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Novo tanque dobra 
capacidade de oxigênio 
no Hospital Municipal

Ampliação vai permitir a criação de mais 45 leitos para Covid-19, 30 de Enfermaria e 15 de UTI

AUXÍLIO EMPREENDEDOR

 Sincomércio aprova a criação de programa
de ajuda financeira às empresas. Cidades, página 5

O tanque de oxigênio do Hos-
pital Municipal foi trocado ontem 
pela empresa responsável pelo for-
necimento de gases, passando de 
4.950 para 9.870 metros cúbicos. A 
capacidade ampliada é uma antiga 
solicitação da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, que permitirá a instalação 
de novos leitos Covid-19. O Hos-
pital Municipal poderá, assim, nos 
próximos dias, abrir mais 45 leitos 
públicos (30 de Enfermaria e 15 de 
UTI). Com isso, a unidade passará 
a contar com 76 leitos de terapia 
intensiva e 100 de Enfermaria, in-
cluindo as acomodações implanta-
das na UnicaFisio, no prédio anexo.  
Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
está instalando 42 novos abrigos em 
pontos de ônibus da cidade, que 
contam com placas no sistema QR 
Code, com informações para os pas-
sageiros. Os novos abrigos já estão 
beneficiando os principais corredo-
res de tráfego. Cidades, página 3

QR Code

PONTOS DE
ÔNIBUS SERÃO
EQUIPADOS

Coronavírus

Região registra 
39 mortes
nas últimas 24h
Cidades, página 6

SEM PROCEDÊNCIA

Ação apreende 
1 tonelada de 
cobre. p5

Os homens continuam sendo as 
principais vítimas do coronavírus 
em Mogi das Cruzes. A taxa de leta-
lidade para eles é de 5,8% enquanto 
que para elas é de 3,9%, conforme 
apontou levantamento da Funda-
ção Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade). Até ontem, dos 978 
óbitos pela doença na cidade, 57% 
eram pacientes do sexo masculino. 
Além da preferência por grupos de 
risco como idosos e pessoas com 
comorbidades, a vulnerabilidade 
do sexo masculino é maior diante 
da infecção. Cidades, página 7

Vulneráveis

HOMENS SÃO 
MAIORIA 
ENTRE ÓBITOS

Reservatório foi instalado ontem pela empresa responsável pelo fornecimento de gases na unidade

Divulgação/PMMC
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Covid-19

Fisioterapia é fundamental
na recuperação dos pacientes

Problemas como falta de ar podem ser minimizados 
por meio de exercícios respiratórios. Cidades, página 6
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COMISSÃO DE ÉTICA
A vereadora Inês Paz (Psol) apresen-
tou nesta semana, na Câmara de Mogi 
das Cruzes, um projeto de Resolução 
pedindo a mudança da composição 
dos membros da Comissão de Ética 
e Decoro na Casa de Leis mogiana. 
A proposta pede que a composição 
do corpo que julga o comportamen-
to dos membros do Legislativo seja 
dividido igualmente entre homens 
e mulheres.

POR ISA PENNA
Segundo a vereadora Inês, a inicia-
tiva está sendo tomada em âmbito 
nacional por todos os parlamentares 
da legenda para garantir que não se 
repita o caso da deputada estadual 
paulista Isa Penna (Psol), que foi mo-
lestada pelo deputado Fernando Cury 
(CID) no plenário da Assembleia Le-
gislativa paulista, durante votação do 
orçamento do Estado de São Paulo 
para este ano, e dezembro passado. 
Na decisão do Conselho de Ética, o 
deputado foi suspenso do mandato 
por quatro meses.

‘NÃO MEXE NO SALÁRIO’
O vereador Zé Luiz (PSDB), durante 
as deliberações das indicações em 

destaque na sessão da última ter-
ça-feira, “alfinetou” alguns dos cole-
gas na Câmara de Mogi. Durante as 
deliberações sobre a indicação que 
pedia à Prefeitura estudos de pro-
tocolos para a retomada gradual de 
barbearias, salões e demais estabe-
lecimentos, Zé Luiz afirmou: “Pode-
ríamos ser hipócritas e jogar para a 
torcida, falar que vamos tirar 20% ou 
30% do meu rendimento. Seria fácil 
se eu tivesse outras rendas”. A pro-
posta de redução salarial dos par-
lamentares  foi feita recentemen-
te pelo vereador petista, Iduigues 
Martins. O objetivo é que o recurso 
seja encaminhado para o enfrenta-
mento da pandemia de coronavírus. 

DEBATE DE SEGURANÇA
O vereador Maurinho do Despachan-
te (PSDB) convidou os vereadores a 
participar hoje, às 14 horas, de uma 
conversa com a comandante do 17º 
Batalhão de Polícia Militar Metro-
politana (BPM/M) tenente-coronel 
da Polícia Militar Patrícia Felix S. Re-
nesto da Silva, juntamente com o 
secretário municipal de Segurança, 
André Ikari. O tema será as políticas 
públicas de enfrentamento à violên-
cia na cidade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Que caminho é esse?

A 
instabilidade no número de casos e 
internações por conta da Covid-19 
continua preocupando. A ocupa-
ção de leitos para o tratamento em 

Mogi ainda oscila e balança a confiança das 
pessoas. Apesar de registrar queda nas UTIs 
há mais de uma semana, na quarta-feira pas-
sada houve uma leve alta de internações na 
Enfermaria de 6,1 pontos percentuais, es-
calando de 73,3% na terça para 79,4% na 
quarta. A porcentagem representa uma ocu-
pação de 177 dos 223 leitos de Enfermaria. 

Em Suzano, a situação da UTI ainda é de 
colapso, com taxa de ocupação de 100% 
das 20 vagas. Na Enfermaria, a situação é 
menos preocupante, com índice de 67,16% 
(45 de 67 vagas).

Mas é preciso lembrar que o poder públi-
co, na medida do possível e não com a agili-
dade necessária e com algumas falhas, vem 
realizando ações para barrar o vírus, por isso 
é necessário que a população também faça 
a parte que lhe cabe. Em Mogi, foi aberto o 
agendamento online para imunização contra 
a gripe (influenza) a fim de evitar as temidas, 
e nada recomendáveis, aglomerações neste 

período em que também ocorre a vacinação 
contra o coronavírus.

Algumas medidas, ou falta delas, porém, 
ainda causam apreensão. As aulas presen-
ciais nas escolas particulares com turmas 
de educação infantil em Mogi das Cruzes 
foram liberadas, o que servirá de teste para 
a retomada gradual em outras unidades de 
ensino. Proprietários das instituições par-
ticulares comemoram o retorno, mas não 
deixa de ser um risco, já que a medida em 
nada auxilia na queda de casos da Covid-19.

