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Mortes por Covid 
ultrapassam 3 mil

Alto Tietê chegou 
à marca de 3.030 
óbitos causados 
pela doença; a 
média diária revela 
que região teve oito 
mortes por dia

VACINAS

 Prefeituras rebatem critérios de distribuição do Estado. Cidades, página 5

Os dez municípios do Alto Tie-
tê ultrapassaram as 3 mil mortes 
ocasionadas pelo coronavírus (Co-
vid-19) na tarde de ontem. Con-
siderando a data em que houve o 
primeiro óbito, em 24 de março 
de 2020, 3.030 moradores da re-
gião não resistiram às complica-
ções da doença e faleceram. Os 
números divulgados diariamen-
te pelo Condemat apontam que 
em todas as cidades da região, 
a média é de oito falecimentos 
por dia. Para se ter uma ideia da 
quantidade de vidas perdidas, é 
o mesmo que colocar todas as ví-
timas pela Covid em 53 ônibus.  
Cidades, página 3

No Brasil

TCU vai analisar gastos das 
férias de Jair Bolsonaro
Pedido foi feito pelo subprocurador da República, 
Lucas Rocha Furtado. Despesas do governo com fim 
de ano do presidente chegou a R$ 2,3 mi. Brasil, página 7
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Biden vai antecipar vacinação

NOS EUA

Presidente americano anunciou a antecipação do 
calendário em duas semanas para que todos os 
adultos tomem a primeira dose da vacina contra 
a Covid-19. Mundo, página 8

Suzano e o Alto Tietê serão con-
templados com 30 leitos destinados 
ao tratamento de pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus 
(Covid-19) no Hospital Auxiliar 
das Clínicas (HC) instalado no mu-
nicípio e que está sob gerência do 
governo estadual. A princípio, as 
vagas, sendo dez de Enfermaria e 
20 de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), estarão disponíveis nos 
próximos dias. A informação foi 
repassada pela diretoria do HC. 
Cidades, página 4

30 vagas

NOVOS LEITOS COVID EM SUZANO PASSAM POR VISTORIA

LATROCÍNIO

Polícia Civil 
apreende dois 
em Mogi. p4

Local abrigará 30 leitos para o tratamento da Covid; data para abertura ainda não foi confirmada

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

Pandemia

Mogi-Bertioga 
tem redução de 
36% no tráfego, 
aponta DER
Cidades, página 6
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A Prefeitura de Suzano anunciou o novo cronograma da Operação Cata-Treco. 
A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira. O primeiro 
caminhão recolherá objetos no Jardim Alterópolis, Jardim Margareth, Jardim 
Gardênia, Recreio Sertãozinho, Chácara Méa, Jardim Santa Inês, Jardim São José, 
Jardim Bernardino, Jardim Graziela e Veraneio Juruá. Já o segundo realizará o 
serviço nos bairros Jardim Belém, Jardim Natal, Vila Rica, Jardim Amazonas, 
Jardim Dora, Jardim do Lago, Ipelândia e no distrito de Palmeiras.
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PROGRAMAÇÃO DO CATA-TRECO

 �Curso em Ferraz I

A Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Ferraz de Vasconcelos divulgou 
ontem cursos gratuitos de capacitação 
profissional online. Ao todo, são 12 cur-
sos que fazem parte do programa Em-
preenda Rápido com o objetivo  apoiar 
os micros e pequenos empreendedores 
da cidade, oferecendo mais qualificação 
na retomada pós-pandemia, as forma-
ções serão subsidiadas pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai). 

 �Cursos em Ferraz II

Os interessados podem escolher o curso 
a partir dos temas a seguir, e a inscri-
ção deve ser por no formulário digital: 
“Aprenda a Vender no E-commerce”, 
“Converta Vendas utilizando Inbound 
Marketing”, “Venda Melhor com Téc-
nicas Consultivas”, “Aprenda a Vender 
Melhor no Varejo” , “Converta Melhor 
suas Vendas Criando uma Experiência 
de Compra” , “Higiene na Manipulação 
de Alimentos”,  “Técnicas para Reduzir 
Perdas e Desperdícios de Alimentos”, 
“Rotulagem dos Alimentos”, “Técni-
cas de Visagismo para Profissionais da 

Beleza”, “Técnicas para Fotografia Co-
mercial com Celular”,  “Técnicas para 
Desenvolver Projeto de Iluminação”, e  
“Desenvolvimento de Projetos Eletrô-
nicos para Padrão de Entrada de Bai-
xa Tensão”.

 �Vacinação em Guararema

Os profissionais de Segurança Públi-
ca de Guararema começaram a ser 
vacinados contra o coronavírus nesta 
segunda-feira. Por se tratar de uma 
imunização regional, o Comando de Po-
liciamento de Área Metropolitana (CPA/ 
M-12) do Alto Tietê solicitou que a vaci-
nação ocorresse na Universidade Mogi 
das Cruzes (UMC).

 �Avanço para região

Um dos signatários da recém-criada 
Frente Legislativa Intermunicipal, o pre-
sidente do poder Legislativo de Ferraz 
de Vasconcelos, vereador Flávio Batis-
ta de Souza (Podemos), o Inha, exaltou 
a importância da entidade que preten-
de atuar em parceria com os demais 
órgãos regionais, estaduais e federais. 
Segundo ele, a instituição da Frente Le-
gislativa Intermunicipal representa uma 
verdadeira vitória para a região.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Vacinação lenta

S
em nenhum tipo de surpresa, o ran-
king das cidades sobre o ritmo da 1ª 
dose da vacinação contra a Covid-19 
no Estado de São Paulo mostra o quan-

to o Alto Tietê está atrasado no processo de 
imunização. Dos dez municípios da região, 
o melhor colocado na listagem – atualizada 
ontem às 18 horas – é Guararema, que ocu-
pa a 378ª posição, ou 10,8% da população 
vacinada, entre as 645 cidades paulistas. 
Vexame maior ficou com Itaquaquecetuba, 
no penúltimo lugar, com apenas 4,6% de 
cobertura dos moradores.

Na liderança do ranking está a pequena 
Serrana, na região Metropolitana de Ribei-
rão Preto, que tem 61,6% da população de 
45.644 habitantes vacinada. O alto índice 
se justifica pois a cidade foi escolhida para 
o Projeto S, um estudo idealizado pelo Ins-
tituto Butantan com o objetivo de analisar 
o impacto e a eficácia da vacinação na re-
dução de casos de Covid-19 e no controle 
da pandemia. Também nas primeiras colo-
cações estão os municípios de São Caetano 
do Sul (12º lugar, 20,2% de cobertura) e 
Santos (20º, 19,2%).

Mogi das Cruzes, com a maior população 
do Alto Tietê (450.785 habitantes), está em 
474º lugar, com 9,5% dos moradores imu-
nizados. Já Suzano, um pouco mais atrás, na 
posição 545, tem 8,3% dos 300.559 habi-
tantes vacinados com a 1ª dose. Talvez não 
sirva de alento, mas a região está próxima da 
média nacional de 10% dos brasileiros vaci-
nados. A vergonha se dá na comparação com 
países da Europa e da Ásia, que já ultrapassa-
ram a imunização de metade dos habitantes.

Não há justificativa para tal atraso. Se 
atingimos mais de 3 mil mortos diários por 
Covid-19 nos últimos dias, o que nos coloca 
com o maior número mundial de óbitos por 
dia na atualidade, seria preciso uma reflexão 
bem mais profunda sobre o assunto. Caso 
não ocorra uma reação imediata do governo 
federal para interromper a escalada de mor-
tes, incluindo a vacinação em massa e um 
auxílio internacional liderado pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), os brasileiros 
serão excluídos por um bom tempo do livre 
trânsito em outros países. Além da vergonha 
por não conseguir controlar a doença, o país 
ficará cada vez mais marginalizado.

As pessoas têm por hábito 
resistir a tudo, menos à pro-
messa de uma vida melhor. 
Se, sem nenhum sacrifício: a 
glória! Populistas de plantão 
prosperam abusando da inca-
pacidade da maioria, mesmo 
que inteligente e bem prepa-
rada, de distinguir entre uma 
plêiade de candidatos, alguém 
capaz de expressar bem, rai-
vas e frustrações das pessoas, 
e que seja capaz de tentar en-
contrar solução para elas. Ve-
jam o Caso Bolsonaro.

Por demais carismáticos, 
costumam estimular o culto 
a suas figuras messiânicas. 
Como Salvadores da Pátria, 
sentem-se resgatadores do ci-
dadão desprotegido, pobre e 
incapaz de bem encaminhar 
seus próprios destinos, a sal-
vo das “forças opressoras” de 
lideranças políticas anteriores. 

Viva! O charme nos populistas?

