ciclo de aperto monetário com agressividade maior do que o esperado. Segundo ele, a decisão de fazer 
um aumento da Selic mais rápido e forte pode fazer com que a alta total da taxa seja menor no fim do ciclo.

“O movimento mais rápido e forte pode fazer alta total da Selic ser menor”, disse Campos Neto.

Contardo Calligaris, o 
italiano de olhar atento que 
levou a psicanálise para o 
cotidiano do brasileiro ao 
analisar, em seus textos pu-
blicados na Folha de S.Paulo 
e em seus livros de ficção e 
não ficção, temas ligados à 
existência humana, morreu 
aos 72 anos, em São Paulo. 
Ele estava internado no hos-
pital Albert Einstein para o 
tratamento de um câncer. 
A informação da morte foi 
confirmada por seu filho 
Max Calligaris no Instagram.

Nascido em Milão, em 2 
de junho de 1948, Contardo 
Calligaris cresceu cercado 

Morre Contardo 
Calligaris, aos 72 anos

Intelectual

pelos escombros da Segunda 
Guerra Mundial. Ele iniciou 
sua formação pelas áreas de 
letras e filosofia, estudou 
na Suíça e na França e vi-
veu também em Nova York. 
Para ele, a psicanálise surgiu 
primeiro como tratamento, 
e só depois como profissão. 
Calligaris se formou na Escola 
Freudiana de Paris, presidida 
por Jacques Lacan (1901-
1981). Em sua formação, 
ele também teve aulas com 
Roland Barthes (1915-1980) 
e Michel Foucault (1926-
1984). Nas redes sociais a 
morte dele repercutiu entre 
amigos e conhecidos. (E.C)

Bolsonaro faz troca 

em seis ministérios

Mudanças publicadas ontem atingem Defesa, Casa Civil, Advocacia-Geral 
da União, Justiça, Secretaria de Governo e Relações Exteriores

MUDANÇAS

O Diário Oficial da União 
(DOU) desta terça-feira (30) 
formaliza as mudanças anun-
ciadas na véspera pelo presi-
dente Jair Bolsonaro em seis 
ministérios. Foram publicadas 
as trocas nas pastas da Defesa, 
Casa Civil, Advocacia-Geral 
da União, Justiça, Secreta-
ria de Governo e Relações 
Exteriores.

As mudanças vêm depois 
de o chanceler Ernesto Araújo 
virar alvo de pressões den-
tro e fora do governo pelo 
desempenho ruim à frente 
da política externa do País e 
nas negociações por vacinas 
e pedir demissão do cargo. A 
vaga no Itamaraty será ocu-
pada pelo embaixador Carlos 
Alberto Franco França, que 
estava na chefia da assessoria 
especial da Presidência.

Ontem tarde, o general 
Fernando Azevedo e Silva 
também anunciou sua saída 
do Ministério da Defesa. A 
pasta agora será chefiada pelo 
general Walter Braga Netto, 
antes chefe da Casa Civil, que 
passará a ser comandada por 

Luiz Eduardo Ramos, que 
sai da Secretaria de Governo.

Para o lugar de Ramos, 
que vinha sendo o principal 
articulador do Planalto com 
o Congresso, entrou a depu-
tada Flávia Arruda (PL-DF), 
reforçando a participação do 
Centrão no governo. Flávia, 
que atuava como presiden-
te da Comissão Mista de 

Orçamento (CMO), é uma 
das principais lideranças 
do PL, um dos partidos que 
integram o Centrão. O cargo 
ao Centrão é mais um gesto 
de Bolsonaro para o grupo, 
que tem hoje o Ministério 
da Cidadania, comandado 
pelo deputado João Roma 
(Republicanos-BA).

O então advogado-geral 

da União, José Levi, tam-
bém pediu exoneração e a 
AGU voltará a ser chefiada 
por André Mendonça, que 
havia assumido a Justiça e 
Segurança Pública após a 
saída do ex-juiz Sérgio Moro. 
Levi deixa o cargo depois de 
se recusar a assinar a ação 
apresentada pelo presidente 
ao Supremo Tribunal Federal.

O presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre preço dos 

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 O deputado Fernando 
Cury (Cidadania) não poderá 
ter o mandato cassado pelo 
plenário da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) 
após ter sido punido com 
119 dias de suspensão pelo 
Conselho de Ética da Casa 
por importunação sexual 
contra a parlamentar Isa 
Penna (PSOL).

Isso porque nesta quarta-
-feira, 31, o plenário vai 
analisar projeto de resolu-
ção que determina a perda 
temporária do mandato do 
deputado. No entanto, ficou 
decidido que parlamenta-
res não poderão apresentar 
emendas ao projeto. A in-
formação foi publicada pelo 
presidente da Alesp, Carlão 
Pignatari (PSDB), no Diário 
Oficial do Estado na manhã 
desta terça-feira, 30. Desse 
modo, os deputados vão 

Deputado não poderá 
ter mandato cassado 

Importunação sexual

decidir se mantêm ou não 
a suspensão - não há como 
aumentar a punição. O ato 
é uma resposta a um ques-
tionamento feito pelo relator 
do processo no colegiado, 
Emídio de Souza (PT).

Nas últimas semanas, Pen-
na e aliados articulavam a 
possibilidade de que Cury 
fosse punido com a perda 
definitiva de mandato. O foco 
era reverter a pena branda de 
119 dias de suspensão dada 
ao deputado pelo Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar 
da Alesp.

Pelas redes sociais, a 
deputada reagiu à decisão 
e prometeu judicializar a 
questão “É inaceitável que 
o assediador continue legis-
lando com punição branda 
que não tira seus direitos”, 
escreveu Pena sobre o caso 
em questão. (E.C)

Ato foi flagrado pelas câmeras da Alesp

Divulgação
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Nicolás Maduro pede alívio 
da dívida de países pobres

Sem dar muitos detalhes sobre sua ideia, o presidente  propôs pagar vacinas contra o coronavírus com petróleo

VENEZUELA

O presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, pediu 
anteontem um “alívio” na 
dívida externa dos países 
em desenvolvimento como 
forma de ajudá-los a combater 
a pandemia de Covid-19 
e reativar suas economias. 
No domingo passado, sem 
dar muitos detalhes sobre 
sua ideia, ele propôs pagar 
vacinas contra o coronavírus 
com petróleo.

Durante participação na 
reunião virtual sobre Arquite-
tura da Dívida Internacional 
e Liquidez, organizada pelas 
Nações Unidas, o presidente 
venezuelano lembrou que o 
grupo de nações que compõem 
as 20 maiores economias do 
mundo (G-20) pactuou, em 
meados do ano passado, a 
suspensão dos pagamentos 
da dívida dos países mais 
pobres.

“Entretanto, a relutância dos 
credores privados em aderir 
a esta política significava 

que esta iniciativa tinha 
um escopo muito limitado. 
Aqui na Venezuela pedimos 
que seja reforçado este tipo 
de iniciativa, fortalecendo a 
participação global de todos 
os agentes, a fim de aliviar a 
dívida dos países em desen-
volvimento”, acrescentou.

Maduro também disse que, 
em vez de uma suspensão 
temporária, os países em 
desenvolvimento precisam 

“de uma reestruturação abran-
gente” da dívida, “sem que 
isso signifique a cessão de 
sua soberania”.

“A Covid-19 não será 
superada nos países ricos 
até que todos os países do 
mundo a tenham superado; 
o mesmo acontecerá no as-
pecto econômico (...) e isso 
nos obriga a uma profunda 
revisão das condições da 
dívida”, argumentou.

Maduro também repudiou 
as sanções dos EUA contra 
o governo venezuelano e 
acusou o país de ser respon-
sável pela perda de 99% da 

renda da Venezuela. “Estas 
medidas, em violação ao 
direito internacional, são 
progressivas, sistemáticas 
e afetam indiscriminada-
mente toda a população 
venezuelana, constituindo 

um flagrante ataque contra 
a humanidade”, alegou.