Mas, um dos maiores gargalos nessa pan-
demia está relacionado ao transporte público 
e a ampliação da frota segue com um pro-
blema sem solução em todo o país. 

Na quarta-feira passada, o Brasil passou 
vergonha em nível internacional quando o 
primeiro-ministro da França, Jean Castex, 
proibiu a entrada de brasileiros e suspen-
deu voos. O mundo todo está atento aos 
desmandos do nosso governo federal, um 
dos fatores principais para nosso país se en-
contrar nessa situação. 

Já passou da hora de encontrarmos o ca-
minho certo.

Pensar sem falar, isso 
mesmo, nossos pensamen-
tos vão longe, mas muitas 
coisas não falamos, ainda 
bem, afinal podemos magoar 
alguém, julgar sem necessi-
dade, causar tormenta em 
pessoas e famílias. Uma coi-
sa é certa: ninguém duvida 
que somos todos diferentes. 
Quando pensamos em uma 
pessoa com deficiência, essas 
diferenças vão além.

As diferenças de uma pes-
soa com deficiência vêm car-
regadas de significados, de 
interpretações, que levam à 
construção de imagens, que 
por sua vez também estão 
carregadas de emoção im-
pregnadas das vivências ou 
não, com uma pessoa com 
deficiência.

A sigla PCD significa pes-
soa com deficiência. Ela é 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

utilizada para se referir a 
pessoas que tenham uma 
ou mais deficiências, como 
visual, auditiva, física ou 
intelectual.

Para entendimento com-
pleto acerca do que a lei de-
termina como deficiência, 
o Decreto 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, dispõe 
sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência.

A Lei 13.146, de 6 de ju-
lho de 2015, que instituiu a 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência ou 
Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, traz garantias fun-
damentais para esse público.

De forma geral, ela tem o 
objetivo de promover, com 
igualdade, o exercício dos 
direitos e liberdades funda-
mentais por parte da pessoa 

com deficiência, que deve ser 
garantido, principalmente, 
por meio da inclusão social.

Dentre os principais pon-
tos abordados para a garantia 
desses direitos está a defi-
nição do que é pessoa com 
deficiência, orientações para 
o tratamento no contexto 
escolar, aspectos que tra-
tam da acessibilidade digi-
tal, cultural e educacional, 
atenção integral à saúde e 
diretrizes para a inclusão 
das PCDs no mercado de 
trabalho.

Essa obrigatoriedade está 
definida na Lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, conhecida 
como Lei de Cotas, que tra-
ta dos Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá 
outras providências, e abor-
da a contratação de PCD no 
mercado de trabalho.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.

A feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, terá a partir 
de hoje o sistema de retirada (takeaway) e drive-thru. A medida se deve ao 
retorno da cidade à Fase Vermelha do Plano São Paulo. A feira acontece sempre 
às sextas-feiras, das 17 às 22 horas. Os consumidores terão à disposição as 
barracas de hortifrutigranjeitos e os demais espaços de alimentos.
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Feira noturna passa a ter sistema drive-thru
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Prefeitura instala 42 novos 
abrigos em pontos de ônibus
Equipamentos
receberão 
placas 
informativas 
com sistema
QR Code

TRANSPORTE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está instalando 42 
novos abrigos em pontos de 
ônibus da cidade, que contam 
com placas com sistema QR 
Code com informações para 
os passageiros. Os novos 
abrigos já estão beneficiando 
o corredor que liga a região 
central aos distritos de Braz 
Cubas e Jundiapeba, formado 
pelas rua José Bonifácio e 
pelas avenidas Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, 
Fernando Costa, Francisco 
Ferreira Lopes e Lourenço 
de Souza Franco.

Também serão beneficiados 
pontos de parada na praça 
Oswaldo Cruz e no trecho 
inicial da avenida Francisco 
Rodrigues Filho.

Nos locais em que os 
equipamentos estão sendo 
substituídos, os abrigos 
antigos serão recuperados 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes e implantados 
em outras regiões da cidade.

Todos os novos abrigos 
receberão placas informativas 
com sistema QR Code. O 
passageiro deverá apontar 
a câmera do celular para 
o código e terá acesso a 
informações sobre o ponto 
de parada, as linhas e os 
trajetos que passam pelo 
local. 

Por meio do serviço, tam-
bém poderão ser disponibi-
lizadas outras informações 
de interesse dos usuários, 
como obras que interferem 
no funcionamento do ponto 
ou no trajeto das linhas de 
ônibus, desvios de trânsito 
ou a não operação temporária 
do local de parada.

Outra intervenção é a 
implantação de rampas de 
acessibilidade no distrito 
de Jundiapeba, próximo 
aos locais servidos pelo 
transporte coletivo. Assim, 
o trabalho é integrado com 
a implantação dos novos 
abrigos, oferecendo me-
lhores condições para que 
pessoas com deficiência, 
dificuldade de locomo-
ção e idosos tenham mais 
facilidade para acesso ao 
transporte coletivo e para 
circular pelo distrito.

R$ 23
milhões 

+R$ 6
milhões 

+500
toneladas

FOI O QUE ECONOMIZAMOS
EM REVISÃO DE CONTRATOS
ESTE ANO.

PARA PAGAR O AUXÍLIO
EMPRESARIAL MOGIANO
PARA ATÉ 7.687 EMPRESAS

DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDAS
PELA EDUCAÇÃO

38% de
aumento
em leitos
de UTI

10% DOS
MOGIANOS
VACINADOS

CRIAÇÃO DO
CLIQUE VACINA
PARA AGILIZAR
A VACINAÇÃO

além disso...

100 DIAS
DE MUITO TRABALHO,
DEDICADOS A VOCÊ!

ECONOMICIDADE

COMBATE À PANDEMIA

EMPRESAS E EMPREGOS

MOGI CONTRA A FOME

Otimização de receitas e 

despesas, com primeiro 

trimestre com menos gastos 

dos últimos dois anos

847 vagas de empregos no Emprega Mogi

Prorrogação do pagamento do IPTU e ISS

28.779 cestas básicas distribuídas pela 

Assistência Social

13,6 toneladas de alimentos distribuídas 

pela Assistência Social e Fundo Social

32 mil famílias poderão ser beneficiadas 

com o Auxílio Emergencial Mogiano

4 mil empregos salvos
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Vacinação Solidária arrecada 
11 toneladas de alimentos

Mais de 11 toneladas de 
alimentos já foram arreca-
dadas durante a campanha 
regional Vacinação Solidária, 
adotada na maioria dos 
municípios do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) entre o final 
de março e o início de abril. 
A campanha visa incentivar 
o público-alvo da campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19 a fazer a doação 
voluntária de um quilo de 
alimento não perecível.