ARTIGO
Raul Rodrigues

Um bom teste para reconhe-
cer um populista é saber se 
surgiu algum movimento ba-
tizado em sua homenagem. 
Do Getulismo ao Janismo, o 
teste continuou funcionan-
do com o Lulismo e, e não 
é que já temos, pasmem, o 
Bolsonarismo!

Como sempre acontece, po-
pulistas se ralam para ideolo-
gias políticas. Valem-se delas 
para manipular em benefício 
próprio. O que os diferencia 
dos outros políticos são tanto 
a capacidade de diagnosticar 
com precisão ímpar a dor de 
muitos, quanto a de prescrever 
tratamentos indolores, gratui-
tos e às vezes até agradáveis.

O coquetel salvador do 
país é sempre o mesmo: co-
meçar sobretaxando produtos 
estrangeiros e/ou impedindo 
a entrada de imigrantes para 

“proteger interesses nacionais 
e empregos de seus cidadãos”.

A seguir, aumentar os gas-
tos do governo com políti-
cas sociais, funcionalismo e/
ou gastos em infraestrutura. 
A população sentirá inicial-
mente que sua vida melhorou, 
apoiando o líder de plantão. 
Para garantir ainda mais apoio 
político e crescimento eco-
nômico, distribuir isenções 
fiscais e cortes de impostos, 
como catequese das “forças 
produtivas”.

Para terminar, demonizar 
as minorias que negam seu 
apoio. Estes são os culpados 
pela condição em que a po-
pulação se encontra. Jamais 
vão admitir que a situação me-
lhore para os demais. São os 
que impedem o “progresso”.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e             
ex-professor universitário.
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Alto Tietê ultrapassa a marca 
de 3 mil mortes por Covid-19

No total, desde 24 de março do ano passado, foram registrados 3.030 óbitos por coronavírus em toda a região

PANDEMIA

Os dez municípios do 
Alto Tietê ultrapassaram 
a marca de 3 mil mortes 
ocasionadas pelo coronaví-
rus (Covid-19), na tarde de 
ontem. Considerando a data 
em que houve o primeiro 
óbito, em 24 de março de 
2020, em Suzano, 3.030 
moradores da região não 
resistiram às complicações 
da doença e faleceram em 
razão do avanço do vírus.

Os números divulgados 
diariamente pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) apontam que 
somando todas as cida-
des da região, a média é 
de oito falecimentos por 
dia. Para se ter uma ideia 
da quantidade de vidas 
perdidas, é o mesmo que 
colocar todas as vítimas 
pela Covid em 53 ônibus 
de linha municipais, com 
capacidade para 57 pessoas

Somente nas cinco cidades 

mais populosas da região, 
ou seja, em Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
as 2.503 pessoas que não 
resistiram às complicações 
da Covid-19 correspondem 

a 82,6% do total das mortes. 
Isto é, a maior parte dos 
óbitos ocorreram no G5.

Sendo também o maior 
município entre os cin-
co, Mogi é a cidade em 
que existem mais mortes 

confirmadas, chegando 
ontem a 924. Em seguida 
está Itaquá, com 558, ul-
trapassando a quantidade 
em Suzano (511), Ferraz 
(284) e Poá (226).

Além dos 3.030 moradores 

da região que foram a óbito 
pela doença em todo o 
Alto Tietê, desde o dia 24 
de março do ano passado, 
73.960 receberam diagnós-
ticos positivos para o vírus 
e 54.164 se recuperaram. 
Outras 164.449 pessoas 
realizaram os testes para 
a Covid-19 e os resultados 
foram negativos.

A gravidade da doença na 
região é tamanha que em 
grande parte das cidades 
os leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 

Enfermaria estão superlotados. 
Por este motivo, inclusive, 
o governo de Estado de 
São Paulo retrocedeu to-
dos os municípios à Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo, mais rígida do que 
a Fase Vermelha.

Em Mogi, que está em um 
estágio ainda mais avançado 
da Covid-19, com mais 
mortes e contaminações, o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
decretou a Fase Crítica no 
dia 22 do mês anterior. 
Nesta fase é permitido o 
funcionamento apenas dos 
serviços emergenciais, como 
farmácias e mercados.

A decisão foi tomada em 
função do agravamento da 
situação pandêmica e, prin-
cipalmente, por conta das 
taxas de ocupação de leitos 
da cidade – no caso dos 
leitos de UTI, a ocupação 
estava em 100% há oito 
dias, na data. Ontem, os 
leitos de UTI ainda estavam 
integralmente ocupados por 
pacientes com a Covid-19.

Thamires Marcelino

Servidores podem atuar no
Planejamento Estratégico

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu um processo 
de movimentação interna 
para servidores que ocu-
pam o cargo de auxiliar de 
apoio administrativo que 
tenham interesse em atuar 
no processo de Planejamento 
Estratégico Municipal 2022-
2025. A candidatura deve ser 
apresentada por email até a 
próxima quarta-feira.

O Planejamento Estratégico 
2022-2025, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Gabi-
nete, será um direcionamento 
de trabalho para geração de 
resultados de qualidade e de 
alto impacto, envolvendo 
todas as secretarias.

O objetivo é implementar 
uma mudança de cultura 
dentro da Prefeitura para uma 
atuação construída de forma 
participativa, com diálogo, 
integração e compromisso 
de todos os setores.

O processo será desenvolvido 
durante o ciclo de elaboração 
do Plano Plurianual (PPA) 
2022-2025, a partir deste 

Prefeitura

mês. O PPA é um documento 
que contém a previsão de 
metas para um período de 
quatro anos.

O trabalho de apoio admi-
nistrativo no Planejamento 
Estratégico será uma oportu-
nidade para que servidores 
das diferentes secretarias 
participem e contribuam neste 
processo, apoiando a cons-
trução e o acompanhamento 
dos projetos estratégicos de 
cada Pasta.

Será ainda uma oportunidade 
de aprendizado e de integrar 
a execução de importantes 
projetos e políticas públicas.

Dentre as principais ati-
vidades dos servidores de 
apoio administrativo no 
planejamento estratégico 
estarão a aprendizagem sobre 
Planejamento e Gestão Estra-
tégica e secretariar reuniões 
periódicas de construção e 
acompanhamento com o 
Gabinete, secretários e de-
mais membros da liderança 
das secretarias, entre outras. 
Acesse o Edital https://www.

mogidascruzes.sp.gov.br/public/
site/doc/edital_de_movimen-
tacao_interna_para_aaa.pdf 

O processo para a movi-
mentação interna será pela 
análise das respostas dos 
servidores interessados, en-
trevista em formato virtual 
com a Secretaria de Gabinete 
do prefeito e uma conversa 
com secretário ou secretária 
da respectiva Pasta.

Todos os servidores inte-
ressados em participar devem 
enviar para o e-mail jessica.
gab@pmmc.com.br sua pers-
pectiva sobre “O que te motiva 
a fazer parte deste processo 
de construção estratégica em 
prol de uma Mogi das Cruzes 
ainda melhor?”.

O assunto do e-mail deve 
ser “Movimentação interna 

- Auxiliar de Apoio Adminis-
trativo”. Além da resposta à 
pergunta, é necessário especi-
ficar, no corpo da mensagem, 
os seguintes dados: nome 
completo do participante, 
RGF, telefone para contato 
e secretaria de atuação

Procon de Mogi das Cruzes 
alerta sobre compras online

Com o crescimento do 
comércio eletrônico, o Procon 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes alerta os consumidores 
sobre cuidados importantes 
no momento da compra on-
line. A expectativa é de que 
em 2021 o crescimento do 
setor seja de 18%, segundo a 
Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (Abcomm), 
o que exige do consumidor 
mais informações de como 
fazer uma compra segura. 

A coordenação do Procon 
mogiano alerta sobre os 
cuidados no envio de dados. 

“As compras via aplicativo de 
mensagem e redes sociais 
merecem cuidado redobra-
do, pois de forma alguma 
o consumidor deve passar 
os dados de seu cartão de 
crédito sem uma plataforma 
de segurança. Mesmo que a 
venda seja feita por canais 
como o Whatsapp, é neces-
sário que o pagamento seja 
feito em um site seguro”, 
explicou a coordenadora 
Fabiana Bava.

Comércio eletrônico

O consumidor deve ficar 
atento aos links enviados para 
pagamento e confirmar se o 
pagamento está sendo feito 
realmente para a empresa 
que está fazendo a venda. O 
mesmo cuidado vale para os 
boletos. É preciso verificar os 
dados do fornecedor, como 
CNPJ, endereço, telefone, pois 
o excesso de informalidade 
na hora da compra facilita 
os golpes. 

