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Após três semanas, ocupação
de leitos de UTI mostra queda

Redução é mínima,
mas pode indicar o
início de um período
com melhora no
número de casos de
Covid-19 na região

O sistema de Saúde particular de 
Mogi das Cruzes ganhou novo fôlego 
ontem com a desocupação de três 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
exclusivas para Covid-19. Apesar 
de pequena, se comparada aos 152 
leitos ainda ocupados, a liberação 
é o primeiro alívio após três sema-
nas de registros em 100%. Na rede 
pública, a UTI segue lotada, mas 
a Enfermaria apresenta leve queda. 
Cidades, página 3

Sacrifício

Vereadores entregam projeto 
para a redução de salários
Iniciativa de Inês Paz (Psol) e Iduigues Martins (PT) 
visa a reversão dos vencimentos para contribuir na 
ajuda de pessoas vulneráveis. Cidades, página 5

É a primeira vez desde a metade de março que há leitos vagos

Divulgação
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

GEDEÃO ALVES

Advogado e 
educador era 
admirado. p4

VACINA

Cidade recebe 
mais 9.550 
doses. p6
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COMITÊ CONTRA COVID
Onze entidades mogianas lançaram 
ontem o Comitê Integrador e Parti-
cipativo de Enfrentamento às Con-
sequências do Covid-19 (Cipec). O 
objetivo é auxiliar, orientar, e coo-
perar com a Prefeitura de Mogi na 
busca de soluções para os impac-
tos gerados pela pandemia.

INTEGRANTES DE PESO
Integram o Cipec: Associação dos 
Empresários Contábeis do Alto Tie-
tê (AESCON), Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Mogi (Aeamc), Bunkyo, Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) Mogi, Cen-
tro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp), Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) Mogi, Sindicato 
do Comércio Varejista de Mogi Região 
(Sincomércio), Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis (Sescon) 
Mogi, Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Mogi (Sincomerciários), 
Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas de Transporte Rodoviários e 
Sindicato Rural de Mogi.

ACESSIBILIDADE 
O vereador José Luiz Furtado, o Zé 
Luiz (PSDB), apresentou um projeto 

de Lei na Câmara de Mogi que trata 
da instalação de brinquedos adapta-
dos a crianças com deficiência nos 
parques e áreas públicas da cida-
de. A iniciativa, segundo o verea-
dor, é garantir que todos possam 
usufruir do lazer gratuito oferecido 
nestes locais. 

LINHA DE CRÉDITO
A data de início da nova linha de cré-
dito emergencial do Banco do Povo 
para apoiar os empreendedores atin-
gidos pela crise causada pela pan-
demia de Covid-19 foi alterada pelo 
Governo do Estado. O novo período 
de disponibilização começa no dia 12 
de abril e vai até o dia 30 de junho.

AOS EMPREENDEDORES
A linha emergencial é voltada para 
empreendedores formais (Microem-
preendedores Individuais, Microem-
presas, Empresas de Pequeno Por-
te, LTDA e EIRELI) sem restrições de 
crédito junto ao Serasa e que reali-
zaram cursos do Empreenda Rápi-
do, do Sebrae. Os interessados po-
dem procurar o Banco do Povo pelos 
telefones 4798-5099 / 4798-5148 ou 
pelo e-mail mogidascruzes@banco-
dopovo.sp.gov.br.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Abismo da conexão

N
ão são poucos os problemas que 
foram escancarados pela crise 
sanitária no nosso país. Na área 
da Educação, um deles é a falta 

de acesso à internet, o que aumentou ainda 
mais a desigualdade. 

Segundo pesquisa do Instituto de Mobili-
dade e Desenvolvimento Social (Imds), 55% 
dos filhos de pais sem instrução educacional 
não tem acesso à internet, impossibilitando o 
aprendizado dos jovens no sistema remoto. 
Esse período, certamente, irá marcar o futu-
ro de muitos jovens. A educação brasileira, 
já de péssima qualidade na forma presen-
cial, ficou ainda pior para todas as classes. 
A falta da tecnologia para ter aulas duran-
te o distanciamento social ocasionado pela 
pandemia, ficou escancarada. Nas escolas 
públicas os jovens têm pouco acesso à rede 
online. Ainda segundo o estudo, 18% dos 
estudantes acessam exclusivamente a inter-
net pelo celular e, muitas vezes, esse celular 
é compartilhado entre os familiares.

O problema começa lá em cima, no go-
verno federal, mas é preciso que as prefeitu-
ras cobrem melhores condições. Até porque, 

não é de hoje que a União promete internet 
de baixo custo a pessoas em situação vulne-
rável. Neste ano, a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes afirmou ao Mogi News ter cobrado 
o governo federal sobre o andamento do 
programa Internet para Todos que, até ago-
ra, não saiu do papel. Proposto em 2018 e 
firmado por meio de um termo de adesão 
apresentado aos municípios do Alto Tietê, o 
projeto-piloto está engavetado, e assim deve-
rá continuar. Se fosse colocado em prática, 
o programa beneficiaria milhares de pessoas 
da região, com conexão em banda larga a 
preços reduzidos.

Três anos já se passaram após o início das 
tratativas entre as prefeituras e o governo fe-
deral. O projeto ainda não foi colocado em 
prática e a população continua enfrentan-
do falta de conexão ou sofre com prestação 
inadequada de serviços de acesso à internet.

O termo foi assinado, os bairros selecio-
nados, a Prefeitura de Mogi diz que cobra a 
efetividade do programa, mas, a verdade, é 
que não há expectativa em curto prazo para 
diminuir esse abismo que divide aqueles que 
têm e os que não têm internet.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Já é consenso que só a va-
cinação em massa permitirá a 
retomada das atividades so-
ciais. Também já é consenso 
que, enquanto não existir va-
cina para todos, a única coi-
sa que se deve fazer é man-
ter o distanciamento social e 
quando isso não for possível 
usar máscaras e higienizar as 
mãos. Quanto maior a cober-
tura vacinal maior a retomada 
da vida social e econômica. 

Parece que lentamente ca-
minhamos para aquisição de 
mais vacinas, tanto pelo po-
der público como pela inicia-
tiva privada e, em breve, mas 
também, lentamente, retomar 
as atividades. Os municípios 
que mais se preocupam com 
a cobertura vacinal serão os 
primeiros a retomar plena-
mente suas atividades. Em 
Mogi das Cruzes um sistema 

Vacina

ARTIGO
Cedric Darwin

de agendamento para vacina-
ção contra a Covid parece ter 
racionalizado o serviço e fa-
cilitado a vida dos vacinados, 
chama-se “Clique Vacina”. O 
agendamento evita aglomera-
ção e traz conforto ao usuário 
do sistema de saúde permi-
tindo a programação da dis-
tribuição das doses de acordo 
com a demanda. 

Mogi tem sido uma refe-
rência regional no combate 
à pandemia. Um exemplo 
a ser seguido pelas demais 
prefeituras do Alto Tiete. A 
cobertura vacinal garante a 
reabertura do comércio e a 
retomada de atividades so-
ciais, o que faz a economia 
retomar seu crescimento após 
um momento tão dramático 
como o que vivemos hoje. 
Por isso, muito além de hos-
pitais de campanha que de 
fato são necessários em ca-
ráter emergencial, é muito 
mais eficaz e barato investir 

na imunização. É certo que 
os municípios dependem 
do envio das vacinas, mas 
quando elas chegam devem 
ser aplicadas o mais rápido e 
eficientemente possível, sem 
demora, sem burocracia por-
que a vida tem pressa. Preci-
samos de mais vacinas, hoje 
contamos basicamente com 
a CoronaVac responsável por 
mais de 80% das imuniza-
ções e a vacina da AstraZe-
neca mas em breve teremos 
novas opções. Muito ajuda 
quem não atrapalha, pode-
ríamos estar muito à frente 
como fez o Estado de Israel 
que, em parceria com a Pfi-
zer praticamente imunizou 
toda a nação. Mas enquanto 
as vacinas não chegam fica 
uma pequena lição de Mogi 
com o “Clique Vacina”. Va-
cina, esse é o foco. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Barreiras Sanitárias são 
retomadas a partir de hoje

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes retoma hoje o trabalho 
da barreira sanitária. A estru-
tura será montada na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
em Jundiapeba, próximo ao 
limite com Suzano. Nesta 
nova etapa, a medida será 
desenvolvida até o próximo 
sábado. O trabalho tem foco 
principal na orientação aos 
motoristas e passageiros que 
chegam à cidade, além do 
levantamento de informações 
sobre a movimentação das 
pessoas.