A iniciativa partiu de Gua-
rulhos e Mogi das Cruzes e foi 
seguida pelos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Poá, Salesópolis, 
Santa Isabel e Suzano. Os 
alimentos arrecadados são 
direcionados aos Fundos 
Sociais dos municípios, que 
ficam encarregados da desti-
nação a famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
que tiveram a renda afetada 
pela pandemia. No caso de 

Alto Tietê

Salesópolis, a campanha é 
vinculada à Secretaria de 
Assistência Social.

Para a presidente do Fundo 
Social de Suzano e coor-
denadora do Conselho de 
Fundos Sociais do Condemat, 
Larissa Ashiuchi, a iniciativa 
demonstra o caráter solidário 
das pessoas. “É gratificante 
ver que mesmo diante de 
momentos tão delicados, as 
pessoas ainda buscam fazer 
a diferença para aqueles que 

mais precisam”, destacou.
Em Arujá, devido ao su-

cesso da campanha, a Pre-
feitura ampliou os postos de 
arrecadação de alimentos, 
abrangendo também a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe, que teve início na 
segunda-feira passada.

A campanha “Vacinação 
Solidária” segue na região de 
acordo com os dias, horários 
e pontos de arrecadação di-
vulgados por cada município.

Doações são enviadas aos Fundos Sociais das cidades

Divulgação/Condemat

Fornecimento de oxigênio é
dobrado no Hospital Municipal

Passando de 4.950 para 9.870 metros cúbicos, ampliação permitirá a abertura de mais leitos exclusivos para Covid

TROCA DE TANQUE

O tanque de oxigênio 
do Hospital Municipal foi 
trocado ontem pela empresa 
responsável pelo fornecimento 
de gases, passando de 4.950 
para 9.870 metros cúbicos 
(m3). A capacidade ampliada 
é uma antiga solicitação da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
que permitirá a instalação 
de novos leitos Covid-19. 
Desde o início da pandemia, 
o Hospital Municipal se 
transformou na principal 
referência para atendimento 
aos casos suspeitos e confir-
mados do novo coronavírus 
na região.

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) esteve no local para 
acompanhar o procedimento. 

“O novo equipamento tem 
o dobro da capacidade do 
antigo. É um avanço muito 
importante que estávamos 
esperando há algum tempo e 
que possibilita ampliarmos o 
número de leitos no Hospital 
Municipal e garante mais 
segurança para pacientes e 
para toda a equipe”, explicou.

Prefeito Caio Cunha acompanhou o trabalho de substituição do tanque de oxigênio

Com a capacidade ampliada 
pelo novo tanque de oxigênio, 
o Hospital Municipal poderá, 
nos próximos dias, abrir 
mais 45 leitos públicos (30 
de Enfermaria e 15 de UTI) 
para atendimento Covid-19. 
Com isso, a unidade passará 
a contar com 76 leitos de 
terapia intensiva e 100 de 
Enfermaria, incluindo as 
acomodações implantadas 
na UnicaFisio, no prédio 
anexo ao principal.

O oxigênio é fundamental 
no tratamento hospitalar de 
pacientes com a Covid-19. 
Isso porque o coronavírus 
Sars-CoV-2 causa uma in-
flamação no pulmão que faz 
com que o órgão não consiga 
transferir, de forma eficaz, o 
oxigênio que a pessoa respira 

para dentro do sangue e 
das células. Quando isso 
acontece, a saturação de 
oxigênio – a concentração 
dele no sangue – começa a 
cair. O percentual normal de 

saturação fica entre 95% e 
99%. Quando a pessoa não 
respira direito, esse índice 
cai e o aporte de oxigênio é 
fundamental na recuperação 
do paciente.

Arnaldo Pezzuti
No início do mês, a im-

plantação de um novo sistema 
de oxigênio no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
no distrito de Jundiapeba, 

foi responsável pela ativação 
de mais 20 leitos de Enfer-
maria Covid. A ampliação 
da capacidade hospitalar 
foi possível a partir de uma 
parceria entre o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e o Estado.

O processo completo para 
a implantação do sistema é 
lento para garantir a segu-
rança e requer ajustes para 
as unidades de atendimento, 
por isso, a ativação dos novos 
leitos está ocorrendo de for-
ma gradativa. A expectativa 
é que até o final do mês, o 
hospital passe a contar com 
90 leitos Covid, sendo 40 
de UTI e 50 de Enfermaria.

Segundo o consórcio, o 
investimento do grupo na 
instalação de tanques de 
oxigênio chegou a R$ 185 
mil. Os leitos da unidade 
são de gestão estadual, com 
admissão de pacientes por 
meio da  Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Rede Cross).

Divulgação/PMMC

Outros 45 leitos 
poderão ser abertos 
no hospital, sendo 
30 para Enfermaria  
e 15 para UTI

Imunização continua com 
agendamento online

Mogi das Cruzes prossegue 
hoje e amanhã com aplicação 
de segunda dose para quem 
tomou a vacina CoronaVac/
Butantan entre os dias 22 e 
27 de março – ou antes e 
esteja com a dose em atraso. 

A vacinação será realizada 
no sistema drive-thru do Pró-

-Hiper, no Mogilar, no drive-
-thru do Bunkyo, na Porteira 
Preta, no Cempre Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, no 
distrito de Jundiapeba, além 
de 19 postos de saúde, de 
acordo com os agendamentos 
realizados previamente por 
meio do site da Prefeitura 
https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/

No dia da vacinação, é 
preciso apresentar documento 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante 
do agendamento, que pode 
ser impresso ou na tela do 
celular. Quem for tomar a 
segunda dose precisa levar 
o comprovante da primeira 
aplicação. 

Quem tiver dúvida também 

Segunda dose

Atendimento ocorre em vários pontos de Mogi das Cruzes

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Vacinação contra a Covid-19
HOJE 
- 2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC/
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE MARÇO 

AMANHÃ 
- 2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC /
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 22 E 27 DE MARÇO 
 
IMPORTANTE: Pessoas que receberam a primeira dose 
da vacina CORONAVAC/ BUTANTAN em datas anteriores 
aos períodos divulgados podem agendar em qualquer 
data divulgada para a segunda dose).
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Sincomércio aprova a criação 
do Auxílio Empreendedor

Entidade diz que neste momento nenhuma empresa pode abrir mão da ajuda financeira vinda do setor público

REFORÇO DE CAIXA

O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região (Sinco-
mércio), Valterli Martinez, 
elogiou as medidas tomadas 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para auxiliar micro 
e pequenos empresários 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) 
com o programa Auxílio 
Empreendedor Mogiano.