O órgão informa ainda que 

no caso das compras fora do 
estabelecimento comercial 
(online), o consumidor tem 
o direito de se arrepender, 
no prazo de 7 dias, a partir 
do dia que recebeu o pro-
duto, mesmo que não tenha 
qualquer defeito. Em caso de 
dúvidas ou reclamações, o 
Procon de Mogi das Cruzes 
atende de forma remota por 
meio do telefone 4798-5090 
e pelo e-mail atendimento.
procon@pmmc.com.br

Consumidor deve se atentar aos links para pagamento

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Somando todas as 
cidades da região, 
a média é de  
oito falecimentos  
por dia

Mortes por coronavírus nas cidades

Arujá

558

188

175

66

36

62

511

284

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

226

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

924
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Quinta aula de curso é 
disponibilizada na TV Suzano

O nono curso de Promotoras 
Legais Populares, promovido 
pelo Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe), 
disponibilizou sua quinta 
aula ontem, no canal “TV 
Prefeitura de Suzano”, no 
Youtube (bit.ly/TVPrefeitu-
radeSuzano). O tema da vez 
foi “O Direito das Mulheres 
e das Famílias”, sob a ótica 
e a orientação da advogada 
Graça Perera de Mello.

Na oportunidade, a advoga-
da, que é militante feminista, 
Conselheira da OAB-SP e 
do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana (Condepe), 
promoveu uma aula rica 
em dados e leis que baseiam 
os direitos das mulheres na 
sociedade, além de abordar 
questões sobre a luta da 
classe durante a história e as 
vitórias conquistadas.

Graça, que também é pre-
sidente do Conselho Fiscal 
da Associação Brasileira das 
Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ-SP), presidente da 

Promotoras Legais Populares

7ª Câmara Recursal da OAB-
-SP e membro do Coletivo 
das Advogadas do Brasil, 
também traz para o debate 
reflexões sobre o dia a dia, 
com exemplos atuais das 
aplicações dessas leis.

“O curso de Promoto-
ras Legais Populares vem 
atuando como ferramenta 
de transformação social ao 
longo dos anos e, em Suza-
no, a iniciativa encontrou o 
apoio que assegura a troca 
de experiências e conheci-
mento acerca da garantia de 
direitos. Hoje a discussão 
sobre os direitos da família 
ganha um novo patamar, 
com as diferentes estruturas 

familiares reconhecidos pela 
Justiça. Neste contexto, a 
luta das mulheres vem de 
encontro ao histórico das 
conquistas familiares”, ex-
plicou a advogada.

De acordo com a dirigente 
do Saspe, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, trazer um 
debate atual, onde as mulheres 
sintam suas lutas representadas, 
é essencial para empoderar 
e tornar a sociedade mais 
justa. “Tenho orgulho de 
dar voz e vez às mulheres, 
principalmente por meio do 
curso de Promotoras Legais 
Populares. Já contamos com 
mais de 300 alunas, que 
todas as semanas podem 
assistir conteúdos novos”, 
informou Larissa.

As alunas seguirão no 
curso até o mês de novembro, 
participando de pelo menos 
32 atividades. As videoaulas 
são liberadas semanalmente, 
sempre às terças-feiras, en-
tre 17 e 18 horas, no canal 
oficial do Poder Executivo 
municipal no Youtube: “TV 

Estado e Suzano vistoriam os 
leitos Covid para HC auxiliar

Serão 20 leitos de UTI e mais dez de Enfermaria; apesar da vistoria, uma data ainda não foi fechada para abertura

30 VAGAS

Suzano e o Alto Tietê serão 
contemplados com 30 leitos 
destinados ao tratamento de 
pessoas diagnosticadas com 
o coronavírus (Covid-19) 
no Hospital Auxiliar das 
Clínicas (HC) instalado no 
município e que está sob 
gerência do governo estadual. 
A princípio, as vagas, sendo 
dez de Enfermaria e 20 de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), estarão disponíveis nos 
próximos dias. A informação 
foi repassada pela diretoria 
do HC ao prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), durante visita 
técnica realizada na unidade 
ontem.

Acompanhado do secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, e do diretor-executivo 
do HC de Suzano, Eduar-
do Santocchi, o chefe do 
Executivo percorreu todo o 
Bloco C da unidade, visto-
riando as alas que receberão 
os novos leitos. Além disso, 
as autoridades discutiram a 
contratação de uma empresa 
terceirizada para prestação do 

atendimento no local.
“Todas as tramitações já estão 

em andamento e a previsão 
é de que tudo seja concluí-
do até o fim desta semana. 
Por isso, acreditamos que 
nos próximos dias os leitos 
já estarão à disposição das 
pessoas diagnosticadas com a 
Covid-19. É importante frisar 
que o custeio será bipartite, 
ou seja, terá financiamento 
do Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê) e 
do governo do Estado”, afir-
mou Ashiuchi, que também 
é presidente do consórcio.

Desta forma, o HC de 
Suzano contará com 50 leitos 
destinados às pessoas infecta-
das pela Covid-19, sendo 20 
de UTI e 30 de Enfermaria, 
tendo ainda uma ala dedicada 
aos exames de imagem, com 
sala de raio-x e equipamentos 
para tomografia e para ul-
trassonografia. “Por aqui, já 
contamos com 20 leitos em 
pleno funcionamento. Agora, 
a parceria com o Condemat 

nos permitirá ampliar o aten-
dimento”, disse Santocchi.

Para o prefeito, o trabalho 
conjunto entre o consórcio 
regional e o governo do Estado 
é fundamental para ampliar 
o atendimento à população 
neste momento crítico da 

pandemia. “A conquista foi 
anunciada após uma série de 
pedidos dos prefeitos do Alto 
Tietê e dos deputados da região, 
para que haja mais espaços 
para abrigar infectados pela 
Covid-19. Lembrando que os 
leitos serão destinados aos 

moradores da nossa região. 
Por isso, agradeço o apoio do 
Estado e dos prefeitos. Esta 
é uma conquista de todos”, 
declarou Ashiuchi. 

Por fim, o prefeito reforçou 
o pedido de cuidado por 
parte da população. “Estamos 

em um cenário pandêmico 
preocupante. Muitas cidades 
atingiram 100% de ocupação 
em seus hospitais. Estamos 
buscando mais leitos, mas 
é muito importante a cons-
cientização de todos. Usem 
máscaras e álcool em gel e 
pratiquem o distanciamento 
social”, concluiu o suzanense.

Participaram da vistoria 
o diretor-clínico da pasta 
de Saúde, Diego Ferreira; a 
diretora da Rede de Urgência 
e Emergência, Cinthia Steffens 
Watanabe; a secretária-adjunta 
do Condemat, Mara Flores; 
e a assessora estratégica da 
Unidade de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos (Upae), 
Carol Umebayashi.

Por parte do HC de Suzano, 
estiveram no encontro o diretor-

-clínico Antonio Sakotani; a 
responsável pela Gestão de 
Qualidade, Daise Guilherme 
Rodrigues; a coordenadora da 
unidade, Carolina Paschoal; 
e a enfermeira do setor de 
Gerência de Risco, Gabriela 
Nagatani.

Abertura de leitos vai beneficiar, além de Suzano, os demais munícipios da região

Irineu Junior/Secop Suzano

O tema da vez 
foi “O Direito das 
Mulheres e das 
Famílias”, sob a 
ótica e a orientação 
da advogada Graça 
Perera de Mello

Polícia Civil apreende dois 
menores por latrocínio

Dois menores de idade 
foram apreendidos em Mogi 
das Cruzes após roubar e 
matar uma idosa de 80 anos 
na região do Cocuera, na 
zona rural da cidade.

O crime ocorreu na es-
trada Guhnto Kobayashi, 
na residência onde a vítima 
morava, no dia 31 de março. 
O corpo dela foi encontrado 
amarrado à porta de um 
veículo Volkswagen Kombi, 
com ferimentos no rosto e 
na cabeça. Embora o crime 
não tenha contado com tes-
temunhas, os investigadores 
do Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP) 
da Delegacia Seccional de 
Mogi das Cruzes (Demacro) 
realizaram investigações 
no local, que levaram à 
identificação de dois jovens 
suspeitos do crime.

O delegado de Polícia Civil 
Rubens José Angelo, titular 
do SHPP, pediu a busca e 
apreensão dos menores de 
idade junto à Vara da Infância 
e Juventude de Mogi das 

Cocuera

Cruzes. Após a apreensão, 
os menores confessaram o 
crime, afirmando que dese-
javam inicialmente roubar 
a idosa. Com o dinheiro 
obtido no latrocínio, que 
é roubo seguido de morte,  
cerca de R$180, eles afir-
maram que compraram 

bebidas e entorpecentes 
como crack, maconha e 
cocaína e os consumiram 
pouco tempo depois.

Os autores do crime foram 
encaminhados para uma cela 
destinada a adolescentes 
infratores, e aguardam a 
decisão da Justiça. (A.D.)