A barreira sanitária tem a 
participação de equipes das 
Secretarias Municipais de 
Segurança, de Transportes, de 
Saúde e de Serviços Urbanos, 
além da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) e da Vigilância 
Sanitária. Os ocupantes dos 
veículos abordados têm a 
temperatura corporal medida 
e são orientados sobre a atual 
situação do município – quanto 
às restrições sociais, o estágio 
da pandemia da Covid-19 e 
ocupação dos leitos – e sobre 

Fiscalização

segurança sanitária.
Além da avenida Lourenço 

de Souza Franco, também 
há a previsão de realização 
do trabalho na avenida das 
Orquídeas, também na região 

de Jundiapeba.
O trabalho foi realizado entre 

os dias 31 de março e 3 de 
abril, com edições na avenida 
Lourenço de Souza Franco, na 
avenida Engenheiro Miguel 
Gemma (trecho municipal da 
ligação Mogi-Salesópolis) e na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho (trecho municipal da 
rodovia Mogi-Guararema). 
Neste período, foram orien-
tados 6.065 veículos, com 
12.130 pessoas.

Trabalho será desenvolvida até o próximo sábado

Divulgação

Ocupação de leitos de UTI em 
Mogi apresenta leve queda

Prefeitura informou que, ao menos, três leitos estão livres, no entanto todos eles per tecem à rede privada

VAGAS COVID

O sistema de Saúde par-
ticular de Mogi das Cruzes 
recebeu novo fôlego ontem  
com a desocupação de três 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) exclusivas para 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19). Apesar de pe-
quena a desocupação, se 
comparada aos 152 leitos 
que ainda estão ocupados, 
a liberação dos três leitos é 
o primeiro alívio do sistema 
de Saúde após três sema-
nas registrando ocupação 
de 100%. Na rede pública 
mogiana, a UTI segue lotada, 
mas a Enfermaria também 
registrou desocupação de 
alguns leitos.

Pela primeira vez em se-
manas o site da Prefeitura de 
Mogi apresentou alteração nos 
índices de ocupação de leitos 
Covid-19. Ontem, segundo 
atualização da Secretaria 
Municipal de Saúde, a taxa 
de ocupação na UTI era de 
98,1%. O alivio, no entanto, 

é apenas para quem pode 
pagar pela internação na 
rede privada, considerando 
que a liberação só ocorreu 
no balanço da Prefeitura que 
inclui todos os 155 leitos 
da cidade.

Na rede pública, a ocupa-
ção ainda é de 100% dos 99 
leitos de responsabilidade 
da Prefeitura e do governo 
do Estado distribuídos nas 
unidades Hospital Municipal, 
Hospital de Campanha, Santa 

Casa e Luzia de Pinho Melo. 
Por outro lado, nos leitos de 
Enfermaria dessas unidades, 
houve desocupação de 11 
vagas. Somando com mais 15 
liberações da rede particular, 
Mogi registra um índice de 

lotação de 88,8% dos 233 
leitos na Enfermaria.

Nas cidades vizinhas, como 
Suzano, também foram re-
gistradas vagas livres. De 
acordo com a Secretaria de 
Saúde suzanense, as taxas 

de ocupação de leitos de 
UTI e de Enfermaria para 
tratamento contra Covid-19 
nesta quarta-feira, foram 
de 75% (15 de 20 vagas) 
e 76,11% (51 de 67 vagas), 
respectivamente.

Em Itaquá, dos 35 leitos de 
Enfermaria, 28 estão ocupados; 
na Emergência, a situação é 
menos animadora: das 11 
vagas, nove continuam ocu-
padas. Também em Poá, a 
ocupação da UTI continua no 
limite, a cidade oferta apenas 
duas vagas. Na Enfermaria, no 
entanto, a ocupação caiu para 
54% e 12 dos 22 leitos estão 
livres. Ferraz de Vasconcelos 
não possui leitos municipais 
de Covid.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Hospital Municipal, referencia para o atendimento de coronavírus em Mogi, segue com capacidade máxima

Arquivo/Mogi News

A estrutura será 
montada na avenida 
Lourenço de 
Souza Franco, em 
Jundiapeba

EDP adota agendamento 
para atender clientes

Com o aumento de casos 
de Covid-19 e o agravamento 
da pandemia, a EDP, distri-
buidora de energia elétrica do 
Alto Tietê, informou que as 
agências presenciais passam 
a atender os clientes a partir 
de agendamento prévio. A 
escolha da cidade, data e 
horário deve ser feita por 
meio do site www.edp.com.
br/agendamento.

A EDP já disponibiliza 
seus serviços de forma di-
gital pelo portal e aplicativo 
EDP Online. São 58 serviços 
disponibilizados no site para 
os clientes residenciais, além 
de espaços específicos para 
grupos segmentados, como 
engenheiros e técnicos da 
construção civil, hospitais, 
poder público, clientes de 
média e alta tensão, condo-
mínios e imobiliárias.

O aplicativo EDP Online, 
disponível para download 
em todas as plataformas de 
smartphone e tablets, traz os 21 
principais serviços demandados 
pelos consumidores. Dente 

Aglomeração

eles, consulta de débitos em 
aberto, denúncia de fraude 
de energia, negociação de 
débitos em aberto, registro de 
chamado por falta de energia, 
informe de leitura do consumo 
mensal, solicitação de religação 
de energia e 2ª via da fatura 
para pagamento, por Pix. O 
consumidor também tem à 
sua disposição um chat 24 
horas, que permite registro 
fotográfico, facilitando serviços 
que demandam a localização 
da unidade consumidora ou 
informe de leitura de consumo.

Buscando oferecer segurança 
aos seus clientes, a conces-
sionária também investiu em 
tecnologias como o atendimento 
por videochat, uma forma 
de comunicação dinâmica, 
em que o cliente fala com o 
atendente da EDP por meio 
de chamada de vídeo, sem 
sair de sua casa, e pode rea-
lizar a solicitação de diversos 
serviços, entre eles: ligação 
nova de energia, garantia de 
fornecimento para clientes que 
utilizam equipamento essencial 

à sobrevivência, alteração de 
carga, entre outros.

Para utilizar o vídeo aten-
dimento basta acessar o site 
da EDP, no endereço www.
edp.com.br/distribuicao-sp/
servicos-sem-sair-de-casa. O 
funcionamento é das 8 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira.

“Nosso objetivo é possibilitar 
diversos formatos de comu-
nicação para que o cliente 
não precise se deslocar até 
uma agência de atendimento 
presencial da EDP neste mo-
mento crítico de pandemia. 
Outras ferramentas virtuais 
que contribuem para o iso-
lamento social são os canais 
digitais para pagamento, como 
o Pix, débito automático e 
internet banking”, destacou 
Roberto Miranda, gestor da 
EDP. O cadastro da fatura de 
energia no débito automático 
pode ser feito a qualquer 
momento pelo EDP Online 
ou diretamente pelo portal 
da instituição bancária.

Para mais informações o what-
sApp.da EDP é o 93465-2888. 

Na rede pública 
mogiana, a UTI 
segue lotada, 
mas a Enfermaria 
também registrou 
desocupação
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Admiradores elogiam compromisso, 
seriedade e parceria de Gedeão Alves

No início desta semana, 
a região se despediu de um 
dos grandes colaboradores 
do Grupo Mogi News de 
Comunicação, o advogado 
e educador Gedeão Alves. 
Mais uma vítima da Covid-19, 
após duas semanas internado 
no Hospital Municipal de 
Braz Cubas, ele não resistiu 
e faleceu, aos 66 anos, dei-
xando a esposa, Terezinha, 
e os filhos Lenícios e Gerges.

Gedeão Alves sempre es-
teve envolvido nos projetos 
educativos desenvolvidos 
pelo Grupo Mogi News 
de Comunicação. Foram 
aproximadamente 15 anos 
colaborando nos programas 
Dat – Formando o Cidadão 
do Futuro e Mogi News 
Cidadania – Ler para Saber 
Mais. Era jurado de pre-
miações importantes, como 
o Concurso de Desenho e 
Redação, Mostra de Talentos 

– O Jornal em Parceria com a 

Advogado e educador

nas palavras e uma simpatia 
para lidar com as pessoas. 
Além disso, o compromisso 
e seriedade com todas as 
responsabilidades assumidas 
foram algumas das suas ca-
racterísticas, destacadas por 
aqueles que o conheceram.

