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Saída atende recomendação do Ministério 
Público, que apontou irregularidade na 

vacinação do médico contra a Covid-19 antes 
do período previsto para sua imunização

BARREIRA SANITÁRIA

 Serviço de prevenção nas entradas de Mogi
orienta 4,8 mil motoristas. Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou na manhã de ontem que 
o médico Henrique Naufel não está 
mais à frente da Secretaria Munici-
pal de Saúde. O anúncio foi feito 
dias após o encerramento do prazo 
dado pelo Ministério Público (MP) 
como recomendação para sua exo-
neração, sob a alegação de que o 
profissional tomou a vacina contra 

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes confirmou para hoje a abertura 
dos envelopes dos participantes do 
edital de licitação 0076/2020, que 
escolherá a empresa que realizará 
obras de melhoria para os funcio-
nários do Cemitério da Saudade, na 
Vila Vitória, distrito de Braz Cubas. 
Cidades, página 3

Cemitério da Saudade
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a Covid-19 antes do período per-
mitido. Outros três servidores da 
Pasta também apresentaram seus 
pedidos de demissão, entre eles a 
coordenadora da rede básica de 
Saúde, Tatiana Melo. A Prefeitura 
garante que não haverá alterações 
nos serviços oferecidos à popula-
ção nem ao trabalho já iniciado.  
Cidades, página 3

Tecnologia

Internet de alta velocidade vai chegar 
a locais com baixo sinal de telefonia

Programa da União contempla quatro pontos em Mogi: UBSs Santo Ângelo e 
Biritiba Ussu e duas escolas localizadas em bairros distantes. Cidades, página 4
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Médico assumiu a Pasta no início da pandemia, no ano passado

Mogi News/Arquivo

Henrique Naufel é 
exonerado da Saúde

Covid-19

Cidade registra 
8 mortes nas
últimas 72 horas
Cidades, página 5

LIBERTADORES

Em vantagem, 
Santos encara o 
San Lorenzo em 
Brasília. p9

Vacinas contra a Covid-19 e contra
a gripe devem ter espaço de 14 dias

Orientação é da Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
que aponta a necessidade de se evitar conflitos 
entre as imunizações. Cidades, página 5

Recomendação
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FASE VERMELHA

As medidas restritivas referentes à 
Fase Vermelha do Plano São Paulo, 
do Governo do Estado, passaram a 
vigorar em Mogi ontem, conforme o 
Decreto Municipal nº 19.996 de 11 
de abril de 2021. O município já re-
gistrou queda nos índices de ocu-
pação de leitos. 

COMO FUNCIONA

Segundo o decreto municipal, es-
tão autorizadas as atividades es-
senciais e o comércio poderá ven-
der seus produtos nos sistemas de 
delivery, drive-thru e takeaway (re-
tirada na loja). Os supermercados, 
mercados e congêneres devem res-
peitar o limite de uma pessoa para 
cada 10 m2 e a entrada de apenas 
uma pessoa/representante por fa-
mília, sendo permitida a entrada de 
mães/pais solo com seus respectivos 
dependentes menores de 14 anos. 
O toque de restrição decretado pelo 
Estado se mantém das 20h às 5h.

LIVE DA APCD

A Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) - Regional Mogi 
das Cruzes, preparou uma pales-
tra com o diretor da Help Doc Con-

sultoria, Fernando Versignassi. Na 
live, que será realizada amanhã, 
às 20 horas, o profissional orienta-
rá sobre as formas de contribuição 
ao INSS e seus benefícios, como a 
aposentadoria especial. O especia-
lista tratará ainda, da principal mu-
dança feita pela Receita Federal em 
relação ao preenchimento do Novo 
Programa Carnê Leão Web. O even-
to é gratuito e, para participar, bas-
ta se inscrever pelo WhatsApp (11) 
94135-7160 ou pelo e-mail apcd@
apcd-rmc.com.br

MOGI-DUTRA

O Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) entregou oficialmen-
te, ontem, as obras de duplicação do 
trecho de Arujá da rodovia Mogi-Du-
tra (SP-88). Na prática, nada muda,  
uma vez que a via já vem sendo uti-
lizada normalmente pelos motoris-
tas após as obras de duplicação dos 
4,7 quilômetros do trecho de Arujá 
desde o final do ano passado. O in-
vestimento do governo do Estado foi 
de R$ 103,9 milhões. O trecho entre 
os km 33,3 e 32, porém, é o único 
que não passou por obras de dupli-
cação, devido a um entrave no pro-
cesso de desapropriação de terra.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Sem margem para erro

D
ois dias depois de fazer um balan-
ço sobre os 100 primeiros dias de 
serviço, a nova gestão da Prefeitu-
ra de Mogi das Cruzes sofre sua 

principal baixa: a saída do secretário muni-
cipal de Saúde, Henrique Naufel. Em meio 
à pandemia da Covid-19, o momento para a 
demissão é péssimo. Naufel assumiu a Pas-
ta no ano passado, na era do então prefeito 
Marcus Melo (PSDB), exatamente quando o 
coronavírus começou a atacar o Alto Tietê.

O secretário, reconhecido por ser muito 
ativo, acompanhou toda evolução da doença 
desde março do ano passado e, certamente, 
sua presença fará falta neste momento. Mas, 
o Ministério Público, entendendo que Naufel 
furou fila para se vacinar contra a Covid-19, 
orientou o prefeito Caio Cunha (Podemos) 
para que o demitisse. 

A Prefeitura de Mogi promete que os tra-
balhos no combate à pandemia seguirão de 
forma intensa, mas, o que poderá causar pro-
blemas, é o fato de que será uma comissão 
interna quem assumirá a Secretaria da Saúde 
neste momento. Importante que um novo 
nome seja rapidamente divulgado. 

As mudanças no secretariado municipal 
têm sido um assunto recorrente dentro da 
Prefeitura nos primeiros três meses de man-
dato. Além da Saúde, a Secretaria de Educa-
ção também sofreu uma baixa, com o pedi-
do de demissão da secretária, Rose Tonete. A 
Pasta segue sob comando interino. Também 
haveria a criação de novas secretarias, como 
a de Sustentabilidade, embora uma mudan-
ça de planejamento indique que esta deverá 
continuar sendo a Secretaria de Verde e Meio 
Ambiente. Segundo promessa do prefeito 
Caio Cunha, falta a formação da Secretaria 
de Transparência. 

Mas, perante as baixas das duas pastas 
com maior verba anual - Educação e Saúde 
-, a criação de novas fica absolutamente em 
segundo plano. Essa comissão interna que 
comandará o setor da Saúde em Mogi terá 
muito trabalho. Além dos problemas conhe-
cidos, como estoque de vacina e filas, entra-
mos ontem no período da vacinação contra 
a gripe, que coincide com a imunização da 
Covid-19. Planejamento e, paralelamente, 
acertar no nome do novo comandante, se-
rão tarefas fundamentais neste momento. 

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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RODRIGO BARONE

O Programa “Viveiro na Rua”, com o objetivo de aumentar a presença de plantas e 
árvores na cidade, fez sucesso durante o drive-thru do Pró-Hiper, que ocorreu no 
sábado passado. O trailer montado no local distribuiu 140 mudas, apenas para as 
pessoas vacinadas contra a Covid-19 que quiserem levar uma planta para casa. A 
ideia da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente é fazer novas edições do 
programa durante as vacinações. As plantas vêm do Viveiro Municipal, localizado 
no Parque Leon Feffer, de vários tipos e tamanhos.
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140 MUDAS SÃO ENTREGUES DURANTE VACINAÇÃO

Já faz tempo que a questão 
ambiental se tornou pauta 
permanente e prioritária para 
uma parcela da sociedade. O 
modelo de desenvolvimento 
econômico que permeou o 
século XX causou rápida e 
intensa degradação do meio 
ambiente, comprometendo 
muito a qualidade de vida.

Apesar dos inúmeros aler-
tas, os interesses econômicos 
prevaleceram diante dos inte-
resses da humanidade. Assim, 
chegamos ao início do século 
XXI com grandes incertezas e 
desafios para o nosso futuro. 
E a situação é de alto risco.

De acordo com especialis-
tas as previsões de que danos 
residuais ligados a eventos 
naturais extremos ocorram 
em diferentes partes do pla-
neta na segunda metade des-
te século são “altamente con-

Para além da pandemia

ARTIGO
Afonso Pola

fiáveis”. É bem provável que 
isso ocorra mesmo que haja 
corte significativo de emis-
sões de gases de efeito estufa 
nos próximos anos.

Em áreas tropicais da Áfri-
ca, América do Sul e da Ásia, 
a população deverá conviver 
com mais inundações, em 
função de maior ocorrência 
de tempestades. Nesse caso, 
o Sudeste do Brasil que regis-
tra enchentes e deslizamentos, 
deve sofrer com a intensifi-
cação das chuvas.