Vítima morava na zona rural de Mogi das Cruzes

Divulgação



cidadesQuarta-feira, 7 de abril de 2021 5portalnews.com.br

Prefeituras rebatem critério de 
remessa de vacinas pelo Estado

Ranking de vacinação deixou algumas cidades do Alto Tietê nas últimas colocações em todo o território paulista

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID

As cidades do Alto Tietê 
que foram classificadas nas 
últimas posições no ranking 
de população vacinada contra 
o coronavírus (Covid-19) 
do governo do Estado estão 
reclamando do critério para 
envio de doses. De acordo com 
Itaquaquecetuba e Suzano, a 
baixa posição é reflexo direto 
do envio de vacinas pelo 
governo paulista, que decide 
quando e quantas doses serão 
encaminhadas. 

O governo do Estado, por 
sua vez, argumentou que fo-
ram enviadas mais de 189,8 
mil doses, e 152,8 foram 
aplicadas, o que sugere que 
ainda estariam disponíveis 
37 mil doses na região.

Publicado ontem pelo 
grupo Mogi News, o ran-
king divulgado pelo portal 

“Vacina Já” da Secretaria de 
Estado de Saúde apontou 
que as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê (G5) 
estão com posições que vão 

de medianas até as colocações 
mais distantes na campanha 
de imunização.

Itaquá, por exemplo, ficou 
em último lugar entre as 645 
cidades paulistas. Não muito 
distante, ficaram Ferraz de 
Vasconcelos, na 631° posição, 
e Poá na 624°. Mogi das 
Cruzes e Suzano, alcançaram 
classificações medianas: 469° 
e 540°, respectivamente.

Atualizada pelo governo 
do Estado, a classificação leva 
em consideração a proporção 
de pessoas vacinadas com 
a 1ª dose. Mogi, a cidade 
com melhor posição entre as 
cinco, por exemplo, marcou 
uma imunização de 9,4%, 
Itaquá, a última do ranking, 
registrou uma vacinação de 
apenas 4,4%.

Estar entre as últimas acabou 
gerando descontentamento dos 
municípios com o governo do 
Estado. Itaquá, por exemplo, 
disse que outras cidades com 
o número populacional pa-
recido receberam o dobro de 
vacinas. “Essa discrepância em 

número de vacinas recebidas 
versus número populacional 
fizeram com que o municí-
pio ficasse em último lugar 
no ranking. A prefeitura vai 
solicitar ao Estado que faça 
uma reavaliação no parâmetro 
usado, que leva em conta a 
cobertura vacinal contra a 

gripe em 2020”.
Suzano esclareceu que sua 

posição no ranking também se 
deve ao modo como o governo 
do Estado está coordenando 
a campanha. “Se outra cidade, 
por exemplo, tem uma po-
pulação geral menor, porém 
conta com mais indivíduos 

de um determinado grupo 
prioritário, como idosos e 
profissionais de saúde, o envio 
de imunizantes para lá tende 
a ser maior”, explicou.

Suzano também destacou 
que o prefeito Rodrigo Ashiu-
chi (PL), como presidente do 
Consórcio de Desenvolvimento 

dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) tem apresentado 
solicitações para a compra de 
mais imunizantes.

Poá informou que os números 
apresentados pelo “Vacina Já” 
estão desatualizados. ”Ontem, 
por exemplo, o município já 
aparecia em 613º do ranking, 
porém ainda com números 
desatualizados, pois lá consta 
que foram aplicadas 7.765 
aplicações da 1ª dose no 
município, mas já foram 
realizadas 10.393 vacinas da 
1ª dose”, comentou a Prefei-
tura. A reportagem entrou em 
contato com Mogi  e Ferraz, 
mas não obteve retorno até 
o fechamento desta edição.

O Estado alegou que a 
campanha tem como referência 
estatísticas populacionais, o 
número de pessoas imuniza-
das contra a gripe em 2020 
e nunca seguiu o critério de 
população absoluta. Além 
disso, conforme atualização 
da plataforma, nem todas as 
vacinas encaminhadas para o 
Alto Tietê já foram aplicadas.

Luiz Kurpel*

Estado informou que 189 mil doses foram enviadas e 37 mil não foram aplicadas

Emanuel Aquilera

Sistema libera novas doses 
conforme envio do governo

Quem tomou a primeira 
dose da vacina Coronavac/
Butantan entre os dias 12 e 
16 de março, ou estiver em 
atraso com a segunda dose, 
ainda pode agendar a segunda 
aplicação hoje. O sistema de 
agendamento online “Clique 
Vacina” permite ao usuário 
escolher local e data para se 
imunizar contra a Covid-19 
conforme disponibilidade 
das doses enviadas pelo 
governo do Estado à cidade. 

A plataforma pode ser 
acessada por meio do site 
www.mogidascruzes.sp.gov.
br e tem como principais 
objetivos evitar filas, aglo-
merações e grandes períodos 
de espera para vacinação du-
rante a pandemia, garantindo 
mais conforto e segurança 
à população. 

As pessoas que tiverem 
dificuldades para realizar o 
agendamento online pode 
solicitar pelo telefone 160. 
Por esse canal também é 
possível esclarecer dúvidas 
sobre aplicação da segunda 

Agendamento online

dose. Apesar da anotação no 
comprovante de vacinação, 
Mogi das Cruzes também 
realiza esquemas especiais 
de atendimento para esses 
pacientes, que devem ficar 
atentos às divulgações nos 
canais oficiais. 

Até o momento, o município 
já aplicou 42.559 primeiras 
doses, sendo 30.206 idosos, 
12.341 trabalhadores da saúde 
e 12 indígenas. Também já 
foram ministradas 14.388 

segundas doses (7.484 tra-
balhadores da saúde, 6.897 
idosos e 7 indígenas). 

Entre os idosos que rece-
beram a primeira dose, foram 
vacinados 1.456 pessoas com 
90 ano ou mais; 2.489 de 
85 a 89 anos; 4.524 de 80 
a 84 anos; 6.950 de 75 a 79 
anos; 9.845 de 70 a 74 anos; 
4.605 de 65 a 69 anos; e 337 
de 60 a 64 anos (idosos que 
vivem em instituições de 
longa permanência).

Segunda dose da vacina pode ser agendada para hoje

Wanderley Costa/Secop Suzano

Custo médio diário de um 
leito de UTI é de R$ 3 mil

O custo médio diário de 
um leito Covid em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
pode chegar até a R$ 3 mil em 
Mogi das Cruzes. Conforme 
comunicou a Prefeitura, existe 
grande variação nos preços 
pois há leitos financiados pelos 
governos federal, estadual e 
municipal. Com custo menor, 
porém presente em maior 
volume na cidade, os leitos de 
Enfermaria chegam a custar 
menos da metade. Com a alta 
demanda, os preços diários 
variam e podem alcançar 
até o dobro do valor normal.

Com 103 leitos de UTI e 
162 de Enfermaria na rede 
pública, Mogi oferta a mais 
ampla infraestrutura de Saúde 
do Alto Tietê, atendendo 
diversos municípios vizinhos. 
A luta contra o coronavírus, 
no entanto, custa caro. Do 
ponto de vista financeiro, 
cada leito de UTI tem um 
custo médio estimado entre 
R$ 2,5 mil a R$ 3 mil. Já o 
custo médio de um leito de 
Enfermaria é de R$ 1,4 mil. 

Covid-19

O alívio vem por meio de 
parcerias entre as entidades 
administrativas, conforme 
explicou a Prefeitura mogiana. 

“Quando existem parcerias 
com o governo de São Paulo, 
por exemplo, o Estado paga 
R$ 1,4 mil por leito – ou seja, 
menos da metade do custo. 
A outra metade compete ao 
município. Em Mogi, há 
leitos nessa configuração 
na Santa Casa e no Hospital 
Municipal”, detalhou.

O preço, no entanto, varia 

conforme a demanda. Enfren-
tando por três semanas uma 
ocupação de 100% dos leitos, 
a gestão municipal informou 
que o custeio dos leitos de 
UTI do Hospital Municipal 
teve um significativo au-
mento. “Hoje, o custo de um 
leito praticamente chegou a 
R$ 7 mil. Esses recursos saem 
do caixa da Prefeitura, o que 
mostra como o município 
está pagando caro por leitos 
na pandemia”, lamentou a 
Prefeitura. (L.K.)

Alta demanda pode elevar preço do leito para R$ 7 mil

Divulgação
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Mogi amplia alternativas para
manter serviço de sepultamento

Com três cemitérios municipais, cidade têm atualmente 200 vagas para receber as vítimas fatais do coronavírus

MORTES POR COVID

Março foi o mês com o 
maior número de mortes pela 
pandemia na região, regis-
trando 621 casos fatais nas 
dez cidades, sendo 152 em 
Mogi das Cruzes, de acordo 
com levantamento do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com este cenário, 
a Prefeitura de Mogi se viu 
com a necessidade de buscar 
novas soluções e evitar um 
novo tipo de colapso: o do 
sistema funerário.

A preocupação com a 
alta de sepultamentos pela 
pandemia fez com que Mogi 
e outras cidades adotassem, 
desde o primeiro semestre 
do ano passado, atitudes 
para evitar o colapso do 
sistema funerário, como 
foi observado em outras 
partes do mundo e do país, 
onde houve necessidade de 
criar covas coletivas para 
acomodar todos os corpos.