Trajetória
Além dos trabalhos junto 

ao Mogi News, Gedeão Alves 
teve sua carreira voltada ao 
Direito. Oficial de Justiça 
aposentado, esteve à frente 

do Fórum de Mogi. Tinha 
também uma forte atuação 
no Lions Clube de Mogi das 
Cruzes, do qual foi presi-
dente, sendo filiado há 32 
anos.  Atuou por 16 anos na 
Associação Mogiana Ofici-
na dos Aprendizes (Amoa), 
presidindo a instituição de 
2012 a 2020.

A Amoa era um dos seus 
talismãs, pois trata-se de 
uma instituição que auxilia 
na formação de jovens para 
o ingresso no mercado de 
trabalho. Além de oferecer 
oportunidade para o primeiro 
emprego, realiza cursos vol-
tados às questões atitudinais, 
comportamentais e culturais.

Com sua partida, fica a 
saudade e a certeza de que 
cada criança que recebeu o 
abraço carinhoso do educador 
durante as premiações nos 
eventos organizados pelo 
Grupo MN e todos os jovens 
que passaram pela Amoa 
estarão empenhados em 
fazer o melhor para darem 
sequência ao legado deixado 

Suéller Costa
Especial para o Mogi News

Pessoas em situação de rua 
recebem testes para a Covid-19

Todos que recebem o resultado positivo, é oferecido o isolamento em uma das quatro unidades de acolhimento

SAÚDE

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mogi 
das Cruzes, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, vem desenvolvendo 
um trabalho de enfren-
tamento à pandemia da 
Covid-19 entre pessoas em 
situação de rua. O serviço, 
chamado de consultório iti-
nerante, consiste na atuação 
de uma equipe composta 
por médico e enfermeiros, 
que presta atendimento 
em saúde a esse público, 
passando orientações sobre 
enfermidades diversas e 
também fazendo testes 
para a Covid-19.

Entre outubro do ano 
passado, quando foi implan-
tado, até agora, já foram 688 
testes de Covid realizados 
e 48 casos confirmados. A 
todos que recebem o resul-
tado positivo, é oferecido 
o isolamento em uma das 
quatro unidades de aco-
lhimento convencionais 
que existem na cidade. Em 
todas elas, foram separados 

quartos para isolamento, 
destinados à quarentena 
dos positivados.

O teste para a Covid-19 
também é realizado em todos 
que aceitam o acolhimento 
institucional, a partir de 
um primeiro atendimento 
no Centro POP. A medida 
tem por objetivo conter as 
taxas de contaminação pelo 
vírus entre esse público. O 
Centro POP é a unidade de 
referência para o atendimento 
a pessoas em situação de rua 
da cidade. Até o momento, 
não há registro de óbito por 
Covid entre as pessoas em 

situação de rua na cidade.
A equipe médica atua 

na sede do Centro POP, 
porém também participa 
das abordagens, que são 
feitas diariamente por agen-
tes sociais. Assim como 

todo serviço prestado pelo 
município a pessoas em 
situação de rua, este não 
tem caráter coercitivo e/
ou compulsório. Assim, a 
adesão aos serviços oferta-
dos deve ocorrer de forma 

espontânea por parte das 
pessoas que se encontram 
em situação de rua.

Outro serviço que está 
sendo desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social desde 

o início da pandemia é o 
chamado SAC – Serviço de 
Acolhimento Complementar. 
Além das quatro unidades 
convencionais de acolhi-
mento existentes na cidade, 
há uma unidade provisória, 
que foi aberta já prevendo 
o aumento na demanda, 
em virtude da pandemia 
do coronavírus. A unidade 
tem capacidade para 50 pes-
soas, operava inicialmente 
na escola Doutor Deodato 
Wertheimer, no Mogilar, 
porém foi transferida para 
a rua Júlio Mobaid, na Vila 
São Francisco.

O horário das abordagens 
passou por recente amplia-
ção – agora acontece das 
8 às 20 horas diariamente 
e também que os agentes 
sociais estão distribuindo 
kits, contendo máscaras 
e álcool em gel, para as 
pessoas em situação de rua.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos  
telefone 4796-3862 ou 
4790-1244.

O serviço, chamado de consultório itinerante, consiste na atuação de uma equipe 

Divulgação/PMMC

Braz Cubas tem 
novo comando

O professor e mestre em 
Odontologia, Rafael Ribeiro, 
é o mais novo reitor do 
Centro Universitário Braz 
Cubas. Natural de Mogi das 
Cruzes, Ribeiro tem uma 
trajetória de sucesso na 
instituição, que começou no 
ano 2000, quando ingressou 
como aluno de graduação, 
concluindo os estudos em 
2004. A partir de então, atuou 
como cirurgião-dentista e 
continuou seus estudos, 
finalizando em 2007 o curso 
em Odontologia em Saúde 
Coletiva, especialização que 
lhe abriu as portas para 
seu retorno à Braz Cubas, 
em 2008.

Iniciou suas atividades  
como professor do curso 
de Odontologia, atuando 
por quatro anos e meio. 
Referência para estudantes 
e demais acadêmicos, em 
agosto de 2012 foi convidado 
a assumir a Coordenação da 
Odontologia e, junto com 
sua equipe, foi responsável 
por tornar o curso referência 

Ex-aluno da universidade

no Alto Tietê e Grande São 
Paulo. Com uma gestão 
impecável, foi convidado 
para um novo desafio: as-
sumir a Coordenação Geral 
de Graduação em agosto 
de 2016.

Agora, cinco anos depois, 
Ribeiro, assume a reitoria, 
que até então estava sob a 
gestão do professor Renato 
Padovese, diretor acadêmico 
da Cruzeiro do Sul Educa-
cional. “Sou muito grato 
a todas as oportunidades 
que me foram dadas, desde 
as coordenações de curso 
e geral, e agora a Reitoria, 
ciente da grande responsabi-
lidade que tenho pela frente, 
mas consciente que tenho 
também uma equipe forte 
e competente ao meu lado, 
para trabalhar em conjunto 
para criar oportunidades a 
outras pessoas, assim como 
tive as minhas, e fazer o 
Centro Universitário Braz 
Cubas crescer ainda mais”, 
salientou o professor e agora 
reitor no Centro Universitário.

Gedeão Alves também foi presidente do Lions Clube

Arquivo/Mogi News

Educação e o Prêmio Profes-
sor Cidadão, que envolviam 
estudantes e professores da 
Educação Básica das redes 
de ensino do Alto Tietê. Era 
um entusiasta da Educação e, 
mesmo à frente de diversas 
funções e inúmeras respon-
sabilidades, aceitava todos 
os convites para participar 
de eventos.

Será lembrado pelo largo 
sorriso em seu rosto, sere-
nidade no olhar, gentileza 
em seus gestos, delicadeza 

Até agora já foram 
688 testes de 
Covid-19 realizados 
e 48 casos 
confirmados
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Vereadores propõem redução 
do salário durante pandemia

Medida visa contribuir no bem-estar da população e financiar iniciativas voltadas a pessoas em vulnerabilidade

DO PRÓPRIO BOLSO

Os vereadores mogianos 
Inês Paz (Psol) e Iduigues 
Martins (PT) e protocolaram 
ontem um projeto de Decreto 
Legislativo junto à Câmara 
de Vereadores propondo a 
redução dos salários dos 
parlamentares no período 
da pandemia do coronavírus. 
A resolução pretende criar 
recursos financeiros por meio 
de um fundo para iniciativas 
emergenciais de combate à 
miséria no município

O projeto de Decreto Le-
gislativo 06/2021, segundo os 
autores, tem como principal 
meta colocar o parlamento 
municipal dentro dos esforços 
para garantir a segurança 
alimentar e o bem-estar de 
homens e mulheres que 
perderam seu emprego e seu 
sustento devido à pandemia. 

“Esta é uma questão clara: é 
para contribuir com a nossa 
parte na pandemia. Acompa-
nhamos desde o ano passado 
debates semelhantes tanto 

na Assembleia Legislativa 
do Estado quanto em câma-
ras municipais de diversas 
cidades que adotaram esta 
estratégia”, apresentou a 
vereadora.