A condição dos recursos 
hídricos também é motivo 
de muita preocupação. Exis-
te uma elevada perspecti-
va da redução da oferta de 
água potável em territórios 
subtropicais secos intensifi-
cando conflitos pelo uso de 
bacias hidrográficas. Ou seja, 
as situações extremas serão 

cada vez mais constantes: 
ocorrência de muita chuva 
acumulada em poucos dias, 
combinada com um número 
maior de dias secos e de mui-
to calor. Nas regiões costeiras 
as populações mais pobres 
também devem ser muito 
afetadas. O aumento do ní-
vel do mar vai comprometer 
grande parte dos meios de 
subsistências.

Como podemos ver, temos 
diante de nós um quadro mui-
to preocupante. Precisamos 
nos envolver cada vez mais 
com as bandeiras em defesa 
do meio ambiente. Devemos 
isso às futuras gerações.

Em tempos de uma pande-
mia que tem dizimado tantas 
vidas e que ainda está fora de 
controle principalmente em 
nosso país, não devemos nos 
esquecer que outras tragédias 
também nos ameaçam.

 afonsopola@uol.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Prefeitura confirma abertura
de propostas para reformas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes confirmou para hoje 
a abertura dos envelopes 
dos participantes do edital 
de licitação 0076/2020, que 
escolherá a empresa que rea-
lizará obras de melhoria para 
os funcionários do Cemitério 
da Saudade, na Vila Vitória, 
distrito de Braz Cubas.

O edital foi aberto no 
início do mês e tem como 
objetivo definir a empresa 
de engenharia que fará as 
intervenções nos vestiários, 
copa e depósito da necrópole. 
A Prefeitura prevê que o 
processo licitatório poderá 
ser concluído em até 30 dias, 

Cemitério da Saudade

caso não haja a apresentação 
de recursos por parte das 
empresas concorrentes.

Segundo a administração 
Municipal, a empresa terá até 
quatro meses para realizar 
todas as melhorias descritas 
no edital. O investimento 
máximo previsto pela para 
a obra é de R$ 114 mil.

A reforma das instalações 
destinadas aos funcionários 
da necrópole chegou a ser 
tema de uma indicação do 
vereador Eduardo Ota (Pode), 
que pediu estudos ao Exe-
cutivo para a melhoria das 
condições oferecidas aos 
servidores.

A Prefeitura de Mogi também 
falou sobre o processo de 
licitação para a construção de 
mais 150 vagas no cemitério, 
anunciadas no mês de março 
e destinadas a garantir que 
não haja colapso do sistema 
funerário devido à pandemia 
da Covid-19.

Segundo as autoridades 
municipais, o processo de 
criação do edital de licitação 
para a escolha da empresa 
que construirá as vagas está 
em tramitação interna na 
Prefeitura do município. Até 
o momento, não foi definida 
uma data para a publicação 
do edital. (A.D.)

Nos primeiros quatro 
meses de governo, a saída 
de Naufel representa o 
quarto caso envolvendo 
membros do primeiro 
escalão da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, sendo 
sua terceira mudança 
no primeiro semestre de 
governo.

Na primeira quinzena 
de janeiro, o secretário-

-adjunto de Esporte e 
Lazer, Henrique Barrei-
ros, foi afastado do cargo 
após circular pelas redes 
sociais imagens e vídeos 
com declarações suas de 
cunho antidemocrático.

Em 11 de fevereiro, a 
Câmara de Mogi das Cru-
zes arquivou um pedido 

Gestão de Caio Cunha registra
a 3ª mudança em quatro meses

de cassação do mandato 
do prefeito Caio Cunha 
(Pode) que foi feito por 
um militante político junto 
ao Legislativo. O pedido 
apontava uma suposta 
irregularidade na escolha 
de Francisco Cardoso de 
Camargo Filho, o Cochi, 
como secretário de Go-
verno, alegando que ele 
teria sido condenado na 
Justiça por improbidade 
administrativa. Cochi foi 
inocentado em segunda 
instância e não teve seus 
direitos políticos cassados.

Alegando motivos pes-
soais, Rose Tonete deixou 
a Secretaria Municipal 
de Educação no dia 9 de 
março. (A.D.)

Henrique Naufel é exonerado 
do comando da Saúde de Mogi

MP recomendou o desligamento do secretário alegando irregularidades em sua vacinação contra a Covid-19

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou na manhã 
de ontem que o médico 
Henrique Naufel não está 
mais à frente da Secreta-
ria Municipal de Saúde. O 
anúncio foi feito dias após 
o encerramento do prazo 
dado pelo Ministério Público 
(MP) como recomendação 
para sua exoneração.

A administração municipal 
emitiu uma nota, informan-
do que “a medida atende à 
recomendação do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo”, que orientava para 
a exoneração de Henrique 
Naufel.

Na nota, a Prefeitura 
informa que os trabalhos 
desenvolvidos na cidade 
no combate à pandemia 
seguirão “de forma intensa, 
baseados na ciência e na 
razão”. No mês de março, 
Naufel chegou a recomendar 
ao Comitê Gestor da Pande-
mia do novo coronavírus que 
a cidade passasse a adotar 
medidas mais severas para 
conter a disseminação, in-
cluindo a possibilidade de 
um lockdown. No entanto, 
o município adotou a Fase 
Crítica com limitação no 
funcionamento de estabe-
lecimentos e na circulação 
de pessoas entre os dias 22 
de março e 11 de abril.

Segundo o Executivo, uma 

Médico Naufel assumiu no início da pandemia e ficou mais de um ano no cargo

comissão interna irá assumir 
temporariamente a condução 
dos trabalhos da Pasta para 
que não haja qualquer tipo 
de interrupção aos serviços 
prestados, além de realizar 
uma análise sobre os trabalhos 
desenvolvidos. “Estes dados 
irão subsidiar o novo nome 
que irá assumir a função e 
que, no momento, segue em 
tratativas”, concluiu em nota.

A reportagem tentou entrar 
em contato com o ex-secretário 
para obter mais informa-
ções, mas até o fechamento 
da matéria não foi possível 
efetuar um contato com o 

médico. Segundo Dirceu do 
Valle, advogado de Naufel, 
a decisão pela exoneração 
coube à Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

Segundo apurações da repor-
tagem, outros três servidores 
da Secretaria Municipal de 
Saúde também apresentaram 
seus pedidos de demissão, 
entre eles a coordenadora da 
rede básica de Saúde, Tatiana 
Melo, que foi indicada pelo ex-

-secretário Naufel. No entanto, 
a Prefeitura garante que não 
haverá alterações nos serviços 
oferecidos à população nem 
ao trabalho já iniciado.

Relembre o caso
O pedido da exoneração 

foi feito no dia 8 de março 
pelo promotor de Justiça 
Kléber Henrique Basso, da 
Vara do Patrimônio Público e 
Social. Segundo o MP, Naufel 
teria recebido de maneira 
irregular a vacinação con-
tra a Covid-19 no final de 
janeiro, juntamente com os 
profissionais da Saúde que 
estavam atuando na linha 
de frente da pandemia.

Durante o período de 30 
dias concedido à Prefeitura 
para realizar a exoneração, o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 

reiterou por diversas vezes 
que o secretário atuava de 
forma ativa no comando da 
Pasta, visitando regularmente 
as unidades hospitalares e 
verificando quais eram suas 
necessidades.

Na última sexta-feira, du-
rante a entrevista dos seus 
primeiros 100 dias como 
prefeito, Cunha esclareceu 
à imprensa que promoveu 
reuniões com os promo-
tores do MP pedindo um 
prolongamento do prazo 

para a decisão final, devido 
às necessidades da pande-
mia da Covid-19. “Estamos 
falando com os promotores 
do Ministério Público, nosso 
foco agora é em salvar vidas”, 
ressaltou o chefe do Executivo 
na ocasião.

Henrique Naufel estava há 
mais de um ano na função, 
iniciando o trabalho na ges-
tão anterior. Ele foi mantido 
pelo atual prefeito durante a 
transição de governos ocorrida 
após as eleições de 2020.

André Diniz
Ney Sarmento/PMMC

Nos últimos três dias de 
realização das barreiras sani-
tárias em Mogi das Cruzes na 
semana passada, de quinta-feira 
à sábado, foram orientados 
4.833 motoristas. Deste total, 
37,7% se deslocavam para o 
trabalho, 25,7% eram morado-
res, 13,3% foram pessoas que 
buscavam serviços médicos, 
12,2% estavam a caminho do 
comércio ou serviços e 11,1% 
estavam em passeio ou visita.