Mogi possui três cemitérios 

Cemitério São Salvador, em Mogi, é um dos três públicos instalados na cidade

municipais que têm aproxi-
madamente 18 mil sepultu-
ras e, segundo a Prefeitura, 
atualmente existem 200 vagas 
disponíveis para atender o 
público. “Nos três cemitérios, 
que são administrados pela 
Prefeitura, são realizados em 
média oito sepultamentos por 
dia”, explicou o Executivo. 
Para atender a demanda 
futura, está programada a 
construção de mais 850 
jazigos, sendo que 150 já 
estão em fase de licitação. 
Os demais estão autorizados 
para construção.

Em Suzano, os dois cemi-
térios públicos receberam ao 
longo do mês passado 333 
sepultamentos, sendo cerca 
de um terço de vítimas da 
Covid-19 (110 pessoas). “No 
ano passado foram construídas 
150 novas gavetas emergen-
ciais, e está em andamento 
um estudo para elabora-
ção de processo licitatório 
destinado à construção de 
mais gavetas ainda neste ano. 
Este levantamento, inclusive, 

vai apontar quantas serão 
possíveis instalar”, afirmou 
a Prefeitura em nota.

Em Itaquaquecetuba, que 
teve no último dia do mês o 
maior número de mortes, a 
média de enterros nos três 
cemitérios municipais subiu 
para oito sepultamentos/dia, 

devido à pandemia, mas não 
necessitou tomar medidas 
mais drásticas. “A Prefeitura 
não precisou abrir novas 
sepulturas, pois o proces-
so de exumação acontece 
diariamente, o que supre 
a demanda. O município 
abriu 1.352 covas em 2019, 

enquanto que, em 2020, foram 
1.571”, disse a Prefeitura.

A cidade de Poá, com um 
cemitério público, apontou 
que em média cinco dos 
oito enterros diários que 
realiza é devido à Covid. 

“O município conta com 
72 gavetas e foram abertas 

150 novas covas. Não foi 
necessário recorrer a ações 
extraordinárias”, reiterou.

A situação do sistema fu-
nerário em Guararema, que 
teve 65 mortes por Covid-19 
desde o início da pandemia, 
conta com dois cemitérios 
públicos e um sepultamento 
a cada dois dias, sendo que 
apenas 20% dos enterros 
são por conta da Covid-19. 

“Não adotamos medidas de 
expansão até o momento, pois 
não foi necessário”, explicou.

Avanço da doença
Um dos exemplos da 

agressividade do momento 
epidemiológico foi o levanta-
mento diário divulgado pelo 
Condemat na quarta-feira 
passada. Em um período de 
24 horas, nas dez cidades do 
Alto Tietê foram registrados 
66 óbitos pela doença. Itaquá 
foi a que teve mais mortes: 
21 (13 homens e oito mu-
lheres), seguido de Poá, com 
15 fatalidades, Suzano com 
nove e Mogi com seis.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

O governo do Estado de 
São Paulo registrou uma 
queda de 36% na movi-
mentação de veículos na 
rodovia que liga o Alto 
Tietê às praias do litoral 
norte paulista, além das 
cidades da baixada santista: 
a Mogi-Bertioga (SP-98). De 
acordo com o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), passaram pela via 
61 mil veículos na última 
semana (de 26 a 4 de abril), 
ante os 96 mil, no mesmo 
período da semana anterior 
à Fase Vermelha (de 5 a 14 
de março).

“São 35 mil veículos a 
menos só na Mogi-Bertioga. 
Estamos fazendo tudo o que 
está ao nosso alcance para 
desestimular o fluxo rumo 
ao litoral e, em especial, à 
baixada santista. O momento 
é de ficar em casa e salvar 
vidas”, afirmou o secretário 
de Logística e Transportes de 
São Paulo, João Octaviano 
Machado Neto.

Apesar de solicitados, os 
dados referentes ao tráfego 

Tráfego na Mogi-Bertioga cai 36%
61 mil veículos

cidades de Itaquaquecetu-
ba e Guararema, nos dois 
sentidos.

A concessionária não 
delimitou uma previsão 
de fluxo para o feriado. A 
recomendação da concessio-
nária foi que os usuários não 
façam viagens desnecessárias.

a quantidade de veículos 
que passou pelo corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto 
(SP-70) foi 45% menor do 
que na Páscoa de 2020. A 
Ecopistas registrou a passa-
gem de 506 mil veículos nas 
quatro praças de pedágio 
da rodovia, instaladas na 

de veículos durante o pe-
ríodo de Páscoa (2 ao 4 
deste mês) ainda não foram 
contabilizados pelo DER. 

Após mobilizações de 
campanhas para que as 
famílias ficassem em casa 
durante a Páscoa, para evitar 
o coronavírus (Covid-19), 

Thamires Marcelino

DER não conseguiu informar o tráfego efetivo na rodovia durante a Páscoa

Emanuel Aquilera

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social deu 
início ontem à distribuição 
de 3 toneladas de feijão, 
adquiridas pela Prefeitura. A 
compra foi feita com recursos 
federais, na mesma moda-
lidade adotada com as 5,2 
toneladas de alimentos ricos 
em proteínas, já entregues.

Serão beneficiados nova-
mente públicos atendidos 
por organizações sociais 
que ofertam Serviços de 
Proteção Social de Média e 
Alta Complexidade, o que 
compreende idosos, pessoas 
com deficiência e pessoas 
em situação de rua.

A aquisição atende ao dis-
posto na Portaria 369/2020, 
do Ministério da Cidadania. 
O objetivo é auxiliar públicos 
em situação de vulnerabi-
lidade, que se encontram 
neste momento ainda mais 
fragilizados, dado o contexto 
de crise trazido pela pandemia 
da Covid-19.

Os alimentos chegaram à 
sede da secretaria na segunda-

-feira. As organizações sociais 

Secretaria distribui 3
toneladas de alimentos

Assistência Social

foram comunicadas e estão 
providenciando a retirada 
dos produtos. Por se tratar 
de alimentos não perecíveis, 
não foi necessária a estrutura 
providenciada nas últimas 
entregas, que aconteceram 
nas dependências do parceiro 
Clube Vila Santista.

A Pasta também dará sequên-
cia nesta semana às entregas 
do programa Quitanda Social. 
Hoje as entregas serão no 
CEU das Artes (Vila Nova 
União) e no Mercado do 
Produtor (Mogilar). Amanhã, 
acontecerão em Jundiapeba 
e também no Jardim Layr. 
No caso das entregas de 
Jundiapeba, importante 
destacar que são atendidas 
famílias cadastradas nas duas 
unidades do Cras existentes 
no distrito, o que contempla 
também moradores da Vila 
Nova Jundiapeba.

No atual momento, são 400 
famílias atendidas, porém a 
meta da Prefeitura é dobrar 
o número de beneficiados e 
locais de distribuição nos 
próximos meses.
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Veto a cultos presenciais em SP não fere liberdade religiosa, dizem especialistas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou anteontem pedidos do PSD e do Conselho Nacional de Pastores 
do Brasil para derrubar o decreto do governo de São Paulo que vetou atividades religiosas coletivas presenciais durante as fases mais 
restritivas do plano de combate ao coronavírus. Advogados ouvidos pelo Estadão avaliam que, ao contrário do que argumentam partido 
e entidades, a proibição a atividades com a presença de fiéis não fere liberdade religiosa. E afirmam que o cenário de crise sanitária vem 
impondo a supremacia da saúde pública sobre os demais direitos, como liberdade de locomoção, por exemplo. (E.C.)

 A Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED) multou empresas 
do setor farmacêutico em  
R$ 15,2 milhões por aumenta-
rem o valor de medicamentos 
utilizados no tratamento de 
pacientes da Covid-19 aci-
ma do autorizado no país. 
De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), que exerce a 
secretaria-executiva do comitê, 
139 processos de sanção e 64 
multas de sobrepreço foram 
aplicados de julho de 2020 
a março deste ano.

Ao todo, 73 ofícios foram 
enviados a fabricantes de 

Covid: Farmacêuticas são 
multadas por sobrepreço

Remédios

medicamentos utilizados na 
intubação de pacientes. O 
país enfrenta escassez de me-
dicamentos para esse tipo de 
procedimento, com relatos de 
estoques baixos e até insufi-
cientes, além de sobrepreço.

Em 30 de março, o secretário 
de Atenção Especializada à 
Saúde do Ministério da Saúde, 
coronel Luiz Otávio Franco 
Duarte, chegou a dizer em 
audiência pública que todos 
os Estados e o Distrito Federal 
estão com “estoque crítico”. 
Em São Paulo, municípios 
até deixaram de utilizar to-
dos os leitos pela falta de 
remédios. (E.C.)