Iduigues Martins, por sua 
vez, apelou à coerência do 
Poder Legislativo em relação 
aos sacrifícios feitos com a 
pandemia. “Pedimos sacri-
fícios a todos os setores da 
sociedade, e diariamente 
vemos o agravamento da 
situação econômica e social 
no nosso país e na nossa 
região. Temos iniciativas 
pessoais desenvolvidas, que 
são louváveis e honestas, mas 
não podemos abrir mão do 
papel institucional que o 
município tem que tomar. 
É preciso que busquemos 
ajudar com o envio de cestas 
básicas para quem tem fome, 
que possamos viabilizar o 
auxílio emergencial e que 
busquemos economizar para 
bancar todas estas iniciativas”, 
declarou o parlamentar.

O projeto será encaminhado 

à Procuradoria Jurídica da 
Casa e às comissões perma-
nentes para análise.

Segurança 
O tema da segurança pú-

blica em Mogi das Cruzes, 

iniciado na sessão de anteon-
tem, voltou a ser retomado 
com a apresentação de duas 
moções na Câmara de Mogi. 
A discussão teve como ponto 
de início o roubo e assas-
sinato de uma aposentada 

na região do Cocuera na 
semana passada.

A primeira moção, sugerida 
na terça-feira, foi apresentada 
com a assinatura de todos os 
23 integrantes do Legislativo, 
pedindo que o governo do 

Estado e a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
reforcem o contingente de 
policiais civis e militares na 
cidade, para garantir o pa-
trulhamento com tempo de 
resposta adequado a todas as 
regiões da cidade, inclusive 
na zona rural.

“Um exemplo dessa neces-
sidade é a da Polícia Militar, 
que dispõe de equipamentos 
e viaturas, mas não tem o 
contingente para desempe-
nhar todo o seu potencial na 
cidade”, afirmou o vereador 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino.

A segunda moção apre-
sentada ontem foi para que 
a administração municipal 
venha a interceder junto 
à Polícia Militar para a 
criação de uma base da 
PM na região do Cocuera. 
O objetivo da proposta é 
reduzir o tempo de resposta 
a pedidos de socorro por 
moradores na zona rural, 
que vêm sofrendo com a 
ação de bandidos.

André Diniz

Para Iduigues Martins, é o momento dos
parlamentares fazerem um sacrifício

Fotos: Diego Barbieri/CMMC

Fogo destrói comércio na 
região central da cidade

Um incêndio destruiu, 
durante a noite de anteontem, 
um estabelecimento comercial 
na região central de Mogi 
das Cruzes. De acordo com 
as autoridades, o fogo não 
deixou feridos, causando 
apenas danos materiais.

Segundo relatos de tes-
temunhas em redes sociais, 
o fogo começou por volta 
das 21 horas em uma loja 
de tecidos localizada no 
cruzamento das ruas Barão 
de Jaceguai e Padre João. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e se dirigiu ao 
local, para garantir que as 
chamas não se espalhassem 
aos imóveis vizinhos.

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, os 
esforços das equipes dura-
ram cerca de 15 minutos 
para controlar as chamas, 
sendo que uma vidraçaria 
também teria sido afetada 
indiretamente pelo calor 
do fogo.

As autoridades confir-
maram que o incêndio não 

Loja de tecidos

deixou feridos ou vítimas 
fatais, limitando-se a danos 
materiais. Segundo relatos 
do proprietário, as perdas 
com o incêndio chegaram 
a cerca de R$ 500 mil.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Defesa 
Civil, informou que foi feita 
uma vistoria no local na 
manhã de ontem, e que dois 
imóveis foram interditados 
devido ao risco de queda da 

estrutura. “O responsável 
foi orientado sobre os pro-
cedimentos e deve buscar o 
auxílio de profissional para 
a retirada da estrutura em 
risco e posteriormente soli-
citar a desinterdição com a 
apresentação de laudo com 
ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica) assinado 
por engenheiro responsável”, 
informou em nota a admi-
nistração municipal. (A.D.)

Apesar da destruição do espaço, não houve feridos

Reprodução

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes deixou 
para a próxima semana a 
votação dos projetos de lei 
que criam os programas de 
auxílio financeiro emergencial 
para pessoas físicas e para 
micro e pequenas empresas 
afetadas pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
As matérias, apresentadas 
na semana passada, seguem 
em análise pelas Comissões 
Permanentes e pela Procura-
doria Jurídica da Casa.

Nos textos encaminhados 
ao Poder Legislativo, estão 
previstos investimentos totais 
de R$13,1 milhões, divididos 
tanto para o auxílio emergen-
cial dos munícipes quanto 
ao auxílio empresarial. Na 
proposta, estão previstos 
repasses em duas parcelas 
de R$ 100 para munícipes 
em situação de vulnerabili-
dade e a subvenção de até 
R$ 300 para o salário de 
microempresas com até cinco 
funcionários que tiveram de 
interromper suas atividades, 

Auxílios Mogiano e Empresarial
seguem em análise na Câmara

Investimentos de R$ 13,1 milhões

mas que ainda estão ativas.
Segundo o secretário-geral 

legislativo de Mogi das Cruzes, 
Paulo Soares, os projetos 
ainda não foram liberados 
pela Procuradoria Jurídica 
para as comissões perma-
nentes necessárias. Também 
foi mencionado que alguns 

fez um pronunciamento aos 
pares para tratar do assunto. 

“A Câmara Municipal não está 
medindo esforços visando 
amenizar tal situação. (...) A 
Procuradoria realizou uma 
análise técnica e emitiu um 
parecer pontuando que se 
faz necessário por parte do 
Executivo Municipal uma 
complementação quanto à 
indicação da origem da verba 
a ser aplicada, necessidade 
jurídica de comprovação 
da existência e disponibili-
zação. Estamos acelerando 
ao máximo a tramitação e, 
conforme apontado pelo 
Poder Executivo, a correta 
tramitação não trará nenhum 
tipo de prejuízo aos muní-
cipes”, informou Rezende.

A Prefeitura informou que 
o diálogo com o Legislativo 
é constante para aprimorar 
o projeto. “A expectativa 
é de aprovação rápida, já 
que as medidas se fazem 
necessárias diante do cenário 
pandêmico atual”, apontou 
em nota. (A.D.)

vereadores estão verificando a 
possibilidade de emendas ao 
projeto para aumentar tanto 
o valor quanto a duração do 
programa, mesmo antes do 
parecer da Procuradoria.

Durante a sessão de ontem, o 
presidente da Câmara de Mogi, 
vereador Otto Rezende (PSD), 

Projeto prevê duas 
parcelas de R$ 100 
para as pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade

Inês Paz diz que iniciativa já ocorreu 
com vereadores de outras cidades
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Agendamento online garante 
aplicação de 3,2 mil doses

Nos primeiros dois dias do 
agendamento online, Mogi das 
Cruzes aplicou 3.281 doses 
da vacina contra a Covid-19 
sem filas e sem aglomerações. 
As próximas etapas e grupos 
contemplados serão divul-
gados ainda nesta semana, 
dependendo dos repasses 
e confirmações do governo 
do Estado. 

Do total de doses aplicadas 
nesta semana, 2.395 foram 
primeiras doses e 886 segundas 
doses. “O sistema de agenda-
mento online está funcionando 
muito bem e seguirá para as 
próximas etapas da vacinação 
na cidade”, informou a diretora 
do Departamento de Rede 
Básica, Tatiana Mello. 

A plataforma para agen-
damento pode ser acessada 
pelo site www.mogidascru-
zes.sp.gov.br e tem como 
principais objetivos evitar 
filas, aglomerações e grandes 

Sem filas

períodos de espera para va-
cinação durante a pandemia, 
garantindo mais conforto e 
segurança à população. Nesta 
semana, a plataforma deverá 
ser aberta para agendamento 
dos professores, conforme já 
adiantado pelo governo do 
Estado. 

No total, Mogi das Cruzes já 
aplicou 42.880 primeiras doses 

contra a Covid-19 na cidade, 
sendo 30.521 idosos, 12.347 
trabalhadores da saúde e 12 
indígenas. Também já foram 
ministradas 15.199 segundas 
doses (7.488 trabalhadores da 
saúde, 7.704 idosos e 7 indígenas). 