No domingo passado, o 
presidente propôs pagar 
vacinas contra o coronaví-
rus com petróleo, mas deu 
poucos detalhes de como 

o esquema funcionaria. As 
exportações de petróleo cru 
da Venezuela estão em seu 
menor nível em décadas, 
desde que Washington impôs 
sanções à estatal PDVSA, em 
2019, cortando as vendas 

do produto aos EUA e dis-
suadindo outros clientes de 
comprá-lo.

Maduro disse que a Venezuela 
está trabalhando para pagar as 
vacinas do mecanismo Covax, 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) - que fornece 
acesso a vacina para países 
pobres -, tanto pelos fundos 
venezuelanos congelados 
em contas do exterior, em 
razão de sanções, quanto 
por meio de carregamentos 
de petróleo.

“A Venezuela tem os navios-
-petroleiros e tem os clientes 
que comprarão nosso petróleo”, 
disse Maduro, em pronun-
ciamento televisionado no 
domingo. “Estamos prontos 
e preparados para (trocar) 
petróleo por vacinas, mas não 
imploraremos a ninguém.”

A Venezuela recebe doses 
de vacina de Rússia e China. 
Na semana passada, o gover-
no disse que não aceitaria a 
vacina da AstraZeneca, uma 
das principais distribuídas 
pelo Covax na América Latina. 

Estadão Conteúdo

Madruro: Países precisam de reestruturação sem que signifique a cessão de sua soberania

divulgação

Porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki disse ontem que 
o pacote de infraestrutura 
proposto pelo governo do 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, a ser apresentado 
hoje terá como um dos focos a 
criação de empregos voltados 
à economia sustentável. Psaki 
também citou a expansão das 
redes de banda larga nos Estados 
Unidos e investimentos em 
obras mais tradicionais, como 
pontes, estradas e ferrovias, 
entre os pontos incluídos nos 
novos estímulos.

Junto ao pacote, Biden 
apresentará um plano para 
financiar o projeto, que deve 
vir com aumentos de impostos 
corporativos e aos mais ricos.

De acordo com a porta-
-voz, o objetivo do governo 
americano é tornar o sistema 
tributário dos EUA justo. “O 
foco da proposta é investir no 
país”, acrescentou.

Entre outros anúncios da 
agenda econômica de Biden, 
Psaki disse que o governo dará 
continuidade à pausa nos juros 
e cobranças de empréstimos 

Chefe da equipe de es-
pecialistas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
que foi à Wuhan, na China, 
pesquisar a origem do co-
ronavírus, Peter Embarek 
que não foram identificados 
casos de Covid-19 em Wu-
han antes de dezembro de 
2019, quando o primeiro 
surto local da doença foi 
confirmado. Cerca de 76 mil 
quadros de febre, pneumo-
nia e doenças respiratórias 
reportados pelo sistema 
de saúde de Wuhan foram 
analisados, disse Embarek.

Segundo ele, a fonte mais 
provável da pandemia da 
Covid-19 foi um animal 
hospedeiro. O relatório 
da equipe, cujos dados 
foram apresentados em 
coletiva de imprensa on-
tem também estima outras 
duas possibilidades menos 
prováveis: que o vírus tenha 
sido originado de alimen-
tos contaminados ou de 
laboratórios em Wuhan. 
A última hipótese é a me-
nos provável, segundo os 

Diretora-adjunta da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Mariangela Simão 
avalia que ainda há algum 
tempo da pandemia de co-
vid-19 pela frente. “Vamos 
sair dessa, mas não tão 
cedo”, resumiu. A diretora 
aponta que as populações 
devem estar preparadas 
para os próximos meses 
que se seguem, e também 
para futuros desafios, já 
que novas pandemias não 
são questão de “se, mas de 
quando”. As declarações 
foram feitas em evento da 
OMS sobre o Brasil.

Simão afirmou que a OMS 
prepara protocolo para pan-
demias, assim como a organi-
zação já realizou sobre outras 
questões. Diretor-regional da 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), Jarbas 
Barbosa, concordou com 
a avaliação, apontando que 

“outras pandemias virão, não 
sabemos como e quando, 
mas é da natureza”.