No período de sexta-feira 
e sábado, foram orientados 
2.958 condutores, sendo que 
41,8% se deslocavam para o 

Mais de 4,8 mil motoristas 
recebem orientações

Barreiras sanitárias

trabalho, 23,1% eram moradores, 
12,4% eram de pessoas que 
buscavam serviços médicos, 
11,1% iam ao comércio ou 
serviços e 11,6% estavam 
em passeio ou visita.

A barreira sanitária não foi 
montada no domingo, confor-
me a Secretaria Municipal de 
Segurança já havia previsto. A 
Pasta explicou ontem que, no 
momento, não há programação 
de outras edições. A Secre-
taria apontou que a barreira 
sanitária é uma das ações 
desenvolvidas pela Prefeitura, 
que se complementam em um 
conjunto de iniciativas para o 
enfrentamento da pandemia 

da Covid-19. O foco principal 
foi a orientação aos motoristas 
sobre a atual situação da cidade. 

“A ação ajudou a entender a 
motivação que as pessoas têm 
para se deslocar a Mogi neste 
momento de dificuldades 
sanitárias, bem como ajudou 
identificar e fazer retornar 
para a cidade de origem, por 
meio de orientações, algumas 
pessoas que apresentaram 
febre”, avaliou a Prefeitura.

Desde o início da ação até 
ontem, mais de 50 pessoas 
foram identificadas com febre 
e aconselhados a retornar 
para suas cidades ou procurar 
imediatamente socorro médico.

Thamires Marcelino
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Projeto de internet gratuita é
confirmado em quatro pontos

UBSs no Conjunto Santo Angelo e em Biritiba Ussu e duas escolas municipais são as primeiras beneficiadas

CONEXÃO DE ALTA VELOCIDADE

O Ministério das Comu-
nicações confirmou para a 
cidade de Mogi das Cru-
zes a instalação de quatro 
pontos de internet de alta 
velocidade para o programa 
Governo Eletrônico - Serviço 
de Atendimento ao Cidadão 
(Gesac). O serviço gratuito 
que oferece conexão de alta 
velocidade a comunidades 
afastadas em todo o país 
está confirmado para duas 
escolas municipais e para 
duas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs).

A iniciativa, que foi assinada 
por prefeitos da região em 
2018 com o nome de Progra-
ma Internet para Todos, foi 
transferida na atual gestão 
federal para o Ministério das 
Comunicações. A mudança 
de Pasta e de denominação 
também acarretou, segundo 
as autoridades, na mudança 
dos protocolos adotados 
para a instalação das antenas, 
não sendo mais necessária 

Ideia é atender locais com baixa cobertura, como o entorno da UBS de Biritiba Ussu

a desapropriação de terras 
para a instalação dos equipa-
mentos, utilizando aparelhos 
públicos já estabelecidos na 
comunidade.

As novas antenas serão ins-
taladas futuramente em quatro 
locais: na Escola Municipal 
João Batalha (na Chácara dos 
Baianos, Jundiapeba) e na 
Escola Municipal Bairro São 
João (na Estrada Ken Saito), 
e nas UBSs Santo Angelo 
(Conjunto Residencial Santo 
Angelo) e Biritiba Ussu (no 
distrito de Biritiba Ussu). O 
principal objetivo é integrar 
os equipamentos públicos da 
região e as comunidades no 
entorno, além de permitir a 
integração de dados entre 
escolas e postos de saúde 
para agilizar o processo de 
digitalização da gestão pública.

Segundo o gabinete do 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), ainda nesta 
semana deverá ser definida a 
data da instalação das novas 
antenas, sendo cada uma no 
valor estimado de R$ 10 mil 

por equipamento. Todo o 
processo de instalação das 
antenas será custeado pelo 
governo federal, sem a ne-
cessidade de investimentos 
pela administração municipal.

A proposta foi oferecida 
originalmente para seis co-
munidades em Mogi: Biritiba 
Ussu, Chácara Guanabara, 
Jardim Nove de Julho, Jardim 
Piatã, Parque São Martinho 

e Quatinga.
O desenvolvimento do 

programa vem sendo acompa-
nhado pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, que informou ao 
Grupo MogiNews/DAT em 

fevereiro deste ano, que foi 
retomado o contato com o 
governo federal, e aguarda-
va novos desdobramentos 
desde então.

Além do Poder Executivo, 
membros da Câmara de Ve-
readores têm se empenhado 
na implantação do novo 
sistema, como o vereador 
Mauro Mitsuro Yokoyama, o 
Mauro do Salão (PL). Segundo 
o parlamentar, a instalação 
dos novos serviços de in-
ternet pode contribuir de 
maneira significativa para a 
integração e para a segurança 
da comunidade.

“Muitos alunos da rede 
municipal tiveram seu desem-
penho escolar comprometido 
com a falta de conectividade; 
a aplicação da nota fiscal 
eletrônica fica mais descom-
plicada, além de permitir que 
os moradores destes bairros, 
que antes ficavam isolados, 
possam se comunicar melhor 
e dividir informações que 
ajudem em sua segurança”, 
explicou Mauro.

André Diniz
Daniel Carvalho/Arquivo

Mogi aplica dez multas

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes aplicou 
dez autuações, sendo cinco 
multas por desrespeito à Lei 
do Silêncio, três multas por 
realização de pancadão e duas 
multas por desrespeito às nor-
mas de restrição da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). As 
autuações aconteceram entre a 
sexta-feira e domingo passados, 
no distrito de Jundiapeba, no 
Conjunto Santo Angelo, no 
Jardim Aeroporto e na região 
da Serra do Itapeti.

Ao todo, neste período, 
ocorreram 567 chamados à 
Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp) e, 
deste total, 249 chamados 
eram improcedentes. Além 
disso, foram impostas 24 
notificações a estabelecimentos 
que não estavam cumprindo 
as determinações de restrição 
do Plano São Paulo.

Já a Guarda Civil Municipal 
(GCM) atuou para evitar nove 
ocorrências de aglomeração, 
que aconteceram na praça 
Deputado Paulo Kobayashi 
(conhecida como Praça do Oito), 

Desrespeito

no Parque Botyra Camorim Gatti, 
na Praça Assumpção Ramirez 
Eroles (conhecida como Praça 
do Habibs), em Jundiapeba e 
no Parque Olímpico.

A população pode fazer 
as denúncias pelo telefone 
153, da Ciemp, que funciona 
24 horas por dia. A Secreta-
ria de Segurança Urbana de 
Itaquaquecetuba também 
desenvolve um trabalho de 
orientação e conscientização, 
com isso, no último final de 
semana houve fechamento 
de comércios que estavam 
abertos, além da dispersão 

de uma aglomeração.
A Prefeitura de Itaquá não 

informou a quantidade de 
estabelecimentos fechados, 
mas afirmou que não foram 
necessárias autuações. Por 
outro lado, de acordo com 
o Departamento de Fisca-
lização de Posturas de Poá, 
na madrugada do último 
sábado para o último do-
mingo houve o registro de 
quatro denúncias de festas 
clandestinas em residências 
nos bairros Jardim São José, 
Calmon Viana, Jardim Nova 
Poá e Vila Júlia.

Thamires Marcelino

Foram 567 chamadas ao Ciemp no final de semana

Emanuel Aquilera 

Secretaria de Cultura já 
está em novo endereço

A Secretaria de Cultura 
de Mogi das Cruzes já está 
devidamente instalada no 
Casarão do Carmo, na rua 
José Bonifácio, em Mogi das 
Cruzes. A mudança foi rea-
lizada com o intuito de gerar 
economicidade e, assim, poder 
financiar ações de auxílio 
emergencial a profissionais 
da arte e cultura, que foram 
diretamente impactados pela 
crise social e econômica advinda 
da pandemia da Covid-19.

Um exemplo é o Festi-
val Cultura em Casa Mogi, 
que já está acontecendo por 
meio das redes sociais e be-
neficia mais de 100 artistas, 
com investimento total de  
R$ 70 mil. Em breve também 
serão lançados seis editais de 
chamamento público, que vão 
beneficiar 400 profissionais da 
arte e cultura, com recursos 
de R$ 535 mil.

Todos os equipamentos da 
Secretaria, antes instalados em 
prédio alugado na rua Coronel 
Souza Franco, foram transferidos 
para o Casarão do Carmo, sem 

Casarão do Carmo

nenhum comprometimento 
aos serviços já prestados. Por 
ora, não há previsão de nova 
mudança de sede.

A Secretaria segue com o 
atendimento presencial suspenso, 
em função do agravamento 
da pandemia. Quem precisar 
entrar em contato com a Pasta 
deve enviar e-mail para o 
culturamogi@pmmc.com.
br ou então mensagem para 
o Whatsapp 96567-0933. 