O projeto, apresentado 
pelo Poder Executivo no 
final de março, foi aprovado 
nesta semana pela Câmara 
Municipal e prevê o paga-
mento de R$ 300 a até R$ 1,5 
mil para micro e pequenas 
empresas que aderiram ao 
sistema tributário Simples 
Nacional, que são de setores 
considerados não-essenciais 
e que possuem até cinco 
funcionários registrados. O 
repasse de dinheiro será feito 
em duas parcelas, previstas 
para os meses de abril e maio.

Na avaliação de Martinez, 

o projeto chega em um 
momento decisivo para o 
comércio, principalmente 
nos setores que foram afe-
tados pela pandemia. “O 
auxílio equivale a 10% da 
folha salarial, mas este é 
um momento em que não 
se pode abrir mão de toda 
e qualquer política pública 
que seja direcionada ao au-
xílio dos micro e pequenos 
empresários”, afirmou.

O presidente do Sincomércio 
ressaltou que as conversas 
entre a administração muni-
cipal, a Câmara de Vereadores 
e a sociedade civil para a 
elaboração dos projetos de 
auxílio financeiro emergencial 
foram contínuas e contaram 
com a participação dos re-
presentantes do comércio 
local. “Chegamos a levantar 
a possibilidade de inclusão 
dos microempreendedores 
individuais (MEI) no tex-
to do projeto de lei, mas 
entendemos as limitações 
orçamentárias e também da 
inclusão deles no programa 

federal de auxílio emergencial”, 
justificou Martinez.

Questionado sobre a ex-
pectativa de adesão ao pro-
grama, o líder da entidade 
ligada ao comércio mogiano 
informou que espera que a 
maioria dos micro e pequenos 

empresários possam participar, 
mas num número menor que 
o esperado pela Prefeitura. 

“Fala-se em cerca de 7,6 mil 
micro e pequenas empresas 
no município, mas, se levar-
mos em consideração que 
muitas tiveram que encerrar 

suas atividades neste ano 
com o agravamento da crise, 
podemos ter um número 
menor”, explicou.

Sobre as expectativas do 
setor para 2021, Martinez 
mostra-se cauteloso com 
as metas. “Se tivermos um 

faturamento total equivalente 
a até 50% do que foi obtido 
em 2019, antes da pandemia, 
poderemos manter o que 
sobrou do comércio em nossa 
região”, concluiu o dirigente.

Associação
A direção da Associação 

Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) declarou ontem, por 
ofício, que busca uma reunião 
de trabalho com o prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Pode), para iniciar 
os trabalhos de um plano de 
retomada para o comércio 
considerado não-essencial 
pelo Plano São Paulo.

A entidade informou em 
nota que busca conciliar as 
ações de combate à pandemia 
da Covid-19 com a continua-
ção dos negócios, empregos 
e da economia local, como 
o horário escalonado de 
abertura e funcionamento, 
campanhas de conscientização 
do consumidor e da popu-
lação, além de colaboração 
no programa de vacinação. 

André Diniz

Programa pode ajudar a evitar o fechamento de mais empresas pela pandemia

Mariana Acioli/Arquivo

Menor acusado de tráfico de 
drogas é apreendido pela GCM

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Mogi das Cruzes 
deteve, na terça-feira passada, 
um rapaz acusado de tráfico 
de entorpecentes, no Botujuru. 
Com ele, foram apreendidas 
93 porções de drogas, além de 
R$ 377. O caso foi registrado 
na Central de Flagrantes da 
Polícia Civil.

As equipes da Ronda Ostensiva 
com Motocicletas (ROMO) 
faziam patrulhamento na rua 
Cristóvão Colombo, quando 
avistaram um rapaz, que ten-
tou esconder uma sacola na 
cintura. Na abordagem, foram 
encontradas 50 porções de 
cocaína, 28 pedras de crack 
e 15 porções de maconha, 
além do dinheiro. 

O suspeito, que é menor 
de idade, assumiu que faria a 
venda dos entorpecentes. Ele 
foi encaminhado à Central de 
Flagrantes da Polícia Civil, 
onde o caso foi registrado.

A GCM fechou o primeiro 
trimestre deste ano com nú-
meros positivos no combate a 
delitos em Mogi das Cruzes. A 

Botujuru

corporação teve um aumento 
de 66% no número de ocor-
rências flagrantes registradas. 
Foram 68 flagrantes em 2021, 
contra 41 em 2020. O número 
de acusados detidos também 
cresceu cerca de 40%. 

Os casos envolvendo en-
torpecentes também tive-
ram crescimento na ação 
da Guarda Municipal. Com 
relação a tráfico, no primeiro 
trimestre deste ano foram 18 
flagrantes registrados, contra 

7 ocorrências em 2020, um 
aumento de 157%. Já as 
situações de porte de entor-
pecentes aumentaram 200%.

A corporação ainda regis-
trou um aumento de 40% 
no número de crimes contra 
a mulher. Também houve 
flagrantes de tentativa de 
latrocínio, de homicídio, cri-
mes de trânsito, embriaguez 
ao volante, roubos, além da 
captura de cinco procurados 
pela Justiça.

Com ele foram apreendidas drogas além de R$ 377

Divulgação/PMMC

Ação conjunta apreende 
quase 1 tonelada de cobre

Uma operação conjunta 
da Secretaria Municipal de 
Segurança da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, do Depar-
tamento Estadual de Inves-
tigações Criminais (DEIC) 
e da Delegacia Seccional de 
Polícia de Mogi das Cruzes 
apreendeu 932,6 quilos de 
cobre sem procedência, em 
estabelecimentos localizados 
no Jardim Aeroporto III e no 
distrito de Jundiapeba. O caso 
foi encaminhado para a sede 
do DEIC, na Capital, para 
onde foram encaminhados 
os responsáveis pelos locais.

Participaram também equipes 
das Rondas Ostensivas Mu-
nicipais (ROMU), da Guarda 
Municipal, e funcionários do 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas da Prefeitura.