Entre as medidas, ambos 
destacaram a importância 

Emprego sustentável 
é o foco de Biden

Relatório aponta que Covid 

pode ter origem animal

OMS: Ainda há algum tempo 

de pandemia pela frente

Casa Branca OMSCovid-19

estudantis para mais de um 
milhão de pessoas cujas dívidas 
estão inadimplentes.

Não foram dados passos 
significativos em direção à 
suspensão da dívida de es-
tudantes, porém, segundo 
informou Psaki.

Biden, sancionou ontem 
em cerimônia na Casa Branca, 
a lei que estende até maio o 
programa de empréstimos a 
pequenas empresas (PPP, na 
sigla em inglês). Anteriormente, 
a iniciativa se encerraria no 
final deste mês.

“Os pequenos negócios são 
o pilar da nossa economia, 
representam mais de 50% de 
todos os empregadores nos 
EUA”, afirmou o presidente, 
ao assinar o projeto.

Criado no ano passado logo 
após o choque imediato do 
coronavírus, o PPP fornece 
crédito com juros favorá-
veis a companhias que se 
comprometam a não demitir 
funcionários.

Parte da dívida pode ser 
perdoada, caso a empresa 
cumpra certos requisitos. (E.C.)

especialistas.
Embarek ressaltou, po-

rém, que é possível que o 
vírus já circulasse antes do 
primeiro surto na China, 
inclusive globalmente, já 
que Wuhan é um grande 
centro financeiro que re-
cebia diversos estrangeiros 
no fim de 2019, avaliou 
Embarek.

O especialista relatou 
ainda que casos de Covid-19 
não relacionados ao mer-
cado central de Wuhan já 
circulavam na cidade em 
dezembro de 2019, em 
casos em que o vírus apre-
sentava algumas pequenas 
alterações genéticas, o que 
indica que as infecções não 
estavam diretamente conec-
tadas. Segundo a virologista 
Marion Koopmans, que 
participou da expedição 
organizada pela OMS, o 
mercado de Wuhan atuou 
como um “amplificador” 
do coronavírus, mas não 
foi o único local a reportar 
os casos que provocaram 
o surto na cidade.(E.C.)

da cooperação internacio-
nal, com iniciativas como 
a Covax de vacinação, mas 
ressaltando que mecanismo de 
coordenação global precisam 
ser aprimorados, uma vez 
que a segurança de todos 
depende da erradicação das 
ameaças em todo o mundo. 
Reforçou de sistemas de 
proteção, de saúde, pesquisa 
e inovação foram outros 
temas abordados.

Barbosa afirmou ainda 
que a pandemia tem gran-
de impacto econômico, e 
apontou que “podemos 
perder uma década na luta 
contra a pobreza na América 
Latina” por conta da recente 
crise. (E.C.)

Diretora-adjunta, 
Mariangela Simão 
afirmou que vamos 
sair dessa, mas não 
tão cedo.
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Sem Fagner, Mancini muda 
os treinos no Corinthians

Preocupado com as recen-
tes atuações do Corinthians, 
o técnico Vagner Mancini 
resolveu inovar nos trei-
nos. Ontem ele apresentou 
novidades na atividade em 
campo, no CT Dr. Joaquim 
Grava. A baixa do dia foi o 
lateral-direito Fagner, que 
fez trabalho de prevenção 
e recuperação na parte in-
terna do CT.

No campo 1, Mancini 
orientou uma atividade de 
dois contra dois em espaço 
reduzido. No campo 2, o 
treino foi técnico. Enquanto 
ele comandava uma linha de 
defesa em uma das metades 
do gramado, o auxiliar An-
derson Batatais dirigia uma 
movimentação de finalizações 
na outra metade.

Reunindo os dois grupos, 
o técnico comandou um 
treino de saída de bola sob 
pressão. O elenco corin-
tiano também treinará no 
período da tarde. O foco 
será trabalhos de força e 
potência. Depois, o grupo 

Timão

volta a treinar na tarde de 
quarta-feira.

Ainda sem saber quando 
voltará a jogar, o Corinthians 
vem de jogos em que atuou 
abaixo do esperado, princi-
palmente no duelo válido 
pela segunda fase da Copa 
do Brasil. Na sexta-feira, 
apenas empatou por 1 a 
1 com o modesto Retrô. E 
precisou das cobranças de 
pênalti para se classificar. 
O fraco desempenho gerou 

críticas e pressão sobre o 
trabalho de Mancini.