Só com essas medidas, serão 

mais de R$ 15 mil mensais 
(aproximadamente R$ 180 
mil/ano) economizados e 
redirecionados a iniciativas 
de fomento e apoio à classe 
artística. As iniciativas estão 
em fase de tramitação inter-
na, porém envolvem auxílio 
emergencial, com contratação 
direta e também seleção de 
profissionais e projetos, me-
diante editais de premiação 
e de criação e circulação de 
arte e cultura.

Objetivo da mudança é gerar economia para a Pasta

Emanuel Aquilera 
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Comissão Especial deverá 
finalizar pauta em 10 dias

O vereador mogiano Marcos 
Furlan (DEM), presidente da 
Comissão Especial de Verea-
dores (CEV) responsável pelo 
acompanhamento das ações 
do Comitê de Retomada das 
Atividades Econômicas no 
município, declarou que em 
até dez dias será apresentada 
ao Poder Executivo uma 
pauta composta por temas 
a serem tratados em 2021 
para a garantia das atividades 
econômicas na cidade.

Em entrevista ao MogiNews/
DAT, Furlan falou sobre os 
desafios a serem enfrentados 
pela comissão aprovada na 
sessão de quarta-feira pas-
sada, que funciona pelo seu 
segundo ano seguido.

Segundo o parlamentar 
mogiano, a importância da 
CEV como um elo entre a 
sociedade civil organizada e os 
setores comercial e industrial 
com a administração pública 
gerou resultados positivos 
e surpreendentes no ano 

Retomada econômica

passado, durante seu primeiro 
mandato. “Foram ações que, 
aos olhos da municipalidade, 
não tinham muito impacto, 
mas que significaram muito 
para quem trabalha e quem 
produz na cidade”, lembrou.

Furlan avalia, no entanto, 
que a situação em 2021 
representa um aumento nos 
desafios a serem enfrentados, 
não apenas pelo crescimento 
das restrições, mas também 
pelos impactos na Saúde e 
na arrecadação. “Temos hoje 

um novo panorama, com 
mais dinheiro necessitando 
ser investido na manuten-
ção de leitos, na compra de 
medicamentos, na aplicação 
das medidas de isolamento 
social. É um momento para 
a união de todos os mora-
dores”, declarou.

O presidente da comissão 
de vereadores informou que, 
dentre os primeiros atos, 
estão os convites para a 
vice-prefeita e presidente 
do Comitê de Retomada, 
Priscila Yamagami (Pode), 
e para o secretário de De-
senvolvimento Econômico 
de Mogi das Cruzes, Gabriel 
Bastianelli.

“Queremos conversar com 
a Prefeitura de Mogi para 
levar alguns temas, como a 
definição sobre os métodos 
envolvendo o comércio via 
drive-thru no município, entre 
outros temas. Acreditamos 
que em até dez dias teremos 
a composição da comissão 
e a elaboração da pauta de 
trabalho”, finalizou Furlan.

André Diniz

Para Furlan, desafios 
são maiores em 2021

Mogi News/Arquivo

Região confirma 33 mortes
Nas últimas 72 horas, 

o Alto Tietê registrou 33 
mortes por coronavírus 
(Covid-19), informou ontem 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Com essa atualização, a 
região chega a 3.185 óbitos 
causados pela doença em 
pouco mais de um ano de 

Covid-19

pandemia na região. Os 
falecimentos confirmados 
ontem ocorreram em Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquece-
tuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis e Suzano. 

Das 33 mortes registradas, 
oito delas ocorreram em Mogi, 
sendo que Itaquá e Suzano 
informara sete óbitos cada 

uma. No município Poá, 
quatro falecimentos foram 
confirmados, ao passo que 
em Biritiba, três pessoas não 
resistiram às investidas da 
doença; e, em Ferraz, duas 
pessoas perderam a batalha 
contra o coronavírus. Sale-
sópolis informou a morte 
de um morador causada 
pela doença. 

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.185

Arujá
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Prefeitura recomenda 14 dias 

de intervalo entre as vacinas

Campanha da gripe começou ontem e ocorre em paralelo com a vacinação contra o coronavírus em Mogi

VACINAÇÃO

Para evitar conflito, a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
recomendará um intervalo de 
14 dias entre a aplicação da 
vacina contra corononavírus 
(Covid-19) e a da gripe. A 
imunização contra influenza 
começou ontem no municí-
pio e cerca de 16 mil doses 
deverão ser utilizadas. 

A primeira fase da vacinação 
contra a influenza começou 
ontem e precauções deverão 
ser tomadas por todos que 
receberam a vacina contra 
Covid-19 nas últimas duas 
semanas. No cenário da pande-
mia, a vacinação contra gripe 
também não é recomendada 
para aqueles que estiverem 
sob suspeita de infecção da 
Covid-19.

Ainda para reduzir a chance 
de conflito entre as imunizações, 
nesta primeira etapa que vai 
até 10 de maio, a Prefeitura 
comunicou que serão vacinados 
primeiro as crianças de seis 
meses a menores de 6 anos 

Crianças de até 6 anos estão no grupo prioritário

de idade, gestantes, mulheres 
que deram à luz há pouco 
tempo, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde.

Em Suzano a imunização 
contra gripe também começou 
ontem e será promovida nos 
24 postos de Saúde da cidade. 
No momento, o município 
conta 1,1 mil doses mas a 
estimativa é de vacinar mais 
de 102 mil. Quem já tomou 
ou vai receber a dose do 

imunizante Covid-19 também 
precisa aguardar um prazo de, 
pelo menos, 14 dias entre as 
aplicações.

Em Itaquaquecetuba, en-
tre 12 de abril e 10 de maio, 
trabalhadores da saúde, mu-
lheres até 45 dias pós-parto, 
gestantes em qualquer período 
gestacional e crianças poderão 
se vacinar contra a gripe em 
qualquer unidade de Saúde 
do município, das 7 às 16 

horas. “Com exceção dos 
trabalhadores da Saúde, os 
outros grupos são diferentes 
dos que já tomaram a vacina 
contra a Covid-19”, declarou, 
acrescentando que a regra de 
14 dias de intervalo também 
é válida, .

Poá informou que a esti-
mativa é de imunizar cerca 
de 13,8 mil pessoas nesta 
primeira fase e minimizou a 
preocupação com o conflito 
entre campanhas. “Não haverá 
conflito entre as campanhas 
de vacinação contra a gripe 
e a Covid-19 por serem rea-
lizadas em locais distintos. 
A imunização contra a gri-
pe é realizada em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do município e contra 
a Covid-19 é realizada no 
Reino da Garotada, no bairro 
Biritiba, e na Praça da Bíblia, 
na Vila Acoreana”, explicou.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos não respondeu à 
reportagem até o fechamento 
desta edição.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Mogi News/Arquivo

Mogi das Cruzes aplicou 
cerca de 1,5 mil doses de 
vacina contra  o coro-
navírus (Covid-19) em 
profissionais da Educação 
ontem. A imunização de 
professores, merendeiras, 
faxineiros, secretários de 
escola, diretores, coorde-
nadores e cuidadores que 
atuam na área continua 
hoje.

O sistema permite ao 
usuário escolher local 
e data para se imunizar 
contra a Covid-19 con-
forme disponibilidade 
das doses enviadas pelo 
governo do Estado, evi-
tando filas, longas esperas 
e aglomerações. 

Antes de efetuar o agen-
damento online, no entanto, 
os profissionais de escolas 

Educadores continuam  

vacinação da Covid hoje

públicas e privadas da 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino 
Médio, com idade a partir 
de 47 anos, precisam efe-
tuar o cadastro obrigatório 
no site https://vacinaja.
educacao.sp.gov.br/. 

É importante ressaltar 
que os critérios de inclu-
são dos profissionais no 
grupo contemplado para 
a vacinação são definidos 
pelo Ministério da Saú-
de e Governo Estadual. 
Novos grupos e faixas 
etárias serão divulgados 
pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes ao longo da 
semana. É importante ficar 
atento a abertura de vagas 
pelo agendamento online. 
Em caso de dúvidas, ligue 
no SIS 160.
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Condemat amplia participação 

no Comitê de Bacia Hidrográfica
Oito municípios da região 

do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), que fazem 
parte da Bacia Hidrográfica, 
conseguiram cadeira titular no 
Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê (CBHAT) para 
a gestão 2021/2023, que terá 
como presidente o prefeito de 
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi 
(PL). Os municípios que terão 
participação direta no comitê 
com direito à voto são Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis e Suzano.

A eleição do colegiado 
regional e estratégico, cor-
responsável pela gestão dos 
recursos hídricos na Região 
Metropolitana do Estado, foi 
realizada na quinta-feira passada 
e contou com a participação 
de representantes do Estado, 
municípios e sociedade civil.