Quem tiver dificuldades para 
realizar o agendamento online 
também pode solicitar pelo 
telefone 160. 

Do total 2.395 foram primeiras doses e 886 segundas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Profissionais da Educação 
precisam de pré-cadastro

Profissionais de educação, 
com idade a partir de 47 anos, 
precisam efetuar o cadastro 
obrigatório para receber a 
vacina contra a Covid-19. O 
pré-cadastro deve ser realizado 
no site www.vacinaja.sp.gov.br. 

Sem esse pré-cadastro e 
a certificação emitida pelo 
governo do Estado, o muni-
cípio fica impossibilitado de 
vacinar o profissional.

A imunização para essa 
categoria em Mogi das Cru-
zes será iniciada na próxima 
semana e realizada para os 
profissionais que fizeram o 
pré-cadastro no site do go-
verno de Estado, receberam 
o certificado para liberação 
das doses e fizeram o agen-
damento no site da Prefeitura.

Além dos professores, tam-
bém serão imunizados outros 
trabalhadores que atuam no 
ambiente escolar: merendeiras, 
faxineiras, secretários da escola, 

Vacinação

coordenadores pedagógicos, 
diretores, vice-diretores e 
cuidadores. Assim como os 
professores, para esses grupos 
também é necessário ter mais 
de 47 anos e estar ativo. Profes-
sores aposentados e afastados, 
seja por motivo de doença ou 
curso de aperfeiçoamento, não 
serão contemplados.

Para receber a dose, o pro-
fissional precisa providen-
ciar o pré-cadastro https://

vacinaja.educacao.sp.gov.br/ 
.Em seguida, será emitida uma 
autorização de vacinação 
com apresentação obrigató-
ria. “Com essa autorização, 
o profissional poderá efetuar 
o agendamento online da 
aplicação da dose”, explicou 
a diretora do Departamento 
de Rede Básica, Tatiana Mello. 

A abertura do agendamento 
no site da Prefeitura deve 
ocorrer à partir de amanhã.

Os de 65 e 66 anos poderão se vacinar a partir do dia 21

Wanderley Costa/Secop Suzano

Alto Tietê recebe doses para 
iniciar vacinação na Educação

Lote com mais de 21 mil aplicações será destinado aos trabalhadores com mais de 7 anos em toda a região

IMUNIZAÇÃO

O Alto Tietê vai avançar na 
campanha de vacinação nos 
próximos dias com o início 
da imunização de funcioná-
rios da Educação, bandeira 
defendida pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) desde o início 
da campanha. Está prevista 
para hoje a entrega de um 
novo lote de imunizantes 
na região contendo 21.470 
doses destinadas aos traba-
lhadores da Educação acima 
de 47 anos, entre professores, 
diretores e demais funcio-
nários de escolas estaduais, 
municipais e particulares. Os 
números de doses também 
contemplam as cidades de 
Guarulhos e Santa Branca, 
ambas signatárias do bloco 
regional.

Além disso, os municípios 
receberão 37.420 imuni-
zantes para a segunda dose 
de idosos de 72 a 74 anos, 
finalizando este grupo. No 
total, são 58.890 doses nesta 
13ª remessa enviada pelo 
governo do Estado para os  
municípios consorciados.

Desde o fim de janeiro 
a região do Condemat já 

recebeu 425.653 vacinas 
contemplando grupos de 
trabalhadores da saúde, idosos 
institucionalizados, idosos 
acima de 68 anos e agora 
avança com trabalhadores 
da Educação. No caso dos 
trabalhadores das forças de 
segurança, a campanha está 
sendo organizada pela Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado.

A coordenadora da Câ-
mara Técnica de Saúde do 
Condemat, Adriana Martins 
explicou que mesmo com o 
avanço nos grupos a serem 
vacinados ainda existe a 
cobrança e espera por novos 
imunizantes para os traba-
lhadores da saúde da região. 

“A vacina para os trabalha-
dores da Educação representa 
um avanço significativo para 
toda a região e os municípios 
estão se organizando para 
atender o público da me-
lhor maneira, assim como o 
atendimento que vem sendo 
aplicado com os idosos. Porém 
ainda seguimos aguardando 
o envio de novas doses para 
imunização dos trabalhadores 
da saúde da região, que não 
foram contemplados em sua 

totalidade”, reforçou.
Com a previsão do lote, 

os municípios se organi-
zam para atender ao novo 
grupo, bem como para dar 
andamento às vacinações 
de idosos. A expectativa é 
de que os trabalhadores de 
Educação da região comecem 
a ser imunizados a partir da 
próxima segunda-feira.

Mortes

O Alto Tietê registrou 
ontem mais 42 mortes por 
coronavírus nas últimas 24 
horas, apenas as cidades de 
Guararema e Salesópolis não 
informaram novos óbitos cau-
sados pela doença, destacou 
o Condemat. Com a atuali-
zação, a região soma 3.072 
falecimentos por Covid-19.

Suzano foi o município 
que mais registrou mortes 
ontem, 11 no total, seguido 
de Ferraz de Vasconcelos, que 
afirmou dez óbitos. Arujá 
e Santa Isabel informaram 
cinco óbitos cada, enquanto 
Poá informou quatro. Itaqua-
quecetuba e Biritiba Mirim 
registraram duas mortes, 
enquanto Mogi das Cruzes 
revelou três vítimas fatais.
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CoronaVac é eficaz contra variante P1, indica estudo realizado em Manaus

Resultados preliminares de um estudo feito com 67.718 trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a vacina contra a Covid-19 
CoronaVac tem 50% de eficácia na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. A pesquisa do grupo Vebra Covid-19 é a primeira a 
avaliar a efetividade do imunizante em um local onde a variante P.1 é predominante. Os dados divulgados à imprensa são de uma análise 
interina e o artigo científico com os resultados deve ser publicado até o próximo sábado. Ainda não há informações sobre a efetividade da 
vacina após 14 dias da segunda dose. Os pesquisadores vão coletar esses dados durante as próximas semanas. (E.C.)

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
ontem as datas para o início da 
vacinação de idosos entre 65 
e 67 anos contra a Covid-19. 
De acordo com o governo 
paulista, pessoas com 67 anos 
começam a ser imunizadas no 
dia 14 de abril; já os que têm 
65 e 66 anos poderão tomar a 
vacina a partir de 21 de abril.

O governador também 
anunciou a compra de 2 mil 
cilindros de oxigênio e mil 
concentradores do insumo, 
aparelhos que funcionam como 
pequenas usinas do gás. Os 
equipamentos já começaram 
a ser entregues. A distribuição 

Vacinação de pessoas com 

67 anos começa no dia 14

Covid-19

deve ser finalizada até o fim 
de abril

Doria também anunciou 
a criação de um novo pro-
grama de auxílio financeiro, 
chamado de Bolsa do Povo. 
Ele unificará programas já 
existentes, como o Renda 
Cidadão e o Bolsa Trabalho, 
ampliará o valor investido e 
criará programas novos.

“Estamos ampliando o valor 
investido nos programas sociais 
para R$ 1 bilhão. Para isso, 
precisaremos de um crédito 
aberto na Assembleia Legislativa”, 
explicou o vice-governador do 
Estado, Rodrigo Garcia. (E.C.)

Prefeitura começa
abrir 600 valas por dia

Prefeitura também estuda a construção de um cemitério vertical e 
planeja fazer convênios com crematórios de cidades da Grande São Paulo

CAPITAL

Com o sistema funerário 
pressionado pelo agravamento 
da pandemia do coronavírus, 
a gestão Bruno Covas (PSDB) 
começou ontem uma operação 
para abrir 600 valas por dia na 
capital paulista. A Prefeitura 
de São Paulo também estuda 
a construção de um cemi-
tério vertical e planeja fazer 
convênios com crematórios 
de municípios da Grande 
São Paulo.

Historicamente, a cidade 
realiza entre 240 sepulta-
mentos (primavera e verão) 
e 300 (outono e inverno) por 
dia. Já os dados mais recen-
tes do boletim da Prefeitura 
apontam que, desde março, 
a média subiu para mais de 
315 casos, com recorde de 
sepultamentos registrado no 
período. E cientistas alertam 
que há tendência de alta para 
mortes por Covid nas próxi-
mas semanas, o que impacta 
de forma direta na demanda 
do serviço funerário.