A maior apreensão ocorreu 
dois estabelecimentos loca-
lizados em Jundiapeba. No 
total, foram 914 quilos de 
cobra encontrados nestes dois 
locais. No distrito, o trabalho 
ocorreu em um ferro velho 
que funciona em um galpão 

Comércio irregular

na avenida Alexandre Andriotti 
e em um estabelecimento de 
ferro velho, na avenida José 
Rodrigues Pires. Os dois esta-
belecimentos também foram 
autuados pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas. 

Já em um estabelecimento 
na avenida Japão, as equipes 
encontraram 19,2 quilos de 
cobre e 4,2 quilos de fios de 
fibra ótica. O local também 
autuado pela fiscalização da 
Prefeitura.

A soma dos valores de multas 
lavradas pelo Departamento de 

Fiscalização de Posturas pelas 
irregularidades encontrados 
nos três locais chegou a R$ 
562.530,00.

 “O trabalho é importante 
para a segurança da população. 
Combater o comércio irregular 
de cobre traz benefícios, já que 
faz parte do trabalho contra 
o furto de fios e cabos, que 
traz problemas para serviços 
básicos como iluminação 
pública e sistema de telefonia”, 
explicou o secretário municipal 
de Segurança, André Ikari, 
que acompanhou a operação.

Participaram da operação Prefeitura, Deic e Seccional

Dilvulgação (PMMC)
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Da Guarda lamenta 
negligência nas terapias

Arquivo Pessoal

Sequelas da Covid podem afetar
a vida de milhares de pacientes

Especialista alerta para a necessidade de exercícios respiratórios como forma de reduzir os impactos da doença

FISIOTERAPIA

Milhares de infectados com 
a Covid-19 poderão carregar 
sequelas pelo resto da vida. 
Em Mogi das Cruzes, com 
quase 22 mil pessoas con-
taminadas desde o começo 
da pandemia, uma parcela 
significativa desse número 
poderá sofrer com cansaço 
físico, falta de ar, riscos de 
trombose e outros problemas 
de saúde. Como não existem 
medicamentos para recuperar 
as funções perdidas do pulmão, 
a fisioterapia cardiovascular 
torna-se fundamental para o 
restabelecimento do organismo 
afetado. No entanto, o uso 
das terapias, antes e depois 
da contaminação, têm sido 
negligenciado.

“Não existem medicamen-
tos para recuperação de um 
pulmão machucado e com 
fibroses devido a Covid-19. 
A pessoa precisa criar uma 
técnica correta de respira-
ção para romper com essas 
fibroses e tentar voltar a 

Intubação de boa parte dos infectados deixa funções pulmonares comprometidas

sua normalidade”, alertou 
o fisioterapeuta Luiz Felipe 
Da Guarda. Mas como o 
tratamento não está sendo 
ofertado logo após a alta 
dos pacientes, o sistema de 
Saúde deverá receber grande 
sobrecarga nos próximos anos 
com milhares de pessoas 
sofrendo com as sequelas.

Para Da Guarda, a fisio-
terapia deve ser entendida 
como uma aliada no combate 
da pandemia e um centro de 
recuperação pós-Covid-19 
deveria ser uma prioridade. 

“Infelizmente, os fisioterapeutas 
não estão sendo procurados 
pelos gestores para que o 
atendimento seja ofertado 
para todos”, lamentou. O 
resultado dessa negligência 
é que apenas uma peque-
na parcela da população, 
aquela que pode pagar pelo 

tratamento, tem alcançado o 
restabelecimento por meio 
de clínicas particulares.

Entre as sequelas que 
podem ser tratadas com a 
fisioterapia, o especialista 
destaca problemas como 
cansaço físico, falta de ar, 
riscos de trombose, nevralgia, 

tontura, tosse contínua e 
aperto no peito. Além disso, 
para os que ficaram inter-
nados, muitos problemas 
motores, como imobilismo, 
atrofia da musculatura e 
atenuação de comorbidades 
são consequências dos dias 
de reclusão no leito.

Mais do que útil apenas na 
reabilitação após a infecção, 
o especialista também explica 
que a fisioterapia pode salvar 
vidas se utilizada para prepa-
rar o corpo das pessoas logo 
nos primeiros momentos de 
infecção. “Existem exercícios 
que são fundamentais para 
o fortalecimento de mus-
culaturas essenciais para 
respiração, como diafragma, 
musculaturas intercostais 
e acessórias da respiração”, 
disse o especialista.

Como boa parte da po-
pulação não sabe respirar 
corretamente e não possui 
essas musculaturas preparadas, 
muitos acabam precisando 
de um auxílio mecânico e, 
na pior das situações, são 
intubados. “O ideal seria 
que, no momento em que o 
teste da Covid-19 indicasse a 
presença do vírus, as pessoas 
já fossem orientadas com 
exercícios respiratórios por 
um fisioterapeuta”, completou 
Da Guarda.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Divulgação

Cinco bairros de Mogi 

serão atendidos amanhã 
Cinco bairros da cidade 

serão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Os caminhões 
vão percorrer a Vila Caputera, 
Jardim Camila, Conjunto 
Residencial Jardim São João, 
Jardim Jussara e Jardim São 
Francisco. Os moradores 
desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também 
pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas 
casas na noite de hoje ou 
antes das 7 horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional 

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

ofertado pela Prefeitura para o 
descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção 
da proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
dos vírus da dengue, zika e 
chikungunya. O descarte de 
lixo e materiais recicláveis 
impacta diretamente nesse 
controle e os pneus guarda-
dos nas residências podem 
ser alvo de criadouro do 
mosquito. Por este motivo, 
a orientação é descartá-los 
sempre que não tiverem mais 
utilidade.

Após os serviços nas ruas, 
o material é enviado para a 
destinação final, em aterro 
legalizado. No caso dos pneus, 
eles seguem primeiramente 
para o Ecoponto do Jardim 
Armênia e depois recebem a 
destinação correta, por meio 
de atuação de associação 
parceira, sem nenhum custo 
adicional à Prefeitura. Só não 
são recolhidos pelas equipes 
lixo doméstico, roupas, restos 
de construção civil (entulho) 
e material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. 

O governo do Estado 
liberou ontem o total de  
R$ 10 milhões em emendas 
do deputado Estevam Galvão 
(DEM). Deste valor, R$ 4,25 
milhões são destinados para o 
Alto Tietê. No início do ano, 
Estevam já havia destinado 
mais de R$ 2 milhões para 
a região.