A representatividade da 
região também foi ampliada 
com a participação em todas as 
Câmaras Técnicas do Comitê 

Alto Tietê

– de Educação Ambiental, Ges-
tão de Investimentos, Águas 
Subterrâneas, Monitoramento 
Hidrológico e Planejamento 
e Articulação.

O consórcio garantiu ainda 
a participação no Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Agência da Bacia Hidrográ-
fica do Alto Tietê (Fabhat), 
por meio de Salesópolis e 
nos Conselhos Estaduais de 
Saneamento (Conesan) e Re-
cursos Hídricos (CRH), com 
a representação de Ferraz.

O prefeito de Salesópolis 
e membro do Conselho do 
Condemat, Vanderlon Gomes 
(PL), enalteceu a conquista da 
região com a maior represen-
tatividade já alcançada. “Essa 
é uma conquista histórica 
da nossa região que irá for-
talecer as nossas demandas 
regionais e, sobretudo, dará 
celeridade ao projeto que visa 
à compensação financeira 
aos municípios produtores 
de água, umas das grandes 
lutas do Condemat”, disse.

Municípios garantiram participação em câmaras técnicas

Divulgação

Educação divulga lista  
de classificação inicial

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes publi-
cou ontem a lista inicial da 
classificação dos candida-
tos inscritos no Processo 
Seletivo Simplificado para 
a contratação temporária 
de 150 professores. A lista 
completa está disponível 
no site da Prefeitura por 
meio do link http://www.
transparencia.pmmc.com.
br/concursos-publicos

Os recursos poderão ser 
feitos a partir das 8 horas 
de amanhã até às 17 horas 
da próxima quinta-feira 
somente por meio do for-
mulário https://forms.gle/
fnpmgThSVjhAEm446.

 Não serão aceitos recursos 
enviados por outros meios e 
fora do prazo estabelecido. 

Foram recebidas cerca de 
9 mil inscrições e os docu-
mentos foram analisados pela 
equipe de Gestão de Pessoas 
da Pasta e a Supervisão de 
Ensino. Serão contratados 
150 professores de Educação 
Básica I, sendo 142 vagas 

Contratação de professores

para ampla concorrência e 
8 para deficientes e 8 vagas 
para professores de Educação 
Básica II, sendo cinco para 

ampla concorrência e três 
para deficientes de acordo 
com as disciplinas dispostas 
no edital. 

Não é possível a comple-
mentação da documentação 
enviada na inscrição. Na 
classificação inicial foram 
aplicados os critérios de 
desempate constantes no 
edital. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-

-mail comissaopss@se-pmmc.
com.br

Recursos poderão ser feitos a partir das 8h de amanhã

Divulgação

Candidatos inscritos 
no Processo Seletivo  
para as 150 vagas já 
podem acessar o 
site da Prefeitura

Novos leitos Covid no HC de 
Suzano começam a funcionar

Foram liberadas à população 20 vagas de UTI e mais dez de Enfermaria, que serão ativadas gradativamente

PARA O ALTO TIETÊ

O Alto Tietê passa a contar, 
a partir de hoje, com novos 
leitos para o tratamento de 
coronavírus (Covid-19) no 
Hospital das Clínicas, em Su-
zano. São 20 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e mais dez de Enfermaria, 
resultado de uma parceria 
com o governo do Estado. 
Os leitos serão utilizados 
gradativamente, informou 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 

No domingo passado, os 
prefeitos de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), presidente do 
Condemat, de Arujá, Luís 
Camargo (PSD), e de Poá, 
Marcia Bin (PSDB), acompa-
nhados do secretário execu-
tivo do Consórcio, Adriano 
Leite, foram recebidos pelo 
superintendente do Hospital 
das Clínicas, Antônio José 
Rodrigues Pereira, para a 
última vistoria na ala que 
abriga os novos leitos.

Com a ampliação, a es-
trutura hospitalar, que já 

realizava internações em 
Enfermaria, passa a dispor 
de 50 leitos Covid-19 (sendo 
20 de UTI) no Bloco C. “De-
pois de tantas dificuldades 
que passamos nos últimos 
dias, essa ampliação de lei-
tos representa a esperança 
para toda a região”, disse 
o prefeito de Arujá, Luís 
Camargo.  

A prefeita de Poá, Marcia 
Bin também enalteceu a 
conquista. “Essa ampliação 
de leitos vai servir como 
uma espécie de hospital 
de campanha para a região 
e será muito importante 
no acolhimento e devida 
assistência aos pacientes de 
Poá e região”, disse.

Esta é a segunda parceria 
do Condemat com o Estado 
para viabilizar a ampliação 
de leitos. No caso do HC, a 
união de esforços possibilitou 
a contratação da organização 
social para administração e 
gerenciamento de profissio-
nais, num investimento de 
aproximadamente R$ 3,8 

milhões, com 19% dos custos 
absorvidos pelos municípios, 
por meio do Consórcio.

O Condemat também 
investiu R$ 185 mil nas 
instalações do novo sistema 
de oxigênio do Hospital Dr. 

Arnaldo Pezzuti, em Mogi 
das Cruzes, para a amplia-
ção de 60 leitos Covid-19, 
chegando a 90 no total – 40 
de UTI e 50 de Enfermaria. 
Atualmente estão ativos 38 
leitos de Enfermaria e dez 

de UTI, com programação 
de abertura de mais dez UTI 
nesta semana e o restante 
ainda neste mês.  

O presidente do Condemat 
agradeceu o empenho dos 
prefeitos para a ampliação 

da capacidade hospitalar 
na região. “Esta conquista 
é fruto de uma somatória 
de esforços dos prefeitos da 
região, que estão trabalhando 
incansavelmente, sempre 
priorizando os cuidados 
com a população”, destacou 
Ashiuchi.

A admissão dos pacientes 
no HC Suzano, a exemplo 
do Dr. Arnaldo, será feita 
pela feita Central de Regu-
lamentação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross), 
vinculada à Secretaria de 
Estado de Saúde.

Última vistoria na ala que vai abrigar os novos leitos ocorreu domingo passado

Emanuel Aquilera

Esta é a segunda 
parceria do 
Condemat com 
o Estado para 
viabilizar a 
ampliação de leitos
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Conass: Brasil registra 1.480 mortes e 35.785 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 1.480 óbitos causados pelo coronavírus em 24 horas, de acordo com dados do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados ontem. Com os registros, 354.617 vidas foram 
perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 
Estados e do Distrito Federal apontou ainda 35.785 novos casos  confirmados de Covid-19 em 24 horas, 
com um total de 13.517.808 registros desde o início da pandemia. (E.C.)

Motoristas que já tinham 
atingido a pontuação máxima 
na CNH (20 pontos) an-
teontem, e, portanto, teriam 
a carteira suspensa poderão 
ser beneficiados com as novas 
regras de trânsito, que vigoram 
desde ontem com teto maior 
de pontos.

O condutor não terá mais 
a CNH suspensa quando 
o processo relativo a essa 
punição ainda não tiver sido 
instaurado, mesmo registrado 
os 20 pontos, ou quando ele 
já estiver aberto sem que a 
instância administrativa tenha 
sido encerrada. Nesse último 
caso, o processo de suspensão 

Motorista no limite de

pontos pode ser beneficiado 

CNH

perde o objeto e é finalizado.
Com o novo Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), o 
motorista só é penalizado 
quando chega a marca de 
40 pontos, caso não conste 
nenhuma infração gravíssima. 
Esse limite cai para 30 pon-
tos quando há uma infração 
gravíssima, e volta aos 20 
pontos quando há duas ou 
mais infrações desse tipo.

Em razão desta última regra, 
o procedimento de suspensão 
da carteira para quem já tinha 
atingido a antiga marca só 
continua caso o motorista 
acumule duas ou mais infrações 
gravíssimas. (E.C.)

Caso Henry: Justiça 
nega habeas corpus

Para o desembargador não há sentido no habeas corpus, que pedia a adoção 
de outras medidas cautelares em vez da prisão de Jairinho e da mãe da criança

RIO DE JANEIRO

A Justiça do Rio de Janeiro 
negou ontem o pedido de 
liberdade apresentado na 
semana passada pela defesa 
do vereador carioca Doutor 
Jairinho (Solidariedade) e 
da namorada dele, Monique 
Medeiros, mãe do menino 
Henry. O casal está em prisão 
temporária - por 30 dias - 
acusado de matar a criança 
de 4 anos.

Para o desembargador Joa-
quim Domingos de Almeida 
Neto, da 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do 
Estado, não há sentido no 
habeas corpus, que pedia a 
adoção de outras medidas 
cautelares em vez da prisão. A 
detenção temporária é aplicada 

“quando imprescindível para 
as investigações do inquérito 
policial”, conforme artigo citado 
pelo magistrado na decisão.