“Todos os estudos apontam 
para uma maior demanda de 
sepultamentos no país nos 

meses de abril e maio”, afirmou 
o secretário de Subprefeitu-
ras, Alexandre Modonezi, ao 
Estadão. “Com base nisso, 
estamos ampliando a abertura 
de valas diárias para estarmos 
preparados, caso ocorra esse 
aumento “

Mesmo com a recente escalada 
de óbitos por Covid, nenhuma 
necrópole municipal estaria 

próxima do esgotamento e 
ainda haveria capacidade para 
outras ampliações, segundo 
a Prefeitura. A medida atual, 
no entanto, está prevista no 
Plano de Contingenciamento 
do Serviço Funerário, elaborado 
no ano passado, que antecipa 
cenários e prevê ações por 
etapas para evitar colapso 
no sistema.

A meta é evitar que São Paulo 
registre episódios como o de 
Manaus, onde corpos chega-
ram a ser enterrados em valas 
coletivas durante a pandemia. 

“Hoje, não corremos risco (de 
colapso)”, disse Modonezi. 

“O nosso principal objetivo é 
oferecer dignidade às pessoas, 
sempre com sepultamento 
individual.”

Média subiu para mais de 315 casos de sepultamentos registrados desde março

Mariana Acioli

Estadão Conteúdo

No dia seguinte de o país 
registrar, pela primeira vez, 
mais de 4 mil mortes pela 
Covid-19 em 24 horas, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmou on-
tem esperar que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) libere 
a realização de cultos e 
missas durante a pandemia. 

A Corte julgou ontem 
uma liminar do ministro 
Kassio Nunes Marque que 
liberou os templos a reali-
zar cerimônias religiosas 
presencialmente, o que 
costuma causar aglomera-
ções. Segundo especialistas, 
a reunião de pessoas em 
ambientes fechados é uma 
das principais formas de 
proliferação da doença.

“Espero que ao STF julgar 
liminar de Kassio Nunes 
(Marques), que a liminar 
seja mantida ou que alguém 

Bolsonaro espera que STF 

mantenha igrejas abertas

Restrições

peça vista para discutir mais”, 
disse Bolsonaro. “Qual é o 
último local que uma pessoa 
procura antes de cometer 
um suicídio? A igreja. Quem 
não é cristão, que não vá”, 
completou o presidente, ao 
discursar em Chapecó (SC).

A cidade catarinense visitada 
por Bolsonaro é apontada 
por ele como “exemplo” 
no combate à Covid-19. 
A viagem foi marcada de 
última hora, após o prefeito 
da cidade, João Rodrigues 
(PSD), celebrar, em um 
vídeo nas redes sociais, a 
queda de internações e a 
desativação de uma unidade 
de terapia semi-intensiva. 
Mesmo assim, a ocupação 
de leitos ainda é alta. De 
acordo com dados da pró-
pria Prefeitura, atingiu 93% 
na rede pública e 100% na 
privada anteontem. (E.C.)

Bolsonaro é favorável à realização de cultos e missas

Os de 65 e 66 anos poderão se vacinar a partir do dia 21

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Plano pode garantir mais
US$ 2,5 tri em receitas

O Departamento do Te-
souro dos Estados Unidos 
divulgou ontem detalhes da 
proposta tributária que aju-
dará a financiar o pacote de  
US$ 2 trilhões em inves-
timentos à infraestrutu-
ra anunciada na semana 
passada pelo presidente 
norte-americano, Joe Bi-
den. Em comunicado, o 
órgão informou que, se 
aprovado pelo Congresso, 
o plano pode gerar cerca de  
US$ 2,5 trilhões em receitas 
adicionais ao governo em 
até 15 anos.

Entre outras medidas, 
o projeto inclui aumento 
do imposto corporativo de 
21% a 28%; criação de um 
nível mínimo de tributos 
pago por grandes empresas; 
tentativa de criação de um 
imposto mínimo global; 
implementação de um li-
mite mínimo de 15% para 
imposto de renda de grandes 
corporações; melhora na 
supervisão do pagamento 
de impostos.

Estados Unidos

Na nota, o Tesouro estimou 
que, ao todo, a repatriação 
de lucros de empresas ame-
ricanas no exterior garantirá 
cerca de US$ 2 trilhões aos 
EUA na próxima década, 
com cerca de US$ 700 
bilhões gerados a partir 
da suspensão de incenti-
vos para lucros auferidos 
internacionalmente.

A proposta tem ainda um 
importante componente 
ambiental, com eliminação 

de subsídios a combustíveis 
de energia fósseis, o que 
pode garantir mais de US$ 
35 bilhões aos cofres públicos 
em 10 anos. “O impacto 
principal seria nos lucros 
das empresas de petróleo e 
gás. Pesquisa sugere pouco 
impacto sobre os preços da 
gasolina ou da energia para 
os consumidores dos EUA 
e pouco impacto sobre a 
nossa segurança energética”, 
destaca o texto. (E.C.)

Proposta tributário ajudará em pacote de investimentos

 Divulgação

China não entrega doses 
e dificulta vacinação

Graças às vacinas chinesas, 
a Turquia montou uma das 
campanhas de vacinação contra 
o coronavírus mais rápidas 
do mundo, administrando 
pelo menos uma dose a quase 
18 milhões de pessoas, mais 
de um quinto de sua popu-
lação, segundo o Ministério 
da Saúde. Mas a campanha 
de vacinação tem tropeçado 
recentemente, depois do que 
médicos e autoridades turcas 
disseram enfrentar atrasos nos 
carregamentos da empresa 
farmacêutica chinesa Sinovac.

Na semana passada, partes 
da robusta rede de vacinação da 
Turquia praticamente pararam 
quando hospitais e clínicas 
foram forçados a recusar pa-
cientes, de acordo com Sebnem 
Korur Fincanci, presidente 
da Associação Médica turca. 
Não foi a primeira vez que 
pacientes foram recusados 
recentemente por causa da 
falta de doses, disse ela.

A frustrante luta da Turquia 
para obter doses de vacina é 
a mais recente ilustração da 

Países aliados

influência descomunal da 
China sobre o destino das 
nações que lutam contra a 
pandemia.

A exportação de milhões 
de doses de vacina da China 
forneceu uma tábua de sal-
vação para dezenas de países 
em desenvolvimento que têm 
dificuldade em obter vacinas 
ocidentais e ajudou a projetar 
o domínio de Pequim através 
da “diplomacia da vacina”.

Mas a generosidade da 

China veio em meio a preo-
cupações de autoridades de 
saúde em alguns dos países 
sobre a eficácia de suas vacinas 
e perguntas de analistas da 
indústria sobre a capacidade 
de produção do país seria 
capaz de acompanhar uma 
lista cada vez maior de clientes 
no exterior - e a campanha 
em massa de vacinação den-
tro do país que está apenas 
começando a crescer em 
casa. (E.C.)

Médicos e autoridades turcas disseram enfrentar atrasos

Divulgação

Alemanha diz que não vê 
riscos em vacina alternativa

Declaração ocorreu após agência confirmar possível associação entre o imunizante e casos raros de coágulos

COVID-19

O comitê consultivo de 
vacinas da Alemanha afirmou 
que não vê desvantagens ou 
riscos em dar a cidadãos mais 
jovens uma vacina alternativa 
no lugar da segunda dose 
da vacina da AstraZeneca. 
A declaração ocorreu após 
a Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA, na sigla 
em inglês) confirmar uma 

“possível associação” entre o 
imunizante e casos raros de 
coágulos sanguíneos.

“Ninguém espera, de uma 
perspectiva imunológica, que 
haja uma desvantagem em 
receber uma segunda dose de 
outra vacina”, disse Marianne 
Röbl-Mathieu, membro do 
comitê de vacinação. Estu-
dos envolvendo a mistura 
de doses de vacina estão em 
andamento.

Caso uma segunda dose 
se mostre ineficiente, uma 
terceira dose pode ser eficaz, 
acrescentou Röbl-Mathieu. 
Christian Bogdan, também 

membro do comitê, disse não 
ter visto nenhuma evidência 
ligando outras vacinas aos 
raros distúrbios de coagulação 
do sangue.