TCU deve analisar 
gastos de Bolsonaro

Subprocurador pede que a corte analise a ‘natureza e a composição’ das 
despesas do governo federal com as férias de fim de ano do presidente

MAIS DE R$ 2,3 MILHÕES

 O subprocurador Lucas 
Rocha Furtado enviou anteon-
tem ao Tribunal de Contas 
da União uma representação 
para que a corte analise a 
‘natureza e a composição’ 
das despesas do governo 
federal com as férias de fim 
de ano do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
que chegaram a mais de 
R$ 2,3 milhões.

Furtado quer que o TCU 
também avalie ‘a pertinên-
cia e a oportunidade’ dos 
gastos, ‘considerando o 
momento atual, em que 
o país enfrenta uma das 
mais críticas crises de sua 
história, seja sob o aspecto 
econômico-financeiro, seja 
sob o aspecto sanitário-social’.

O valor questionado 
corresponde aos gastos no 
recesso do período de 18 de 
dezembro de 2020 a 5 de 
janeiro e foi informado ao 
deputado federal Elias Vaz 
(PSB-GO), que solicitou in-
formações à Secretaria-Geral 
da Presidência e ao Gabinete 
de Segurança Institucional 

(GSI).
No fim do ano, Bolsonaro 

viajou para São Francisco 
do Sul, em Santa Catarina, e 
depois retornou para Brasília, 
onde passou o Natal. Depois, 
viajou para o Guarujá, para 
passar o Ano Novo. Nas 
duas viagens, o custo com 
a equipe de segurança foi 
de R$202.538,21.

O GSI informou que os 
gastos com transporte aéreo 
de Bolsonaro foram estima-
dos, com base em tabelas do 
Comando da Aeronáutica, 
em US$ 185 mil.

Em ofício de resposta ao 
pedido do deputado, o GSI 
destacou que as despesas 
estão dentro do Orçamento 
Anual previsto para a Pasta 

e para a Aeronáutica. A 
Secretaria-Geral informou 
ter gasto R$1.196.158,40 
em despesas nas viagens 
do presidente. Neste valor 
estão incluídos o custeio com 
hospedagem de Bolsonaro 
e sua equipe, alimentação 
e despesas aeroportuárias, 
além de combustível de 
veículos terrestres.

Furtado quer que o TCU avalie considerando o momento atual em que o país vive

Marcos Corrêa/PR 

Estadão Conteúdo

Em apenas 12 dias, a Justiça 
Federal do Distrito Federal 
autorizou nove entidades 
privadas a importarem vacinas 
contra a Covid-19. Sindicatos, 
associações e até uma refinaria 
ganharam o direito de comprar 
as doses dos imunizantes 
sem a necessidade de doá-las 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), como prevê a lei. Ou-
tros quatro processos sobre o 
mesmo tema aguardam por 
uma decisão até anteontem.

As liminares (decisões pro-
visórias) foram concedidas 
pelo juiz substituto Rolando 
Valcir Spanholo, da 21ª Vara 
Federal do Distrito Federal, 
que defende a entrada da 
iniciativa privada na campa-
nha de vacinação como um 

“complemento” ao governo 
federal. “Não podemos mais 
desperdiçar qualquer chance 
de salvar vidas e os pilares da 
economia (empregos, empresas, 
arrecadação de tributos, etc)”, 
anotou, em suas decisões.

A primeira liminar foi pro-
ferida no último dia 25 em 
favor de dois sindicatos e 
uma associação do Distrito 
Federal. Desde então, decisões 
semelhantes foram estendidas 
a outras empresas e entidades 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Ribeirão Preto e Brasília, que 
apresentaram pedidos seme-
lhantes e foram atendidas.

O caso mais recente garantiu 
à Refinaria Refit, antiga Man-
guinhos, no Rio de Janeiro, a 

Justiça autoriza entidades a 

comprar vacinas sem doação

SUS

importação de cerca de 6.600 
vacinas para seus funcionários 
e familiares. A ação da empresa 
chegou à 21ª Vara Federal no 
último dia 26, um dia depois 
do juiz Spanholo conceder a 
primeira liminar sobre o tema, 
e teve liminar proferida na 
terça-feira da semana passada.

As entidades recorrem à 
Justiça para garantir duas 
autorizações: a primeira é a 
permissão para importar as 
vacinas e aplicá-las em seus 
funcionários e familiares. O 
segundo pedido busca derru-
bar a exigência que prevê a 
doação destas doses ao SUS.

Na fila de espera, o Sindi-
cato Nacional dos Auditores-

-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Sindifisco Nacional), 
a Associação Federação dos 
Oficiais de Justiça Estaduais 
do Brasil e o Centro de Ensino 
Superior e Desenvolvimento 
aguardam decisão em processos 
semelhantes. No último dia 
26, um advogado apresentou 
ação popular para derrubar a 
exigência de repasse das doses 
ao sistema público.

A obrigação foi fixada em 
lei sancionada no mês passado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. A legislação prevê que 
as vacinas adquiridas pela 
iniciativa privada devem ser 
integralmente repassadas ao 
SUS até o término da imuniza-
ção dos grupos prioritários, o 
que deve ocorrer no segundo 
semestre. (E.C.)

CMED multou setor farmacêutico em  R$ 15,2 milhões

Mogi News/Arquivo
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Biden antecipa prazo para 
que adultos recebam vacina

Se alcançar esse objetivo, isso implicará o fim das restrições por idade, estado de saúde e outras categorias

ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, anunciou 
ontem a antecipação em duas 
semanas do prazo final para 
que todos os adultos do país 
estejam elegíveis para receber 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. Assim, a 
nova data será 19 de abril, e 
não mais 1º de maio, como 
divulgado anteriormente.  

Se alcançar esse objeti-
vo, isso implicará o fim das 
restrições por idade, estado 
de saúde e outras categorias 
para quem quiser se vacinar 
contra o coronavírus. Isso não 
quer dizer, necessariamente, 
porém, que todos poderão 
se vacinar de imediato, já 
que a distribuição ainda está 
em curso.

O democrata também anun-
ciou que os EUA, desde que 
ele assumiu a Casa Branca, 
entregou mais de 150 milhões 
de doses. Biden visitou ontem 
um local de imunização na 
cidade de Alexandria, no 

Estado da Virgínia, antes de 
fazer o pronunciamento na 
Casa Branca.

O governo federal vem au-
mentando significativamente 
o ritmo da vacinação nos EUA. 
Inicialmente, Estados com 
poucas doses limitaram seus 
esforços para priorizar grupos 
com maior risco à doença, 
além de idosos, mas Biden 
conseguiu cumprir a promessa 
de aplicar 100 milhões de 
vacinas nos primeiros 100 
dias no cargo muito antes do 
prazo, após 58 dias.

O assessor da Casa Branca 
sobre a pandemia, Andy Slavitt, 
afirmou anteontem que os EUA 
estão “agora com uma média 
de 3,1 milhões de injeções por 
dia durante o período de sete 
dias mais recente”.

Agora, Biden dobrou o 
objetivo e quer imunizar 200 
milhões até o fim de abril. Até 
o momento, 167 milhões de 
doses já foram administradas 
no país - 4 a cada 10 pessoas 
nos EUA receberam ao menos 
uma dose. Os fármacos da 

Moderna e da Pfizer/BioN-
Tech requerem duas doses, 
enquanto o produzido pela 
Johnson & Johnson, também 
usado no país, apenas uma.

Nos EUA, a Covid-19 já 
matou mais de 500 mil pessoas, 

o que coloca o país no topo 
do ranking de óbitos devido 
à doença. O Brasil vem em 
segundo lugar.

Na semana passada, Biden 
já havia informado que 90% 
dos adultos estariam aptos 

para a imunização antes do 
fim do mês. Com os Estados 
expandindo a vacinação ou 
planejando fazê-lo, no entanto, 
houve um entendimento de 
que será possível contemplar 
todas as pessoas menores de 

idade na nova data.

Aumento de casos
A aceleração da vacinação 

no país, que aplicou mais de 
4 milhões de doses no sábado 
passado, coincide com um 
aumento dos diagnósticos de 
Covid-19 em território nacional, 
após os casos despencarem 
quase 80% entre o meio de 
janeiro e o fim de março.

O controle coincidiu com 
a posse de Biden, que foi 
na direção contrária de seu 
antecessor, Donald Trump, 
centralizando o combate à 
pandemia, recomendando o 
uso obrigatório de máscaras 
em espaços públicos, o distan-
ciamento social e a testagem, 
por exemplo.

Agora, com o alívio de vá-
rias restrições, a retomada de 
atividades pré-pandêmicas e 
o otimismo diante da vacina, 
veem um novo aumento dos 
casos. A situação é mais agu-
da onde a variante britânica 
B.1.1.7, mais contagiosa e 
letal, circula livremente.