Como o Paulistão segue 
paralisado, em razão das 
restrições impostas pelo 
governo do Estado de São 
Paulo, o Corinthians segue 
com a agenda vazia. Em tese, 
seu próximo jogo seria no 
dia 11, o clássico com o São 
Paulo, pelo Estadual. Mas, 
pela programação do governo, 
a previsão de reabertura é de 
começar no dia 12. (E.C.)

Fagner, um dos líderes da equipe, acredita que a fase 

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Segundo jogo da Recopa 
vai ocorrer em Brasília

Conmebol confirmou a partida entre Palmeiras e Defensa y Justicia na tarde de ontem

14 DE ABRIL

 Horas depois de o Palmei-
ras indicar à Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) que pretendia 
mandar o segundo jogo da 
Recopa Sul-Americana no 
estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, no dia 14 de abril, a 
entidade confirmou ontem em 
suas redes sociais a realização 
da partida na capital do Brasil. 
O cenário de indefinição no 
Estado de São Paulo sobre a 
realização de atividades espor-
tivas coletivas e a necessidade 
de cumprir um prazo para 
escolher o local da partida 
levaram o clube pedir que 
o duelo contra o Defensa y 
Justicia, da Argentina, seja 
no Distrito Federal.

A Conmebol exige que os 
times indiquem o estádio da 
partida com 15 dias de ante-
cedência. Diante do cenário 
de São Paulo estar na fase 
emergencial de combate à 
Covid-19, o Palmeiras indi-
cou Brasília. A cidade foi a 

escolhida por uma questão 
logística, já que poucos dias 
antes de enfrentar o Defensa y 
Justicia, a delegação já precisa 
estar na capital federal para 
enfrentar o Flamengo, pela 
Supercopa do Brasil. Por 
decisão do governo paulista, 

o Estado não pode receber 
jogos de futebol até o dia 11 
de abril.

O calendário do Palmeiras 
prevê um jogo do time contra 
o Defensa y Justicia no dia 
7, na Argentina, pela ida da 
Recopa Sul-Americana. No 

dia 11 será a vez de encarar o 
Flamengo, em Brasília. Logo 
depois, está marcado para o 
dia 14 o compromisso diante 
do time argentino. Nesse 
contexto, o clube avaliou 
que a melhor solução seria 
continuar na capital federal 

por uma questão logística.
A permanência em Brasília 

facilita ao Palmeiras em diminuir 
o desgaste e se fixar em um 
mesmo local, sem a necessidade 
de trocar de local de treino 
ou de hospedagem. A equipe 
tem treinado normalmente 
na Academia de Futebol, em 
São Paulo, enquanto aguarda 
principalmente a definição 
sobre o que será feito com o 
calendário do Campeonato 
Paulista. Por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
os jogos da competição estão 
suspensos.

As decisões marcadas em 
Brasília são as primeiras chances 
de título para o Palmeiras na 
temporada 2021. Por ter sido 
campeão da Copa Libertado-
res, a equipe tem o direito de 
enfrentar o Defensa y Justicia, 
que foi o campeão da Copa 
Sul-Americana. Como o clube 
alviverde foi o campeão da 
Copa do Brasil, encara o 
Flamengo, vencedor da úl-
tima edição do Campeonato 
Brasileiro.

Estadão Conteúdo

O jogador Lucas Lima, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do 

Cesar Greco

A seleção de Portugal sofreu 
mais do que esperava, mas 
venceu, ontem, Luxembur-
go. Jogando fora de casa, o 
atual campeão da Eurocopa 
e da Liga das Nações da Uefa 
venceu de virada, por 3 a 1, 
com direito a gol de Cristiano 
Ronaldo.

Em Luxemburgo, o time 
da casa saiu na frente e, curio-
samente, com gol português. 
Após cruzamento na área, 
Gerson Rodrigues pulou de 
peixinho para cabecear para as 
redes, aos 29 minutos de jogo. 
O meia nasceu em Portugal e 
se naturalizou luxemburguês.