“Ora, se ela decorre de 
imprescindibilidade, é um 
contrassenso sequer cogitar 
a substituição por medidas 
cautelares diversas, que so-
mente se aplicam em caso de 
prisão preventiva - instituto 

totalmente diverso e com 
fundamentos outros”, apontou 
o desembargador.

O casal foi preso na quinta-
-feira passada, e a investigação 
caminha para um desfecho 

- esperado até, no máximo, 
o início da semana que vem. 
Essencial para as apurações, o 
laudo de reprodução simulada 
mostrou que Henry sofreu 

23 lesões na madrugada da 
morte. Os ferimentos exter-
nos e internos no corpo do 
menino são incompatíveis 
com a versão de “acidente” 
dada pelo casal, segundo os 
investigadores.

Esse documento afirma 
que as lesões foram cometidas 
entre 23h30 do dia 7 e 3h30 
do dia 8, momento em que 

o casal diz ter encontrado o 
menino morto. Jairinho e a 
mãe de Henry teriam esperado 
39 minutos antes de tomar a 
atitude de levá-lo ao hospital. 
Isso porque a investigação 
também obteve uma foto que 
mostra Monique com o filho 
no colo - já morto - às 4h09 
daquela madrugada. Jairinho 
estava com ela.

Casal está em prisão temporária por 30 dias acusado de matar Henry, de 4 anos

Divulgação

Estadão Conteúdo

 Às vésperas da instalação 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito no Senado sobre ações 
e omissões do governo federal 
na pandemia da Covid-19, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) pressionou o senador 
Jorge Kajuru (Cidadania-GO) 
a ingressar com pedidos de 
impeachment contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal. 
Em conversa por telefone di-
vulgada pelo próprio senador 
nas redes sociais, Bolsonaro 
dá a entender que, se houver 
pedidos de impeachment 
contra ministros da Suprema 
Corte, a instalação da CPI 
pode ser revista.

“Você tem de fazer do li-
mão uma limonada. Tem de 
peticionar o Supremo para 
colocar em pauta o impeach-
ment (de ministros) também”, 
disse Bolsonaro ao senador. 

“Sabe o que eu acho que vai 

Bolsonaro faz pressão 

contra STF e governadores

Pandemia

acontecer, eles vão recuperar 
tudo. Não tem CPI, não tem 
investigação de ninguém do 
Supremo.”

Kajuru respondeu que 
ingressou, anteontem, com 
pedido no STF para obrigar 
o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), a 
também pautar para votação 
em plenário o afastamento do 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes, ao que Bolsonaro 
respondeu: “Você é 10”. “Ou 
bota tudo ou fica no zero a 
zero”, referendou o senador 

“Sou a favor de botar tudo 
para a frente”, afirmou o 
presidente

No telefonema, o presi-
dente também orientou que 
a CPI, se instalada, trabalhe 
para apurar a atuação de 
prefeitos e governadores, o 
que tiraria o foco exclusivo 
de seu governo. (E.C.)

Presidente pressionou impeachment contra o STF

Novas regras de trânsito possuem teto maior de pontos

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação
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EUA: vacinação acelera, 
mas casos ainda sobem

Diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos 
(CDC, na sigla em inglês), 
Rochelle Walensky informou 
que a vacinação contra a 
Covid-19 no país tem ace-
lerado e atingiu uma média 
superior a 3 milhões de doses 
aplicadas diariamente na 
última semana. A declaração 
ocorreu durante coletiva de 
imprensa da força-tarefa 
da Casa Branca contra a 
pandemia. 

Ainda assim, as novas 
infecções no período subi-
ram 3% entre americanos 
em relação aos sete dias 
anteriores, a mais de 66 
mil casos por dia, disse ela

A média diária de inter-
nações também aumentou 
na mesma comparação, em 
6,6%, a cerca de 5,4 mil por 
dia, enquanto as mortes 
por coronavírus recuaram 
5,2% no país, a 684 a cada 
24 horas, segundo Rochelle 
Walensky.

De acordo com o chefe da 

Covid-19

força-tarefa da Casa Branca, 
Andy Slavitt, cerca de 120 
milhões de americanos já 
receberam ao menos uma 
dose das vacinas, o que 
representa cerca de 60% 
dos adultos no país. Ao 
todo, 28% dos adultos já 
receberam as duas doses 
dos imunizantes, afirmou 
Slavitt, que reiterou o com-
promisso da administração 
do presidente Joe Biden de 
tornar aptos à vacinação 

todos os americanos com ao 
menos 18 anos até a semana 
que vem.

O chefe da força-tarefa ainda 
apontou para um cenário 

“preocupante” nas métricas 
da pandemia no Estado de 
Michigan, na parte mais ao 
norte da região do Meio-

-Oeste americano. Em outra 
coletiva recente, Walensky 
alertou para a alta de casos 
da variante britânica do 
coronavírus no Estado. (E. C.)

3 milhões de doses estão sendo aplicadas diariamente

Reuters/Direiots reservados

Guillermo Lasso vence Arauz 
e será o novo presidente

Apurados 98% dos votos, o ex-banqueiro tinha 52,51% e o seu rival, o populista Andrés Arauz, tinha 47,49%

EQUADOR

 O candidato liberal Guil-
lermo Lasso venceu o se-
gundo turno das eleições no 
Equador anteontem e será o 
novo presidente do país. A 
disputa acirrada colocou em 
jogo o retorno ao “Socialismo 
do Século 21” da década an-
terior ou a manutenção das 
políticas pró-mercado dos 
últimos quatro anos, em meio 
aos esforços do país andino 
para reanimar sua economia 
estagnada.

Apurados 98% dos votos, 
o ex-banqueiro tinha 52,51% 
dos votos, um total de 4,4 
milhões de votos. Seu rival, o 
populista Andrés Arauz, tinha 
47,49%, ou 3,98 milhões 
de votos. Arauz admitiu sua 
derrota antes mesmo do final 
da apuração: “Eu o felicitarei 
(a Lasso) pelo triunfo eleitoral 
obtido hoje e lhe demonstrarei 
nossas convicções democráticas”.

“Este é um dia histórico, um 
dia em que todos os equato-
rianos decidiram seu futuro, 

manifestaram com seu voto a 
necessidade de mudança e o 
desejo de melhores dias para 
todos”, festejou Lasso perante 
seus seguidores reunidos em 
Guayaquil, onde vive.

“Em 24 de maio assumire-
mos com responsabilidade o 
desafio de mudar o destino 
de nossa pátria e obter para 
todos o Equador de oportuni-
dades e de prosperidade que 
todos desejamos”, afirmou o 
ex-banqueiro ao se proclamar 
presidente eleito.

Lasso não contará com 
maioria legislativa e terá de 
negociar com o Pachakutik, 
o partido indígena que obteve 
mais votos para a Assembleia 
depois da União pela Espe-
rança (Unes), o movimento 
de Andrés Arauz. O Criando 
Oportunidades (Creo), partido 
de Lasso, terá uma represen-
tação mínima.

A votação foi dependente 
de aproximadamente 15% 
do eleitorado que continuava 
indeciso, afirmou Francis 
Romero, diretor do instituto 

de pesquisa Click Report, 
descrevendo essa parcela como 
mais alta do que o normal.

Segundo o Conselho Nacional 
Eleitoral, houve uma partici-
pação de 71,35% dos cerca 
de 13,1 milhões de eleitores 
convocados para votar em 
meio ao aumento dos casos 

de Covid-19 - atualmente em 
mais de 346 mil infecções 
e 17.300 mortes - e uma 
vacinação lenta. Os eleitores 
receberam ordens de usar 
máscaras, levar álcool e caneta, 
além de manter o distancia-
mento de segurança. Foram 
reportadas aglomerações em 

alguns centros de votação por 
causa do atraso na instalação 
das urnas.

O economista Arauz, de 
36 anos, que fez promessas 
de generosas doações em 
dinheiro e uma retomada 
das políticas socialistas de 
seu mentor, o ex-presidente 

Rafael Correa (2007-2017), 
venceu o primeiro turno em 
7 de fevereiro com 32,72% 
dos votos. O ex-banqueiro 
Lasso, de 65 anos, que prome-
teu criar empregos por meio 
de investimento estrangeiro 
e apoio financeiro ao setor 
agrícola, obteve 19,74% na 
ocasião, mas virou o jogo no 
segundo turno.

“Esta divisão social, que 
a campanha eleitoral acen-
tuou, mostrou que o voto 
de rejeição ao ex-presidente 
Correa acaba efetivamente 
favorecendo Lasso”, afirmou 
Pablo Romero, analista da 
Universidade Salesiana.