Entre os valores liberados 
ontem, Estevam garantiu 
quantias significativas para 
o combate  ao coronavírus 
(Covid): o Hospital Municipal 
de Braz Cubas está recebendo 
R$ 1 milhão, a Santa Casa 
de Mogi terá R$ 200 mil 
e a Santa Casa de Suzano 
recebe mais R$ 500 mil para 
investir no tratamento dos 
pacientes. Biritiba Mirim 
também recebe R$ 150 mil 
para custeio da saúde.

“A saúde tem sido a prin-
cipal demanda dos prefeitos. 
Tenho certeza de que os 
recursos liberados ajudarão 
a combater a pandemia e 
salvar vidas. Este é o nosso 
trabalho”, afirmou Estevam. 

No entanto, os demais se-
tores não ficaram esquecidos. 
Ferraz de Vasconcelos terá 

R$ 4,25 mi ao Alto Tiêtê
Repasse parlamentar

foi atendida com a aquisição 
de um caminhão basculante, 
no valor de R$ 300 mil. 

“Destinamos também R$ 
550 mil para ações na área do 
esporte e da cultura, setores 
que mesmo na pandemia, 
não podem ser esquecidos”, 
disse o deputado. 

R$ 550 mil para a aquisição 
de uma motoniveladora - 
garantindo abertura de ruas 
e melhores condições de 
moradia para a população. 

Itaquá, Salesópolis e Arujá 
recebem cada uma R$ 500 
mil para a realização de obras 
públicas. Já Poá solicitou e 

Parte do repasse de Estevam é para combater a Covid

Mogi News

O Alto Tietê chegou on-
tem as 3.282 mortes por 
coronavírus (Covid-19), 
somente ontem, mais 39 
óbitos foram registrados 
na região, informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). Suzano 
confirmou 12 falecimentos, 
seguidos de Mogi das Cru-
zes, Ferraz de Vasconcelos 
e Arujá, que informaram 
seis mortes cada.

Em Santa Isabel e Poá, 
quatro falecimentos foram 
registrados ontem, ao passo 
que Salesópolis informou o 
falecimento de uma pessoa 
em razão do coronavírus.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 86.535 óbitos 
pela Covid-19.  As taxas de 
ocupação dos leitos de UTI 
registradas ontem foram 
de 78,7% na Grande São 
Paulo e 83% levando em 
consideração as demais 
regiões do Estado.

Em 24 horas, 
mais 39 mortes 
são confirmadas 
na região

Pandemia
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Carreata do Divino Espírito 
Santo percorrerá bairros

A 28 dias do início da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes 2021, que será 
realizada de 13 a 23 de maio, 
a organização da festividade 
religiosa e folclórica planejou 
uma ação especial para estar 
mais próxima dos devotos e 
ainda ajudar às famílias caren-
tes, em tempos de pandemia 
do coronavírus. Trata-se da 
Carreata do Divino, que irá 
levar a Bandeira do Divino aos 
bairros, de três a quatro dias 
na semana, das 18 às 20 horas, 
e também visa à arrecadação 
de alimentos e produtos de 
higiene. A Carreata irá passar 
hoje em frente de todos os 
hospitais que estão atendendo 
pacientes com Covid-19. Todo 
o trajeto será transmitido ao 
vivo por meio do Facebook: 
https://www.facebook.com/
festadodivinodemogidascruzes

Neste ano, os festeiros são 
Mauro de Assis Margarido, 
o Maurinho, e Alecxandra 
de Oliveira Margarido e os 
capitães de mastro são Mauri-
mar Batalha e Roberta Fadoni 

Festividade

Batalha. Eles irão conduzir a 
festividade sob o tema “Divino 
Espírito Santo, fortalecei-nos 
na caridade e conduzi-nos à 
santidade”. 

O festeiro Maurinho explica 
sobre a Carreata do Divino: 

“Esta é a forma que consegui-
mos encontrar para levar o 
Divino Espírito Santo até as 
pessoas, neste momento de 
isolamento social, levar as 
bênçãos, a alegria e a fortaleza 
até os devotos. A proposta é 

visitar, em média, de dois a 
três bairros por dia”.

No ano passado, nos 11 
dias da Festa, os festeiros e 
capitães de mastro percor-
reram diversos bairros da 
cidade. Os interessados em 
saber mais sobre a Festa do 
Divino podem acompanhar 
o site http://festadodivino.
org.br/ ou as redes sociais, 
como Facebook (https://www.
facebook.com/festadodivino-
demogidascruzes) e Instagram 

Objetivo da ação é levar a bênção  e arrecadar alimentos

Divulgação

Letalidade da Covid entre os 
homens é superior às mulheres

Números também mostram que 57% dos pacientes que não resistiram à doença eram do sexo masculino

PANDEMIA

Os homens continuam 
sendo as principais vítimas 
do coronavírus (Covid-19) 
em Mogi das Cruzes. A taxa 
de letalidade para eles é de 
5,8% enquanto para elas é 
de 3,9%, conforme apontou 
levantamento da Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade). Até ontem, 
dos 978 óbitos pela doença na 
cidade, 57% eram pacientes 
do sexo masculino.

Passado mais de um ano 
desde o primeiro caso con-
firmado, o vírus que era 
completamente desconhecido 
no começo do ano passado 
já deixa marcas na região. 
Além da “preferência” por 
grupos de risco como idosos 
e pessoas com comorbidades, 
uma tendência que tem sido 
registrada desde os primeiros 
levantamentos de óbitos é 
a vulnerabilidade do sexo 
masculino diante da infecção. 
Só em Mogi das Cruzes, dos 
978 falecimentos decorren-
tes da Covid-19, 557 eram 

Do total de 978 falecimentos ocorridos em Mogi da Cruzes, 557 eram de homens

homens.
A maior letalidade en-

tre os homens, no entanto, 
não é reflexo de uma maior 
exposição ou relaxamento 
em relação às medidas de 
segurança. Se, por um lado, 
eles são os mais afetados por 
falecimentos, por outro são 
minoria no total de infecções 
confirmadas. São as mulheres 
que respondem pelo maior 
número de contaminações, 
54% dos 20.271 casos con-
firmados pertencem ao sexo 
feminino.

Especialmente em Mogi, a 
fragilidade do sexo masculino 
diante da Covid-19 chama 
atenção se comparada com a 
letalidade média estadual que 
é de 3,9% para homens e 2,6% 
para mulheres. Mas quando 
considerados os números de 
municípios vizinhos, como 
Itaquaquecetuba, a letalidade 
mogiana fica para trás.