Hoje, a vice-porta-voz do 
governo, Ulrike Demmer, 
afirmou que “todos os pedidos 
por um lockdown curto e 
uniforme estão corretos”, acres-
centando que a Alemanha está 
vendo um número crescente 
de pacientes internados em 
unidades de terapia intensiva 
(UTI). “Precisamos de uma 
incidência estável abaixo de 
100”, disse ela, referindo-
-se ao número de casos ao 
longo de sete dias por 100 
mil habitantes. Segundo o 
Instituto Robert Koch para 
doenças infecciosas (RKI), a 
taxa está atualmente em 110,1.

Dada a situação, a expectativa 
é que as medidas de bloqueio 
sejam estendidas bem além 
de 18 de abril e até que a 
implantação da vacina acelere 
nas próximas semanas. Na 
última atualização de ontem 
a Alemanha relatou 9.677 

novos casos e 298 mortes 
por Covid-19 em 24 horas.

Sobre a AstraZeneca, a 
Suécia afirmou que os benefí-
cios do imunizante superam 
os riscos. Em março, o país 
havia interrompido o uso da 

vacina da farmacêutica britâ-
nica, após relatos de coágulos 
sanguíneos raros. No entanto, 
logo após, a Suécia retomou 
a aplicação para pessoas com 
mais de 65 anos.

“Defendemos esta conclusão 

de que os benefícios superam 
os riscos”, disse Ulla Wandel 
Liminga, da Agência de Pro-
dutos Médicos, em entrevista 
coletiva.

Enquanto isso, o primeiro-
-ministro do Reino Unido, Boris 

Johnson, disse que não espera 
mudar os planos do governo 
para relaxar as restrições da 
Covid-19, já que os regulado-
res de saúde recomendaram 
que pessoas com menos de 
30 anos não recebessem a 
vacina AstraZeneca. “Não 
acho que nada do que vi me 
leve a supor que teremos de 
mudar o roteiro ou nos desviar 
dele de alguma forma”, disse 
Johnson.

Um estudo entre a China 
e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) sobre a Co-
vid-19 ainda não forneceu 
respostas confiáveis sobre 
como a pandemia começou, 
e investigações mais rigo-
rosas são necessárias, com 
ou sem o envolvimento de 
Pequim, afirmou um grupo 
de cientistas e pesquisadores 
internacionais.

Em uma carta aberta, 24 
cientistas e pesquisadores 
da Europa, Estados Unidos, 
Austrália e Japão disseram 
que o estudo foi contaminado 
pela política.

Estadão Conteúdo

Estudos envolvendo a mistura de doses do imunizante estão em andamento

Reuters/Dado Ruvic
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Holan destaca atuação do
Santos contra o San Lorenzo

O Santos ficou mais per-
to de uma vaga na fase de 
grupos da Copa Libertadores 
ao derrotar o San Lorenzo 
por 3 a 1, na terça-feira, 
em Buenos Aires, na Ar-
gentina, pela rodada de ida 
da terceira fase preliminar. 
O técnico argentino Ariel 
Holan destacou a atuação 
do time como visitante e 
agora espera mais um bom 
jogo na volta, marcada para 
a próxima terça-feira, no 
estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. As partidas em 
São Paulo estão suspensas 
em virtude das restrições 
impostas pela Covid-19. 

“Sim (foram os melhores 45 
minutos), mas começamos 
agora. Acredito que pela 
dificuldade do San Loren-
zo, foi um dos melhores 
momentos que jogamos 
durante meu comando. Eu 
creio que a equipe jogou 
uma boa partida, mas o San 
Lorenzo é um grande time, 
um time que tem jogadores 
excelentes, um time compli-
cado como mandante. Eu 
valorizo muito essa vitória, 
mas ainda temos um jogo. 

Pré-Libertadores

Esperamos que a gente repita 
em Brasília o bom jogo que 
fizemos hoje (terça-feira)”, 
afirmou Holan.

O técnico santista lamentou 
o fato de a equipe ter sofrido 
mais um gol na temporada. Até 
o momento, o time alvinegro 
foi vazado pelo menos uma 
vez em todos os sete jogos 
válidos pelas competições 
de 2021 - Libertadores e 
Campeonato Paulista.

“O lance do gol do San 
Lorenzo foi uma jogada es-
tranha porque Felipe Jonatan 
sentia um incômodo na 

perna. Pensamos que ele 
tinha parado para fazer a 
troca, mas naquele momento 
o árbitro pediu o jogo rápido 
e estávamos parados. Foi uma 
pena porque o time estava 
jogando bem. Nos últimos 
minutos, o San Lorenzo 
tratou de jogar ofensiva-
mente. Com isso, tivemos 
chances de contra-ataques. 
Tivemos a sorte e a felicidade 
de conseguir o terceiro gol”, 
comentou.

Holan também fez questão 
de parabenizar a postura dos 
seus comandados e saudar 
o meio-campista Sandry, 
de apenas 18 anos, que no 
treinamento da última sexta-

-feira rompeu o ligamento 
cruzado anterior do joelho 
direito.

“Eu valorizo muito que o 
time quis jogar, mesmo com 
a pressão do San Lorenzo, 
isso é importante para mim. 
Temos que seguir jogan-
do desta maneira e seguir 
melhorando. Um abraço a 
Sandry, que não jogou e teve 
essa infelicidade da lesão. 
Mando um forte abraço a 
ele”, completou. (E.C.)

Ariel Holan espera que o 
time mantenha o ritmo

Divulgação

Recuperado, Formiga é mais 
uma opção para Mancini

O técnico Vagner Man-
cini poderá contar com o 
retorno do lateral-direito 
Igor Formiga, de 21 anos, 
nos próximos dias. O jovem 
jogador está recuperado da 
cirurgia sofrida no joelho 
direito para corrigir uma lesão 
no menisco e já faz sessões 
de fisioterapia no gramado 
do CT Joaquim Grava.

Igor Formiga sofreu a 
lesão em 27 de fevereiro 
durante amistoso disputado 
pela equipe Sub-23 contra o 
Marília. O atleta é a melhor 
opção de Mancini para a 
reserva de Fagner, que foi 
ocupada nos últimos jo-
gos provisoriamente pelos 
zagueiros Bruno Méndez e 
João Victor.

Michel Macedo, que seria 
um candidato a disputar com 
Fagner e Igor Formiga um 
lugar na lateral-direita, está 
com sua situação indefinida 
no clube. Ele, o atacante 
Everaldo e o atacante Fes-
sin não estão sendo usados 
por Mancini e poderão ser 
negociados.

Cazares, Otero e Jemerson 
também devem deixar o 

Corinthians

Parque São Jorge. Os três 
jogadores terão seus contratos 
encerrados em 30 de junho 
e a tendência, por causa do 
alto salário recebido pelo 
trio, é que não tenham seus 
compromissos renovados.

Apesar do mau desempe-
nho nas últimas partidas, o 
Corinthians tem o melhor 
aproveitamento no Cam-
peonato Paulista, com 11 
pontos conquistados, após 
cinco jogos disputados. São 
três vitórias, dois empates 
e a liderança no Grupo A. 
Na Copa do Brasil, o time 

eliminou Salgueiro e Retrô.
Na terça-feira, o treinador 

Vagner Mancini comandou 
atividades ligadas ao posi-
cionamento dos jogadores 
no campo de ataque. Por 
várias momentos, o treinador 
paralisou os trabalhos para 
corrigir a atuação dos atletas. 
A transição foi outro ponto 
bastante corrigido no treino 
pela manhã. A preocupação 
de Mancini é melhorar a 
produção do time, que não 
teve uma boa atuação nas 
partidas disputadas nesta 
temporada. (E.C.)

Lateral Formiga é o reserva imediato de Fagner

Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Argentino Benítez exalta
a história do São Paulo

Apresentado ontem, meio-campista é a sexta contratação do Tricolor para esta temporada

CAMISA 8

Sexto reforço do São Paulo 
para a temporada, o argentino 
Martín Benítez foi apresentado 
ontem. O meio-campista, que 
foi oficializado na segunda-

-feira, recebeu a camisa 8 das 
mãos do ex-jogador Silas e 
do presidente Julio Casares 
e exaltou a história do clube 
paulista na entrevista coletiva.