Segundo o Instituto de 
Estudos Sociais e de Opinião 
Pública (Iesop), Lasso vinha em 
ascensão. Em 20 de fevereiro, 
a diferença a favor de Arauz 
era de 19 pontos porcentuais 
(59,4% a 40,6%), mas a ten-
dência se inverteu. Em 6 de 
abril, Lasso passou à frente 
(52,2% a 47,5), segundo a 
organização Cálculo Electoral, 
atraindo o apoio dos indecisos.

Estadão Conteúdo

Participaram 71% dos cerca de 13,1 milhões de eleitores convocados para votar

Divulgação

No final da manhã de on-
tem, milhares de academias, 
salões de beleza e lojas de 
varejo abriram suas portas 
pela primeira vez em meses, 
trazendo um frisson de vida 
às ruas há muito congeladas 
em um estado de animação 
suspensa.

Outros milhares de pubs 
retomaram seus negócios ao 
meio-dia e, com o retorno de 
uma das instituições mais 
queridas do Reino Unido, o 
pub, mesmo que limitada 
ao serviço ao ar livre, o país 
deu o primeiro grande passo 
em uma reabertura em fases 
que está programada para 
culminar em 21 de junho, 
quando governo disse que 
espera levantar quase todas 
as restrições na Inglaterra.

Escócia, país de Gales e 
Irlanda do Norte seguem 
cronogramas separados, mas 
semelhantes, segundo os 
quais algumas restrições re-
laxadas na segunda-feira na 
Inglaterra permanecerão por 
mais algum tempo.

Apesar do tempo frio com 

Reino Unido reabre 

comércio após três meses

Retorno

rajadas de neve ocasionais, o 
momento foi saudado com um 
entusiasmo nascido de mais 
de um ano de privação - como 
a noção antes inimaginável 
de recrutar para decreto do 
governo se tornou um estilo 
de vida.

Multidões fizeram fila do 
lado de fora das lojas, pubs 
começaram a vender canecas 
de cerveja à meia-noite de 
domingo e cabeleireiros deram 
as boas-vindas a clientes de-
sesperados nesta segunda-feira.

“É bom estar de volta”, disse à 
Reuters Matthew McGuinness, 
um estudante de 21 anos, no 
grande jardim  Wetherspoon, 
no Sul de Londres. “Nós 
planejamos ontem à noite vir 
aqui para um café da manhã, 
pegar uma bebida. Eu não 
gostaria de trabalhar atrás 
do balcão aqui esta noite. Vai 
ser surreal.”

A retomada das atividades 
econômicas ontem marca a 
segunda fase de um plano 
de flexibilização anunciado 
pelo premier britânico em 
fevereiro. (E.C.)

O G7 divulgou comunica-
do ontem em que expressa 
preocupação com a cres-
cente mobilização de forças 
militares russas próximo da 
fronteira com a Ucrânia e 
na Crimeia, região anexada 
por Moscou em 2014, mas 
sem o reconhecimento da 
comunidade internacional.

Na nota, os ministros das 
relações exteriores do grupo 
exortaram o governo do 
presidente Vladimir Putin 
a cessar as “provocações” e 
a diminuir as tensões, “em 
linha com as obrigações 
internacionais”.

“Reafirmamos nosso apoio 
inabalável à independência, 
soberania e integridade ter-
ritorial da Ucrânia dentro 
de suas fronteiras interna-
cionalmente reconhecidas”, 
destacou o texto.

As tensões na região do 
Leste Europeu se intensifi-
caram nas últimas semanas, 
depois que o Kremlin enviou 
tropas à fronteira. (E.C.)

G7 expressa 
preocupação por 
tropas russas na 
fronteira

Ucrânia
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Mogi aguarda para saber 
adversário nos playoffs

Depois da ótima vitória 
no sábado passado sobre o 
Bauru por 91 a 82, no Ginásio 
da ASCEB, em Brasília, na 
última partida classificatória 
para os playoffs do Novo 
Basquete Brasil (NBB), o 
Mogi Basquete garantiu a 
sua vaga e aguarda agora 
os últimos jogos dos outros 
clubes nesta etapa, para saber 
qual será o adversário nas 
oitavas de final.

O time vai esperar a partida 
de hoje entre o Fortaleza e o 
Paulistano, às 19h30, para 
saber a sua posição final 
da classificação. A equipe 
cearense tem 14 triunfos e 
está na sétima colocação, à 
frente de Franca (8ª) e Mogi 
(9ª), ambos com 15 vitórias. 
Os francanos também já 
fizeram todos os jogos e 
levam vantagem sobre os 
mogianos nos critérios de 
desempate.

No sábado, a equipe do 
técnico Jorge Guerra, o Guer-
rinha, dominou a partida 
desde o início, vencendo 

Basquete

os dois primeiros quartos, 
com parciais de 24 a 16 e 
23 a 19. Depois do intervalo, 
os mogianos continuaram à 
frente, vencendo por 25 a 24, 
e, no último, os bauruenses 
levaram a melhor, 29 a 23, 
mas não foi o suficiente para 
garantir a virada.

O grupo teve uma exce-
lente atuação coletiva, com 
seis jogadores com mais 
de dez pontos, e foi muito 
bem nas bolas de três pontos, 

convertendo 18 arremessos.
“Foi um jogo muito bom 

e muito duro para nós. Foi 
ótimo para finalizarmos essa 
fase de classificação e vermos 
que a equipe está encorpada. 
Demos um salto no nosso 
conjunto e na maneira que 
estávamos jogando. Agora 
temos que pensar nos playoffs 
e ajustar alguns detalhes”, 
ressaltou o ala-pivô Fabricio 
Russo, cestinha na partida 
com 17 pontos.

Mogi dominou a partida e bateu o Bauru por 91 a 82

Gabriel Costa/Cerrado

Santos recebe o San Lorenzo 
para chegar à fase de grupos

Em vantagem após vitória por 3 a 1 na Argentina, na semana passada, Peixe tem boas condições para avançar

LIBERTADORES

Não dá para cantar vitória 
antes da hora no futebol, 
mas dificilmente o Santos 
não estará na fase de grupos 
da Copa Libertadores. Com 
excelente vantagem de 3 a 
1 conquistada na Argentina, 
recebe o San Lorenzo, às 21h30, 
no estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, podendo até 
sofrer dois gols que, ainda 
assim, se garante. Soteldo 
está de volta ao time titular 
e Kaio Jorge à disposição.

Confirmando a bem en-
caminhada classificação, o 
Santos estará no Grupo C, 
ao lado de Boca Juniors, 
Barcelona de Guayaquil e 
The Strongest. O primei-
ro encontro será contra os 
equatorianos, dia 20 de abril, 
às 19h15, na abertura da 
próxima etapa.

Ariel Holan prometeu um 
futebol ofensivo no Nuevo 
Gasômetro, em Buenos Aires, 
e cumpriu. Seguirá à risca 
hoje a tática que deu certo 

na ida. E, com o retorno do 
venezuelano Soteldo, a pro-
messa é de uma equipe ainda 
mais forte ofensivamente.

Sob o batido lema de que 
o ataque é a melhor defesa, 
buscará abrir o placar logo 

no Mané Garrincha para 
aumentar ainda mais a van-
tagem e frear uma possível 
pressão dos desesperados 
argentinos. Uma aposta no 
que já havia dado certo contra 
o Boca Juniors, na semifinal 

da edição passada, na época 
sob a direção de Cuca.

Uma blitz inicial rendeu gol 
e abriu caminho para aquela 
expressiva vitória por 3 a 0. 
Holan vem encantando com 
seu jeito ousado de escalar 

os titulares e espera repetir 
a dose. Garantir-se na Liber-
tadores é vital para o time 
ganhar tranquilidade na volta 
ao Paulistão, onde não faz 
bom papel justamente por 
poupar as principais peças.

Além de Soteldo, o Santos 
pode ter outra novidade. 
Kaio Jorge se recuperou de 
contusão e já vem treinando 
há alguns dias. Seu retorno 
depende apenas de Holan. 
O centroavante disputa vaga 
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Recuperado fisicamente, atacante venezuelano Soteldo retorna ao ataque santista

Ivan Storti/Santos FC

Corinthians quer ganhar 
jogando bem e convencer

Apesar de ter a melhor 
campanha do Campeonato 
Paulista e ter completado dez 
jogos de invencibilidade, o 
Corinthians precisa também 
convencer seu torcedor que 
tem futebol para seguir na 
ponta da tabela até o fim. Dois 
dias depois de uma sofrida 
vitória sobre o Guarani, o 
time volta hoje a campo, às 
20 horas, para enfrentar a 
Ferroviária, em Araraquara, 
em jogo antecipado da nona 
rodada.