Dos 584 óbitos atualiza-
dos pela Seade em Itaquá, 
339 eram homens (58%). 
A taxa de letalidade entre 
os itaquaquecetubenses do 

sexo masculino também é a 
mais elevada do Alto Tietê, 
marcando 6,2% para eles e 
4,1% para elas. A proporção é 
inversa quando considerados 
apenas casos confirmados de 
contaminação, dos mais de 
11 mil casos, as mulheres 
respondem pela maioria 

de 52%, embora sejam as 
menos afetadas fatalmente 
pelo vírus.

Já em Suzano, a letalidade 
é menos acentuada, sendo 
de 4,4% para homens e 2,9 
para mulheres. Ainda assim, 
a cidade repete as proporções 
das vizinhas, eles respondem 

por 56% dos 518 óbitos mas 
elas compõe 54% dos mais 
de 14 mil casos confirmados, 
confirmando a fragilidade 
do organismo masculino 
atacado pelo vírus.

Ainda dentro do conjunto 
das cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê (G5), 

Ferraz de Vasconcelos registra 
uma letalidade da Covid-19 
de 4,7% para homens e 3,0% 
para mulheres. Dos 269 óbitos 
contabilizados pela Seade até 
a mais recente atualização, 
54% dos mortos eram do 
sexo masculino enquanto 
57% dos casos confirmados 
eram do feminino.

Poá não escapou da pro-
porção inversa entre infecções 
e óbitos, a taxa de letalidade 
entre homens é de 5,7% e 
entre mulheres 3,5%. Quando 
considerados os 243 óbitos, 
eles respondem por 57% 
desse total, já nas infecções 
as mulheres são maioria 
de 55%.

A reportagem observou 
leves divergências entre os 
dados divulgados pela Seade e 
a atualização diária de novos 
casos e óbitos fornecida pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) em 
razão da diferença de banco 
de dados. Ainda assim, a 
tendência prevalece correta.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel* Emanuel Aquilera

“Diálogos sobre a Educação 
de Mogi” se encerram hoje

A programação da série de 
encontros online “Diálogos 
sobre a Educação de Mogi 
das Cruzes”, organizada pela 
Secretaria de Educação e a 
Escola de Governo, se en-
cerra hoje com transmissão 
ao vivo das 19 às 20h30, 
por meio do Youtube da Se-
cretaria de Educação e pela 
TV Câmara no canal digital 
3.2. Os encontros reúnem 
especialistas para um diálogo 
sobre o futuro da educação 
mogiana, políticas públicas, 
inovação e boas práticas na 
gestão pública

Um pacto municipal pela 
educação da cidade foi um 
ponto em comum entre os 
especialistas, que participaram 
do evento anteontem com 
mediação da vice-prefeita 
Priscila Yamagami Kahler e 
participação do secretário 
interino de Educação, Caio 
Callegari. “Vemos a educação 
como centro de governo, centro 
da gestão. Temos trabalhado 
contemplando a união nesse 
momento difícil. Este diálogo 

Online

nos traz perspectivas para a 
construção de uma educação 
mais justa e de excelência em 
nossa cidade. Vamos transfor-
mar o Brasil a partir de Mogi”, 
observou a vice-prefeita. 

O encontro teve início com 
a participação de Priscila 
Cruz, presidente do Todos 
pela Educação, que destacou 
a necessidade da colaboração 
de todos neste momento. “É 
preciso ter um ambiente de 
colaboração, interinstitucional 
e interáreas. A educação é prio-
ridade. Temos um documento 
‘Educação já municípios’ com 
uma série de ações. É preciso 
ambicionar a educação em um 
patamar muito superior ao 
de antes da pandemia”, disse.

André Stábile, ex-Secretário 
de Educação em São Caetano 
do Sul-SP, também apontou a 
necessidade de um trabalho 
multidisciplinar. “A cidade 
devem colocar a educação 
como centro de um projeto 
de desenvolvimento. Estamos 
em uma crise sem precedentes 
e existe a necessidade de nós 

dar uma resposta através de 
uma visão sistêmica, atuando 
de maneira multidisciplinar 
para dar uma resposta a altura 
da magnitude da pandemia”.

A experiência como go-
vernador do Distrito Federal 
foi lembrada pelo senador e 
ex-Ministro da Educação, Cris-
tovam Buarque. “A educação 
é o vetor de construção da 
nação. Nação é mais do que 
um país é um sentimento que 
se faz na escola. Realizamos um 
trabalho no Distrito Federal 
para educar a cidade para 
respeitar a faixa de pedestre, 
o que acontece até hoje. Foi 
uma engenharia pedagógica 
que demorou meses. A cidade 
tem que ser educada. É através 
da educação que se faz uma 
cidade solidária”, disse.  

O público participou do 
evento pelo chat do Youtube 
da Secretaria de Educação 
e pela ferramenta Slido. O 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
encerrou o evento destacando 
a oportunidade de transformar 
a educação neste momento. 
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Petrobras anuncia reajustes de 1,9% para gasolina e de 3,7% para o diesel

A Petrobras informou às distribuidoras de combustíveis que vai aumentar o diesel em 3,7% e a gasolina em 1,9% a partir de hoje com os 
preços subindo para R$ 2,64 por litro no caso da gasolina e para R$ 2,76 por litro para o diesel nas refinarias da estatal. Este é o primeiro 
aumento depois da saída de Roberto Castello Branco da presidência da empresa. Também é o segundo movimento no preço do diesel em 
menos de uma semana. No dia sábado passado, a Petrobras reduziu o combustível para R$ 2,66/l. Segundo a Associação Brasileiras dos 
Importadores de Combustíveis (Abicom), em São Luís, no Maranhão, o aumento do preço da gasolina será mais elevado, em R$ 0,0897/l. (E.C.)

Na esteira da repercussão 
do caso Henry Borel, a Câ-
mara aprovou um projeto de 
lei (PL) para aumentar pena 
para abandono de incapaz e 
maus-tratos de crianças, idosos 
e pessoas com deficiência. O 
texto foi aprovado de forma 
simbólica, e segue ao Senado.

O projeto altera o Código 
Penal e o Estatuto do Idoso. A 
pena de abandono de incapaz, 
atualmente de seis meses a três 
anos de detenção, passará a ser 
de dois a cinco anos. Se houver 
morte, a prisão passa para de 
oito a 14 anos (atualmente é 
de quatro a 12 anos).

A medida também agrava as 

Câmara aprova projeto 
para aumento de pena 

Maus-tratos contra incapaz

penas para quem colocar em 
risco pessoa que esteja sob sua 
responsabilidade, para prisão 
de dois a cinco anos e de oito 
a 14 anos, quando houver 
morte. A mesma pena pode ser 
aplicada para quem expuser 
idosos ao perigo, submetê-los 
a condições desumanas ou 
degradantes. 