Mas a vantagem não chegou 
ao intervalo. Nos acréscimos 
do primeiro tempo, Portugal 
empatou também em levanta-
mento na área. Diogo J. subiu 
quase livre e mandou, de cabeça, 
no ângulo, aos 46. A virada 
veio na etapa final. Logo aos 
4, João Cancelo cruzou baixo, 
da direita, e Cristiano Ronaldo 
completou, de primeira, para 
as redes. Aos 34, Palhinha se 
antecipou na primeira trave 
e cabeceou para o gol, após 
cobrança de escanteio na 
área. Com a vitória, Portugal 
segue na liderança do Grupo 
A, com 7 pontos.

Portugal sofre, 
mas vence 
a seleção de 
Luxemburgo

Eliminatórias

São Paulo contrata meia 
William até fim do ano

 A direção do São Paulo 
confirmou ontem a con-
tratação do meio-campista 
William, que tem passagens 
por Palmeiras e Corinthians. 
O jogador de 34 anos, que 
estava jogando no México, 
acertou contrato até o fim da 
temporada. De acordo com 
o clube, ele já foi aprovado 
nos exames médicos e está 
integrado ao elenco.

William atuava no fute-
bol mexicano desde 2013, 
quando chegou ao Querétaro 
(onde jogou com o goleiro 
Tiago Volpi). Pelo América, 
conquistou seu maior título 
da carreira até agora: a Liga 
dos Campeões Concacaf, em 
2016. Desde 2018, defendia 
a camisa do Toluca. Antes 
teve uma breve passagem 
pelo Busan Ipark, da Co-
reia do Sul, e por clubes 
medianos do Brasil, como 
Ipatinga (2008), Náutico 
(2008), Vitória (2009), Goiás 
(2010), Atlético-GO (2010) 
e Joinville.

Ele começou a carreira 

Ex-Palmeiras e Corinthians

na base do Juventus. Ainda 
nas categorias inferiores, 
foi para o Corinthians em 
2001. No ano seguinte, se 
transferiu para o Palmeiras, 
onde finalizou sua trajetória 
pela base e estreou na equipe 
profissional. Atuou pelo 
rival do São Paulo até 2007 
e, depois, voltou ao clube 
alviverde em 2010.

Em sua primeira passagem 
pelo Palmeiras, foi diagnos-
ticado com um problema no 
coração, em 2004. Acabou 
afastado dos gramados por 
quase dois anos, até se recu-
perar totalmente. Em 2006, 
voltou a jogar por clubes 
menores, como o Ipatinga.

Após levar um susto nos 
últimos dias, em razão de 
um quadro de diverticulite, 

o coordenador de futebol do 
São Paulo, Muricy Ramalho, 
voltou a acompanhar um 
treino do time nesta terça, 
no CT da Barra Funda. O 
ex-treinador sentiu dores 
no fim de semana, recebeu 
atendimento médico e des-
cansou na segunda antes 
de voltar ao trabalho nesta 
manhã.

Muricy pôde acompanhar 
o treino técnico comandado 
por Hernán Crespo, que 
deu atenção especial a em-
bates entre ataque e defesa 
e simulação de situações de 
jogo. O São Paulo mantém 
a rotina de treinos apesar 
de ainda não saber quando 
voltará a campo. Pela pro-
gramação inicial, a próxima 
partida seria o clássico com 
o Corinthians, no dia 11 de 
abril, pelo Paulistão.

Mas as restrições impostas 
pelo governo estadual de São 
Paulo só serão amenizadas 
no dia 12 de abril, um dia 
depois da data original do 
clássico. (E.C.)

De acordo com 
o clube, ele já foi 
aprovado nos exames 
médicos e está 
integrado ao elenco
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SBT, 21H00

Chiquititas
As meninas escondem Virgínia e dizem que ela deveria conversar com seu 

noivo, Danilo. Ela explica que quer se divertir antes de se casar. A família de 

Tobias vai até o Café Boutique. As chiquititas conseguem unir o casal, que 

vai embora juntos direto para o casamento. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat discute com Duca para despistar Cobra e vai com ele para a QG. Jade 

sente ciúmes de Cobra. Nat desiste de falar com Duca. Wallace incentiva 

Jeff a contar para o pai sobre suas aulas de dança. Franz liga para Mari, no 

momento em que ela chega para falar com Jeff. 