O técnico Vagner Man-
cini sabe que o time pre-
cisa evoluir e sua aposta 
para deixar o time menos 
previsível está nos garotos 
da base. No último jogo, 
Vitinho e Cauê ganharam 
uma oportunidade. Cauê fez 
o gol que garantiu os três 
pontos. “Não foi só teste, 
eles tiveram, assim como a 
equipe, alguns momentos 
bons na partida, outros de 
oscilação, que é normal, em 
função do pouco tempo, das 
mudanças, da forma como 

Invicto há dez jogos

eles enfrentam o profissional, 
é algo natural”, disse.

Cauê deixou o campo no 
segundo tempo com dores 
musculares. Ele ainda não teve 
a escalação confirmada, mas, 
no que depender do garoto 
de 18 anos, está pronto para 
jogar. “Está tudo tranquilo. 
Foram só cãibras”, disse o 
jovem, que fez sua estreia 
no profissional justamente 
no último domingo.

Mancini não confirmou 

a equipe, mas a tendência 
é que os mesmos titulares 
voltem a entrar em campo 
48 horas depois da partida 
anterior. “É um tempo recor-
de (entre um jogo e outro), 
não estamos acostumados, é 
um fato novo. Minha ideia, 
neste momento, é escalar o 
mesmo time, mas eu não sei 
se vou ter condições de fazer 
isso por causa do cansaço, 
ver se tivemos lesões que 
desconhecemos. O mais 
importante é que hoje temos 
mais atletas prontos”, disse 
o treinador.

Na partida contra o Guarani 
chamou a atenção o fato de 
Jemerson, Cazares e Otero 
terem começado no banco de 
reservas. Mancini desmentiu 
que eles estejam de saída 
para corte de gastos. “Eles 
são atletas do Corinthians, 
os três, Otero entrou, o 
Jemerson não entrou por 
uma circunstância, o Cazares 
também, mas é importante 
dizer que eles são atletas 
do clube”, justificou. (E.C.)

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Ivonei e 
Gabriel Pirani; 
Soteldo, 
Marinho e 
Kaio Jorge . 
Técnico: 
Ariel Holan.

SAN LORENZO 
Devecchi; 
Herrera, 
Donatti, 
Gattoni e 
Pittón; 
Rodríguez, 
Ramírez, 
Fernández, 
Óscar Romero e 
Ángel Romero; 
Di Santo. 
Técnico: 
Diego Dabove.

SANTOS 
SAN LORENZO

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (Uruguai).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Mané Garrincha, Brasília.

FERROVIÁRIA 
Saulo; 
Diogo Mateus, 
Didi, 
Xandão e 
Igor Fernandes; 
Dudu Vieira, 
Nandro Carandina, 
Renato Cajá e 
Everton; 
Bruno Mezenga e 
Felipe Marques. 
Técnico: 
Pintado.

CORINTHIANS  
Cássio; 
Fagner, 
Bruno Méndez, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel, 
Ramiro e 
Vitinho; 
Gustavo Mosquito, 
Rodrigo Varanda e 
Cauê. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

FERROVIÁRIA 
CORINTHIANS

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.
HORÁRIO - 20h.
LOCAL - Fonte Luminosa, Araraquara.

com Marcos Leonardo.
Desde os 2 a 0 sobre o 

Coritiba, há dois meses, no 
Brasileirão, que o Santos não 
escala seu trio ofensivo titular 
com Marinho, Soteldo e Kaio 
Jorge. Nas demais posições, 
o treinador argentino repete 
a escalação utilizada na Ar-
gentina. O esquema 4-3-3 
também será repetido.

Em sua “missão impossível”, 
o técnico Diego Dabove vai 
se render aos irmãos Romero 
desde o início juntos pela 
primeira vez na edição da 
competição. Óscar e Angel 
andaram se desentendendo 
com o treinador e alguns 
companheiros e vinham se 
revezando na equipe. A espe-
rança é que resolvam juntos.

Apesar de a tarefa ser 
complicada, os argentinos 
já conseguiram vencer por 
3 a 0 no Brasil, não faz mui-
to tempo. Em 2017, pela 
fase de grupos, superou o 
Athletico-PR pelo resultado 
necessário e espera repetir 
a dose em Brasília.
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SBT, 21H00

Chiquititas
 Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Luiz, Diego e Maré assustam Duca, e Nat tenta ajudá-lo. Duca desmaia e 

Nat deixa uma foto em seu bolso antes de sair. Jade tenta ensinar Cobra a 

dançar. Lobão repreende Nat por ter mentido para ele. Gael leva Duca para 

casa e Dalva se desespera ao ver o neto machucado. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lourenco tenta convencer Celina a reatar o casamento. Ina obriga Manuela 

a acordar Rodrigo para tomar conta da fi lha que esta doente. Alice recebe 

a resposta de um dos homens para quem enviou o e-mail. Rodrigo pega o 

resultado do exame de DNA e vai falar com Ana

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os fi lhos de Alan. Luna 

confessa a Zezinho e a Ermelinda que está trabalhando para Helena. Alan 

aprecia a forma com que Kyra/Cleyde conversa com as crianças. Dionice 

conta a Bia que Tarantino terminou com Tammy.

GLOBO, 21H00

Império 
José Alfredo começa a contrabandear diamantes. Cora insiste em falar com 

Eliane sobre seu cunhado. Maria Marta descobre que perdeu sua fortuna. 

José Alfredo encontra uma grande riqueza no cofre que Sebastião deixou 

para ele. Maria Marta aceita a ajuda de José Alfredo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Agar e Anziety trocam juras de amor. Abrão faz um alerta às mulheres da 

caravana e pede para Lúcifer acompanha-las. Ayla bebe demais e chega 

bêbada no casamento de Alom e Mila. O faraó fi ca encantando com a 

beleza de Sarai.

 Embora nem todas 
as mudanças da vida 
sejam desejadas, 
fáceis e positivas, 
devemos sempre nos 
preparar para recebê-
las com força e ânimo. 
Independentemente 
da situação, as 
mudanças exigem 
sempre muita 
coragem.

Quando algo muda 
em nossa vida, sem 
que nós estivéssemos 
à espera, devemos 
tentar ver o lado 

MOMENTO
especial

Encare a vida sem medo

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LUIZ AIRTON SAAVEDRA DE PAIVA

Parabéns! Que neste dia todas as alegrias do mundo sejam 

suas. Feliz aniversário! 

 A melhor maneira de agradecer 
por um belo momento é desfrutá-lo 
plenamente.”

 cultura@jornaldat.com.br

bom, mesmo que 
seja pensar que 
a mudança é um 
desafio que pode 
despertar em nós 
uma força que 
desconhecíamos.

Devemos ver a 
mudança como uma 
oportunidade de 
recomeço, como uma 
renovação. 
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Hoje rendo espaço para mais um pujante evento em estilo Black Tie que marcou tempo 
no Alto Tietê . “Uma Noite em Las Vegas” foi marcada por uma decoração despojada 
onde uma iluminação especial deu contornos exuberantes ao salão social do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes. Festa onde o requinte dos trajes dos nossos convidados foi 
um dos pontos altos deste encontro. Nem me recordo da Banda que contratei na época 
mais foi super produção desde a estrutura, ao repertório, a musicalidade , em especial 
os figurinos do Ballet que causaram frisson nos habitués que lá estiveram para conferir . 
Na oportunidade homenageei vários nomes que receberam um lindo troféu inspirado 
no tema do evento. Com certeza passaram das 500 pessoas que memoravelmente cur-
tiram boa comida, bebidas de procedência, conforto, animação, atendimento perfeito 
de Buffet, cadeiras Dior, e um clima de harmonia e de felicidade e por que não dizer 
também de muita amizade . Assim sempre foram nossos projetos e por isso e com 
isso reedito algumas fotos assinadas por Monique Adriane para aqui relembrarmos.

Fabiana Nakashima

Nathália Costa

Ieda Boucalt Talita Otoni

Dirceu e Núria do Valle Edina e Maurimar Chiasso
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 Jamal e Toni Rachid

Terça-feira

Antônio Cipullo, Fernanda Marçulli 

Salomão, Cláudia Nitzsche, Marcus 

Viniccius Florindo Coelho, Marcela 

Endo, Mariana Barbi, Valter Cardoso 

Santos, Solange Fiamini.

Quarta-feira

Felicio Kamiyama, Guitanito Triana , 

Celso Giuseppe, Carla Xavier, Eveline 

Arrebaça , Erica T. de Almeida, Elis 

Santos Carvalho , Rosana Matos, 

Guilherme Ferreira, e Sandra Miani.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