Estadão Conteúdo

Nova data será 19 de abril e não mais 1º de maio, como divulgado anteriormente

Divulgação

O presidente de Israel, Reu-
ven Rivlin, encarregou ontem 
o primeiro-ministro Binyamin 
Netanyahu de tentar formar 
um governo após a quarta 
eleição inconclusiva em dois 
anos, no último dia 23. Após 
consultas, Rivlin disse que 
nenhum candidato tem apoio 
suficiente para formar a maioria, 
mas escolheu o premiê porque 
seu nome foi o que despertou 
mais indicações. A indicação 
coincide com as audiências do 
julgamento por corrupção que 
tem Netanyahu como alvo, 
acusado de fraude, abuso de 
poder e suborno.

Se o premiê mais longevo 
da história israelense não for 
bem-sucedido na tarefa, o 
país ficará às margens de uma 
quinta eleição desde 2019, 
prolongando um impasse 
político sem precedentes e a 
polarização centralizada na 
figura do premiê e em suas 
tentativas de permanecer no 
poder.

Após dois dias de consulta 
com todos os blocos parla-
mentares, Rivlin deixou claro 
que nenhum candidato con-
seguiu chegar aos 61 assentos 

Netanyahu é indicado para formar novo governo
Israel

o julgamento de Binyamin 
Netanyahu foi retomado an-
teontem. O premiê é acusado 
de corrupção, fraude e abuso 
de poder em três casos.

As audiências do julgamento 
foram repetidamente adiadas 
nos últimos meses por causa 
da pandemia da Covid-19, mas 
puderam ser reiniciadas em 
Jerusalém após a flexibilização 
das medidas de contenção 
da pandemia. O processo é 
considerado fundamental 
para a sobrevivência política 
do premiê.

Há 15 anos no poder, Ne-
tanyahu é o primeiro chefe de 
governo da história de Israel a 
ser julgado durante o exercício 
do cargo. O primeiro-ministro 
está sendo julgado em três 
casos distintos. Em dois deles 
é acusado de tentar garantir 
coberturas favoráveis em meios 
de comunicação locais em 
troca de favores do governo. 
No terceiro caso, Netanyahu 
e membros de sua família são 
suspeitos de terem recebido 
presentes - charutos de luxo, 
garrafas de champanhe e joias - 
de famosos em troca de favores 
financeiros ou pessoais. (E.C.)

secular Yisrael Beitenu; e o 
Meretz, de esquerda.

“Nenhum candidato tem 
chance realista de formar um 
governo que terá a confian-
ça do Knesset”, disse Rivlin, 
afirmando que se tivesse tal 
poder, daria a questão para 
que o Parlamento resolvesse. 

“Netanyahu tem uma chance 
um pouco mais alta de fazê-lo, 
então decidi confiá-lo a tarefa.”

Corrupção
Enquanto as lideranças 

políticas de Israel se reúnem 
para negociar a formação de 
um governo e tentar colocar 
um fim à crise política no país, 

necessários para ter a maioria 
no Knesset, o Parlamento 
israelense.

Netanyahu e o seu direitista 
Likud, que conquistou 30 
cadeiras no pleito de março, 
conseguiu chegar a 52 assentos 
com o apoio das siglas religiosas 
Shas, Judaísmo Unido da Torá 
(JUT) e Sionismo Religioso, este 
associado à extrema direita e 
a grupos acusados de atos de 
violência contra árabes.

O partido centrista Yesh Atid, 
liderado por Yair Lapid, conse-
guiu 45 cadeiras, juntando-se 
com o também centrista Azul e 
Branco; o Partido Trabalhista, de 
centro-esquerda; o nacionalista 

Primeiro-ministro é alvo de julgamento por corrupção

Abir Sultan/Agência Brasil

O Banco Central da Austrália 
(RBA, na sigla em inglês) de-
cidiu ontem deixar inalterada 
a sua política monetária. A 
instituição manteve a taxa 
básica de juros em 0,10% 
e a meta de rendimento do 
bônus soberano de três anos 
do país também em 0,10%.

Em comunicado divulgado 
após a reunião, o presidente 
do RBA, Philip Lowe, afirmou 
que a instituição não espera 
elevar a taxa básica de juros 
antes de 2024. O dirigente 
voltou a citar como condições 
para um aperto monetário 
um aumento sustentável da 
inflação até a faixa de 2% a 3%.

“A economia está operando 
com considerável capacidade 
ociosa e o desemprego ainda 
é muito alto”, afirmou Lowe 
no texto. “Reduzir essa ca-
pacidade ociosa e recuperar 
o mercado de trabalho para 
gerar aumentos salariais con-
sistentes com o cumprimento 
da meta de inflação levará 
algum tempo.” (E.C.)

BC mantém 
juro básico na 
mínima histórica 
de 0,10%

Austrália

 O Japão prorrogou as suas 
sanções contra a Coreia do 
Norte por mais dois anos, 
enquanto Pyongyang continua 
o desenvolvimento de seu 
programa de armas nucleares 
e não avança em negociações 
sobre o sequestro de japoneses.

As medidas vetam o co-
mércio entre os dois países e 
proíbem navios da Coreia do 
Norte de atracarem em portos 
japoneses, exceto em casos 
de missões humanitárias. O 
Japão também proibiu voos 
entre os dois países.

O governo japonês também 
cumpre as sanções determinadas 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) contra os pro-
gramas nuclear e de mísseis da 
Coreia do Norte, que incluem 
a proibição do comércio de 
armas e o congelamento de 
ativos norte-coreanos.

O Japão começou a aplicar 
sanções contra a Coreia do 
Norte em 2006 e desde então 
tem prorrogado e ampliado 
as medidas. (E.C.)

Japão prorroga 
sanções contra 
Coreia do Norte 
por dois anos

Decisão
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Zetti aumenta presença de ídolos no clube
O São Paulo terá a partir 

de amanhã um outro ídolo 
com cargo no clube. O ex-

-goleiro Zetti vai começar 
o trabalho nas categorias 
de base como coordenador 
da preparação de goleiros. O 
intuito do presidente Julio 
Casares e da diretoria é que 
a experiência de Zetti possa 
contribuir para a formação 
de talentos e também com a 
identificação dos jovens com 
a história do clube.

Zetti foi um dos goleiros 
mais vitoriosos da história 
do São Paulo. Contratado em 
1990, permaneceu até 1996 
e foi titular nas conquistas 
do Campeonato Brasileiro de 
1991 e também no bicam-
peonato da Libertadores e 
do Mundial em 1992 e 1993. 
Pela seleção, ele integrou o 
grupo campeão da Copa do 
Mundo de 1994, nos Estados 
Unidos. Zetti se aposentou 
em 2001, pelo Sport.

“Na quinta-feira nós vamos 
anunciar o Zetti que também 
vai compor a coordenação 
dos preparadores de goleiros, 
dos professores que estão lá 
em Cotia”, disse o presidente 

São Paulo

do São Paulo, Julio Casares. 
Após se aposentar, Zetti criou 
a escolinha Fechando o Gol, 
específica para o treinamento e 
orientação de futuros goleiros. 
As atividades envolvem desde 
aulas teóricas até trabalhos 
musculares.

Nos últimos anos, além 
de Zetti, o São Paulo reuniu 
outros ídolos do passado 
para trabalhar em diferentes 

funções no clube. Outro 
grande nome do time nos 
anos 1990, o ex-meia Raí 
deixou recentemente o car-
go de diretor-executivo de 
futebol. O uruguaio Diego 
Lugano, campeão mundial 
em 2005, teve passagem 
como superintendente de 
relações institucionais. O 
ex-zagueiro deixou a função 
em janeiro deste ano.

Bi-campeão do mundial de clubes, Zetti foi goleiro do São Paulo de 1990 até 1996

Divulgação

Descansado, Palmeiras inicia 
disputa da final na Argentina

Primeira partida contra o Defensa Y Justicia é hoje em Buenos Aires; jogo de volta será na próxima semana

RECOPA SUL-AMERICANA

Acostumado à agradável 
rotina de decidir títulos, 
o Palmeiras terá hoje, na 
Argentina, aspectos mais 
vantajosos para enfrentar o 
Defensa Y Justicia a partir das 
21h30 pela partida de ida 
da Recopa Sul-Americana. 
Ao contrário das ocasiões 
em que disputou as finais 
da Copa Libertadores e da 
Copa do Brasil, agora a equi-
pe estará mais descansada e 
teve tempo para treinar. A 
partida de volta será semana 
que vem, em Brasília.

Nos últimos 20 dias, o 
Palmeiras só teve um jogo, 
diante do São Bento, há duas 
semanas. O calendário de 
jogos do Paulista está parali-
sado por causa da pandemia.

A pausa serviu para o 
clube ter uma programação 
mais adequada de férias. 
O elenco foi dividido em 
turmas e houve um rodízio 
de descanso que contem-
plou até mesmo o técnico 

Abel Ferreira. O treinador 
passou duas semanas em 
Portugal junto com a família 
e retornou semana passada 
para preparar o time.