A vida da gente
Eva proibe a enfermeira de usar o CD que a fi lha deixou para Ana. Alice 

confessa para Manuela que tem curiosidade de saber quem e seu pai. 

Laudelino tenta disfarcar o desconforto quando Ina pede que ele seja o 

investidor do negocio de Maria e Manuela. Jonas decide mudar o visual.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Ermelinda se preocupa com o interesse de Zezinho por Alexia/Josimara. Juan 

tenta confortar Mário. Téo lamenta a morte de Alexia. Luna se emociona ao 

ver fotos de Helena no computador. Luna revela a Kyra que está decidida a 

procurar Helena para saber o motivo de a mãe tê-la abandonado.  

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Verena teme ser reconhecida como corrupta. Raul conversa fi rmemente 

com Vitória e Sandro sobre seus novos planos de vida. A obra de Álvaro é 

embargada, e o empresário exige que Belizário se vingue de Davi. Durval 

presenteia Natália.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá precisa agir com violência para fugir de Ur. Terá agradece a presença 

de todos na viagem. Ayla discute com Ló. Sarai volta a pedir para Abrão 

arrumar outra esposa. Adália e Gate (Mario Bregieira) são surpreendidos com 

um ataque de Ziva (Ana Paula Tabalipa). Resumo não divulgado?

 A juventude é uma 
das fases mais belas 
da vida. É quando o 
mundo realmente se 
descortina diante de 
nós e as experiências 
começam a ganhar 
outra dimensão, 
pois começamos 
a ser realmente 
responsáveis por tudo 
aquilo que fazemos. 
A vida ganha mais 
peso, e a aventura de 
viver torna-se mais 
desafiadora.

Mas ao mesmo 

MOMENTO
especial

Viva a juventude

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANTONIO BORGES DOS SANTOS FI-

LHO E BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário! 

90% do sucesso se baseia 
simplesmente em insistir.”

 cultura@jornaldat.com.br

tempo, a juventude 
também é tempo 
de descobertas, de 
momentos muito 
marcantes. É na 
juventude que 
vivemos o nossa 
primeiro grande amor.



Quarta-feira, 31 de março de 2021 11portalnews.com.br



Variedades Quarta-feira, 31 de março de 202112 portalnews.com.br

social@moginews.com.br

Quarta-feira, 31 de março de 2021

Resolvi mexer em meus arquivos e encontrei muitas fotos no caso as que aqui evidencio hoje 

são assinadas por José Carlos Cipullo e são do ano de 2012 , ou seja nove anos atrás . Esta foi mais 

uma das inesquecíveis festas que assinamos em sociedade , Vale a pena rever , pois quebramos 

na época conceitos e costumes . Mostramos ao circuito que um evento temático bem formatado 

e elaborado teria sim muita reciprocidade . Claro que os eventos que antecederam a este em 2012 

abriram um novo leque o qual era de se viver noites elegantes e refinadas , regadas de detalhes 

que foram de encontro aos anseios de nossos convidados . Quem adquiriu o convite teve direito 

a sua máscara . Todas foram criadas pelo conceituado artista Jota Ferreira o qual me chama 

até hoje de padrinho. Realmente estivemos a frente daquele tempo e quebramos paradigmas. 

Com isso e por isso nossos eventos passaram a cada ano serem mais esperados e concorridos 

e mantemos nossa hegemonia até a nossa ultima realização antes da pandemia que foi a “The 

History” em 2019. Não vemos a hora de tudo passar . Tenhamos fé e esperanças!!!!

“Bal Masqué”  Relembrando 
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Osny Garcez com personagens Jota Ferreira

Sheylla e André Chiang

Benê Almeida e Selma Carvalho

Lia e Denir Menezes

Nequi e Jardel Xavier
Rita e Hamilton Cicone

Daniela e Sérgio Rios