“Vou usar uma camisa 
muito pesada, Silas usou, 
Kaká usou, muitos ídolos. 
Na Argentina, o que mais se 
olhava era o Rogério Ceni, 
como batia falta, é muito 
conhecido na Argentina. A 
coragem que ele tinha de 
sair do gol para bater faltas. 
A história do São Paulo é 
muito linda, é muito bom 
vir ao Morumbi e ver tudo 
que já ganharam”, afirmou 
o jogador.

“Se tivessem me falado que 
hoje estaria no São Paulo, não 

acreditaria. É um clube muito 
grande, muito conhecido na 
Argentina, ganhou muitos 
títulos, é a oportunidade 
para mim. Espero poder 
aproveitá-la”, acrescentou 
o atleta, sexta contratação 
do clube para 2021. Antes 
dele, já foram apresentados o 
zagueiro Miranda, o lateral-

-direito Orejuela, o meia 
William e os atacantes Bruno 
Rodrigues e Eder.

O argentino assinou con-
trato de uma temporada por 
empréstimo, com a opção 
de ser comprado pelo São 
Paulo ao final do acordo. Pelo 
contrato de um ano, o clube 
paulista vai pagar US$ 300 
mil (cerca de R$ 1,6 milhão) 
ao Independiente, que detém 
os direitos econômicos do 
jogador. Ele já vem treinando 
há quase um mês no CT da 
Barra Funda e demorou para 
ser anunciado por conta de 
detalhes burocráticos.

Até por esse período com 
os novos companheiros, o 
meio-campista disse já estar 
adaptado ao ambiente. “Eu 
já conheço a ideia de jogo 
do Crespo, de seus auxilia-
res. Vai ser um jogo muito 
intenso, vamos ter que ficar 
com a bola, recuperá-la, e 
todos os treinamentos serão 
assim. No elenco tem muitos 

estrangeiros que falam espa-
nhol, é muito importante 
na minha adaptação. Tenho 
um ano de contrato e espero 
demonstrar todo o meu fu-
tebol”, ressaltou. “Queremos 
ser protagonistas nos 90 
minutos. Cada vez que vão 
passando os treinamentos, 
que vamos tendo mais tempo, 
acho que o time vai pegar 

mais rápido a ideia de jogo 
do Crespo”, disse.

No ano passado, o São Paulo 
caiu na Copa Libertadores 
ainda na fase de grupos e 
não tem tido sucesso na 
competição da qual é tri-
campeão. A seca de títulos, 
diz Benítez, não diminui a 
grandeza do time tricolor, 
que, segundo ele, é temido 
pelos adversários.

“Tinha uma pressão se-
melhante no Independiente. 
Os rivais nos respeitavam 
muito porque o time tinha 
ganhado muita coisa no 
passado. Acredito que o 
rival tem medo também dos 
times copeiros, como Inde-
pendiente e São Paulo. Esses 
times têm algo que não sei 
bem o que é, mas a camisa 
é muito grande. O time rival 
fica preocupado quando 
nos veem em competições 
internacionais”, finalizou o 
argentino.

Martín Benítez já estava treinando há quase um mês

 Rubens Chiri/saopaulofc

Estadão Conteúdo

O Mogi das Cruzes Bas-
quete encara hoje o Brasília, 
às 13 horas, no Ginásio 
ASCEB, na capital federal, 
pelo Novo Basquete Brasil 
(NBB). O duelo poderá ser 
acompanhado ao vivo pelo 
canal Metrópoles no Youtube. 
O grupo realizou o último 
treino técnico/tático para o 
confronto na tarde de ontem, 
no Ginásio Iesplan.

“Teremos mais um jogo 
difícil. É uma equipe que 
apesar de estar abaixo na 
tabela, é muito experiente 
e tem bons jogadores. A 
derrota de domingo foi bem 
inesperada e fizemos uma 
partida não tão boa dentro 
do rendimento que esperá-
vamos”, ressaltou o armador 
Fúlvio Chiantia.

Os mogianos estão na 10ª 
colocação na tabela, com 
13 vitórias em 28 jogos. O 
Brasília está na 16ª posição, 
com cinco triunfos em 29 
partidas. No primeiro turno, 
as equipes se enfrentaram 
no dia 8 de janeiro, em São 
Paulo, com vitória do Mogi 
Basquete por 90 a 86.

Mogi Basquete 
encara o 
Brasília de olho 
nos playoffs

NBB
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SBT, 21H00

Chiquititas
Armando começa a reunião na fi lial e diz aos acionistas que fi cou encarregado 

de conduzir a reunião. Armando apresenta o projeto do super açúcar ao 

invés do projeto selecionado por Junior, com alimentos saudáveis. Bruno 

chega em casa e vê Carol. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat e Duca discutem na frente de Bianca, e Cobra se aproxima para ajudar 

a lutadora. Bete acolhe Mari em sua casa. Lucrécia percebe o sumiço da 

bailarina de sua caixa de música. Jade procura Cobra e encontra sua bailarina. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lourenco se surpreende com o valor do cheque que Jonas lhe da. Nina 

convida Rodrigo para dormir em sua casa. Cris fi ca radiante quando Jonas 

afi rma que resolverá seu problema para engravidar. Lucio leva Eva para a 

reuniao no grupo de apoio. Rodrigo chega em casa e tenta se explicar para Ina.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Rafael se emociona quando Alexia/Josimara reproduz o áudio gravado por 

Kyra. Juan convence Mário a participar do concurso de culinária promovido 

por Martinez. Alexia assiste à entrevista de Petra e fi ca revoltada com o 

depoimento da irmã.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Resumo não divulgado pela emissora.

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão é enganado por Lúcifer. A caravana de Abrão chega à Canaã, mas eles 

têm uma surpresa desagradável. O faraó descobre que suas duas esposas 

estão grávidas. Abrão conversa com Manre, Escol e Aner. Ele agradece a 

hospitalidade. Anziety se declara para Agar.

 A vida é muito 
curta para nos 
preocuparmos com 
coisas pequenas e 
sem importância. Não 
se deixe influenciar 
pelos o que os outros 
pensam, não deixe 
que pessoas negativas 
lhe coloquem para 
baixo. Divirta-se, faça 
pequenas loucuras, 
seja você mesmo!

Ser feliz é uma 
escolha, não uma 
dádiva. Escolha ser 
feliz, escolha se amar, 

MOMENTO
especial

A vida é curta

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARIA CRISTINA DE PAIVA ARANTES, 

DAVID RODRIGUES, MARIA VERONICA DA S. C. DE PAULA E 

ARTHUR DEL GUERCIO NETO

Parabéns pelo seu aniversário! Desejo que você tenha 

sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida. 

Felicidades sempre! 

Gratidão é reconhecer que a vida é um 
presente.”

 cultura@jornaldat.com.br

escolha ser otimista. 
Mantenha a sua 
mente positiva e ela 
irá atrair boas pessoas 
e boas coisas para 
você.
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Volto a enfeitar a coluna com mais fotos assinadas pelo querido Carlos Magnos 
no grandioso evento “Uma Noite em Veneza “ que aconteceu em 2012. Vendo 
meus arquivos , não pude resistir em relembrar com os leitores a impactante 
festa que movimentou o Alto Tietê em estilo Black Tie. Tenho recebido men-
sagens super carinhosas ao evidenciar flashes deste encontro social e assim 
me motivei a resgatar mais e mais imagens e dar de volta um pouco do clima 
destes bons tempos em que podíamos nos reunir e celebrar a vida de forma 
leve e com muita alegria. Hoje, estamos na espera de que passe o mais rápido 
esse pesadelo que assola o mundo . Abrir o jornal e rever fotos assim nos en-
che de esperança e aumenta a expectativa para dias melhores . Que Deus nos 
abençoe e que possamos no futuro voltar a nos encontrar e celebrar a saúde 
e o fim desta malignidade . Curtam os flashes !!!

Relembrando 

Maria Lúcia e Renato

Valéria Bitencourt e Nélio

Fátima e Marcelo Inocêncio

Carlos e sua irmã Andréa Ferradosa Ademir Stein
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Alessandra Coelho Martins

Quinta-feira

Shirley Dantas, Márcio Soares, 

Miriam Araújo, Rita Pires, Milena 

Ramos e Edgard Araújo

Sexta-feira

Cláudio Talassi, Fábio Boni, Fátima 

Inocêncio e  Marcos Manrique

ANIVERSARIANTES

DO DIA