Tranquilidade e agenda 
calma foram condições muito 
raras para o Palmeiras nos 
últimos meses. Quando o 
calendário do futebol brasileiro 
retornou da paralisação, o 
time iniciou uma cansativa 
série de compromissos. Foram 

46 jogos em 162 dias entre 
o fim de julho, data da reto-
mada, e dezembro. A equipe 
fechou a temporada 2020 
com o número máximo de 
partidas possível: 77.

O congestionamento de 
datas fez o time não ter semana 

livre de treinos para se pre-
parar para as duas finais que 
venceu. Inclusive, dias antes 
de encarar o Grêmio pela 
Copa do Brasil, o Palmeiras 
chegou a ter um clássico com 
o Corinthians, pelo Paulistão.

“Começar a temporada 

com um título é sempre 
importante e esperamos 
conseguir isso para a nossa 
torcida”, afirmou o meia Zé 
Rafael. O jogador aproveitou 
a parada no calendário para 
se recuperar de lesões no 
tornozelo. “Esse período 

sem jogos do Paulista foi 
bom para mim porque pude 
trabalhar, me recuperar e 
fortalecer o tornozelo”, disse.

A equipe terá ainda entre 
as duas partidas da Recopa 
a oportunidade de disputar 
no domingo a Supercopa do 
Brasil, contra o Flamengo. A 
sequência de decisões levará 
o time ter acumulado quatro 
finais em um intervalo de 
apenas dois meses e meio.

A equipe titular deve ser 
bem parecida à das últimas 
decisões. O atacante deve ter 
uma formação com jogadores 
mais velozes, como Rony e 
Breno Lopes.

O curioso é que se nos 
últimos meses o Palmeiras 
teve uma maratona de jogos 
e coincidências de datas que 
obrigaram vários compro-
missos serem remarcados, 
agora quem vive uma agenda 
mais complicada é o adver-
sário. Campeão da Copa 
Sul-Americana, o Defensa Y 
Justicia teve cinco partidas 
no último mês.

Estadão Conteúdo

Zé Rafael diz que é importante começar a temporada com a conquista de um título

Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

Ainda sem data definida 
para retornar aos gramados, 
o Corinthians continua sua 
rotina de treinos no CT Joa-
quim Grava, sob orientação 
do técnico Vagner Mancini, 
que visa aperfeiçoar o de-
sempenho do setor ofensivo.

Ontem, o treinador co-
mandou atividades ligadas 
ao posicionamento dos jo-
gadores no campo de ataque. 
Por várias momentos, ele 
paralisou os trabalhos para 
corrigir a atuação dos atletas. 
A transição foi outro ponto 
bastante corrigido por Man-
cini no treino pela manhã.

À tarde, o elenco concentrou 
os trabalhos na academia, 
onde os exercícios exigiram 
mais da parte física do grupo 
corintiano na tentativa de dar 
mais potência e resistência 
aos atletas.

A preocupação de Mancini 
é melhorar a produção do 
time, que não teve uma boa 
atuação nesta temporada. O 
jogo com o Retrô, empate no 
tempo normal e vitória nos 
pênaltis, válido pela Copa do 

Treinamento aprimora
desempenho do ataque

Corinthians

Brasil, deixou uma imagem 
muito ruim.

O Corinthians foi avisado 
no início da semana que 
poderia atuar contra o Ituano 
nos próximos dias, mas ainda 
não houve uma decisão das 
autoridades do governo do 
Estado de São Paulo e tam-
bém do Ministério Público 
para liberar a realização 
das partidas de futebol. De 
acordo com as medidas de 
restrição, o Paulistão segue 
suspenso.

Tite vacinado
O ex-técnico do Corinthians, 

Tite, atualmente no comando 
da seleção brasileira, recebeu 
na segunda-feira, no Rio de 
Janeiro, a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. O 
treinador recebeu o imunizante 
porque atende ao critério para 
vacinação de profissionais de 
Educação Física com 59 anos 
ou mais. Tite foi atendido 
pelo sistema de drive-thru 
no posto de vacinação do 
Parque Olímpico, na Barra 
da Tijuca. (E.C.)

DEFENSA Y 
JUSTICIA 
Unsain; 
Breitenbruch, 
Fría e Meza; 
Brítez, 
Tomás Escalante, 
Loaiza, 
Benítez e 
Pizzini; 
Romero y 
Walter Bou. 
Técnico: 
Sebastián Beccacece.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Gómez, 
Luan e 
Viña; 
Felipe Melo, 
Zé Rafael e 
Raphael Veiga; 
Willian, 
Breno Lopes e 
Rony. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Andrés Rojas (Colômbia).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Estádio Norberto Tomaghello, em 
Buenos Aires, na Argentina.

Durante a temporada 
2018, o São Paulo teve ou-
tro ex-zagueiro na diretoria. 
Campeão brasileiro em 1991, 
Ricardo Rocha trabalhou de 
coordenador de futebol. A 
função atualmente é exercida 
pelo ex-meia e ex-treinador 
Muricy Ramalho, que tem 
sido uma peça importante 
na integração do elenco 
profissional com a base. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
A produção pede para Mili olhar como apaixonada para dar o clima especial 

no videoclipe. Na diretoria do Café Boutique, Maria Cecília sugere um cardápio 

mais saudável para atrair mais clientes. Enquanto isso, Armando sugere a 

implantação de uma substância nova, o super açúcar.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat confi rma seu apelido, mas desliga antes que Duca termine de falar. Pedro 

pensa em como fazer Bianca acreditar que Karina quer fi car com ele. Jade 

descobre que Bianca irá estrelar uma campanha e fi ca furiosa. Franz vê Jeff 

beijando Mari e termina o namoro com a menina. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lourenco nao consegue esconder a sensacao de alivio com o resultado 

negativo do teste de gravidez de Celina. Lucio tenta convencer Eva a procurar 

um grupo de apoio. Marcos se declara para Dora, e os dois se beijam. O 

livro de Lourenco e recusado mais uma vez pela editora. Manuela e Maria 

prometem abrir um negocio juntas.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Hugo lembra a Helena que ninguém pode saber o que ela fez no México. 

Ermelinda incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio contrata Luna/Fiona 

como garçonete do Empório. Graziela aconselha Alan sobre a contratação 

de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro com Renzo.

GLOBO, 21H00

Amor de Mãe
Resumos não divulgados pela emissora

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão se despede de Terá e sua caravana deixa Harã. Agar é pressionada 

por Aat. A caravana de Terá se depara com um massacre no caminho. 

Disfarçado, Lúcifer tenta se infi ltrar na caravana de Abrão. Issa tenta alertar 

Agar. O faraó se irrita ao saber da serva. 

 Acordar é 
maravilhoso, ter 
mais um dia para 
viver, aventuras 
para experimentar. 
Quando somos mais 
velhos receamos que 
esse acordar não 
se repita. É normal, 
mas temos de pensar 
positivamente e 
acreditar que a hora 
do adeus não avisa 
quando chega.

A vida é uma 
constante incerteza 
e todos somos 

MOMENTO
especial

Agarrar a vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia muita saúde, paz e felicidades...

Feliz aniversário! 

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

 cultura@jornaldat.com.br

surpreendidos. Todos, 
sem exceção, mas de 
uma coisa eu tenho 
certeza: a sabedoria 
dos idosos torna-
os mais seguros e 
capazes de reagirem 
ao medo e outras 
adversidades com 
confiança e alguma 
leveza.
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Todas as festas que assinamos em alusão as comemorações de aniversários 
de colunismo social cada qual teve sua marca. Na minha humilde opinião 
uma das mas luxuosas e requintadas foi Uma Noite em Veneza onde o salão 
do Clube de Campo de Mogi das Cruzes ganhou contornos de decoração que 
remetia aos grandes Bailes de Máscaras já vistos em sociedade . Claro que sendo 
Black Tie o evento ficou super elegante e a ala feminina arrasou. Este encontro 
aconteceu em 2012 e até hoje escuto comentários saudosos e positivos desta 
realização . As máscaras confeccionadas por Jota Ferreira acompanhava o con-
vite. Uma cenografia bárbara aliada a uma decoração e iluminação fantástica 
assinadas por Onofre Maia,  encantaram a todos que lá estiveram. Em tempos 
complicados nada melhor vermos flashes dos bons tempos onde podíamos nos 
confraternizar . Renovando nossa fé em dias melhores volto no passado para 
desfilar nomes especiais de pessoas queridas e sempre presentes em minha 
trajetória . Curtam !!!! As fotos são de Carlos Magno .

Inesquecível 

Marcelo e Camila Muniz

 Márcia e Fernando Magalhães

Téo e Maira Cusatis Personagens by Jota Ferreira 

Rubens e Neusa Marialva

Marli e Ivan Melo
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Cidinha e André Menichelli 