A medida aprovada é de 
autoria do deputado Hélio 
Lopes (PSL-RJ) e foi relata-
da pelo deputado Frederico 
(Patriota-MG). “A situação se 
agravou diante da pandemia, 
como no caso do menino Henry 
e de vários outros brasileiros”, 
disse o relator. (E.C.)

Saúde compra 17% dos 
remédios previstos

Medicamentos são usados no tratamento de pacientes em estado grave; 
governo tentou comprar 180 milhões de doses, mas só conseguiu 32 milhões

COVID-19

O Ministério da Saúde está 
com dificuldades para refazer 
a reserva técnica de remédios 
do kit intubação, que está 
praticamente zerada. Esses 
medicamentos são usados 
no tratamento de pacientes 
de Covid-19 em estado gra-
ve. Nota técnica da Pasta na 
segunda-feira passada, obtida 
com exclusividade pelo Esta-
dão, mostra que o governo 
tentou comprar doses para 
seis meses, mas só conseguiu 
17% do planejado.

Ontem, o ministro Marcelo 
Queiroga disse que deve re-
ceber mais lotes em até dez 
dias. Os remédios garantem 
que o paciente seja intubado 
sem sentir dor e sem tentar 
arrancar o tubo em reação 
involuntária.

O estoque federal de um dos 
dez remédios do kit acabou, e 
os de outros nove estão quase 
no fim. A responsabilidade de 
comprá-los costuma ser de 
Estados, municípios e hospitais. 
No entanto, o próprio docu-
mento determina que, com 
o risco de desabastecimento 

nacional, o ministério tem o 
papel de facilitar as compras. 
Analgésicos, sedativos e remé-
dios que controlam o coração 
e a circulação pulmonar estão 
entre os itens que acabaram. 
O maior estoque é do sedativo 
Cetamina, com previsão de 
durar 19 dias. O ansiolíti-
co diazepam dá para mais 
quatro dias: o hemitartarato 

de norepinefrina, para mais 
24 horas.

Segundo a nota, o ministério 
vinha mantendo a reserva por 
meio de pregões de compra 
de 2020. Agora, destaca a 

“considerável baixa no estoque” 
e alerta para a dificuldade de 
compra no País e no exte-
rior. Procurada, a Saúde não 
informou o volume ideal da 

reserva, mas o documento 
fala em montar estoque para 
seis meses.

Em reunião com a Casa 
Civil no fim de março, fi-
cou acertado que a Saúde 
compraria 186 milhões de 
doses dos medicamentos, o 
suficiente para 180 dias. Só 
foram obtidas, porém, 32,48 
milhões de unidades (17%).

Com kit intubação quase zerado, Ministério tem dificuldades para refazer reserva

Agencia Brasil/Arquivo

Estadão Conteúdo

 Às vésperas do julgamento 
sobre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o relator 
da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin, pediu 
ontem para retornar à Primeira 
Turma do STF assim que o 
decano da Corte, Marco Au-
rélio Mello, deixar o tribunal 
em julho.

“Justifico que me coloco 
à disposição do Tribunal 
tanto pelo sentido de missão 
e dever, quanto pelo prei-
to ao exemplo conspícuo 
do Ministro Marco Aurélio, 
eminente decano que honra 
sobremaneira este Tribunal”, 
escreveu Fachin, em ofício 
endereçado ao presidente 
do STF, Luiz Fux.

“Caso a critério de Vossa 
Excelência ou do colegiado 
não se verifiquem tais pres-
supostos, permanecerei com 
muita honra na posição em 
que atualmente me encontro”, 
acrescentou o ministro. Nos 
bastidores da Corte, o pedido 
foi interpretado como um sinal 
de que o ministro cumpriu a 
sua missão como relator da 
Lava Jato no STF, encerrando 
um ciclo de trabalho.

Fachin atualmente integra a 
Segunda Turma do STF, onde 
tem sofrido uma série de re-
veses em julgamentos da Lava 
Jato. A correlação de forças 
na Corte foi alterada após a 
aposentadoria de Celso de 
Mello e a chegada ao tribunal 

Fachin pede para retornar 

à Primeira Turma do STF

Lava Jato

de Kassio Nunes Marques, 
indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

No ofício enviado a Fux, 
Fachin ressaltou que pretende 
retornar à Primeira Turma, 

“caso não haja interesse de 
integrante mais antigo” do 
tribunal. O STF respeita o 
critério de antiguidade nes-
ses casos.

Mesmo se a troca for efe-
tivada, os casos da Lava Jato 
continuarão ser ser julgados 
pela Segunda Turma, segundo 
o gabinete de Fachin. Técnicos 
da presidência do STF avaliam 
que, embora pelo regimento 
Fachin deveria levar todo o 
acervo do gabinete, o ministro 
pode apresentar uma questão 
de ordem ou algo nesse sen-
tido para manter os casos da 
Lava Jato na Segunda Turma e 
redistribuir para outro relator.

“Caso confirmada pela Pre-
sidência e pelo Tribunal a 
mudança de órgão colegiado, 
a Segunda Turma continua 
preventa para o julgamento de 
todos os processos referentes 
à Operação Lava Jato”, comu-
nicou o gabinete de Fachin.

O ministro integrava origi-
nalmente a Primeira Turma do 
STF e trocou para a Segunda 
após a morte em acidente aéreo 
do ministro Teori Zavascki, 
em janeiro de 2017. Depois 
que mudou para a Segunda 
Turma, Fachin foi sorteado e 
definido como novo relator 
da Lava Jato. (E.C.)

Caso Henry foi o gatilho para PL que segue ao Senado

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Thiago vence as provas e é eleito o chefe da casa da árvore. Binho, Samuca 

e Neco o coroam com ovo e farinha na cabeça. Os quatro riem. No orfanato, 

Bia pergunta para Cris o nome do aplicativo que ela baixou no celular, mas 

Cris, que foi envenenada por mentiras ditas por Marian.

GLOBO, 17H55

Malhação
Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiencias. Sofi a 

liga para Marcos contar uma historia para ela dormir. Laudelino e Ina viajam. 

Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem 

perguntando por seu pai biologico.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiencias. Sofi a 

liga para Marcos contar uma historia para ela dormir. Laudelino e Ina viajam. 

Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem 

perguntando por seu pai biologico.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o 

roubo na empresa. Luna comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não 

percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a 

mando de Dominique. Tarantino fi ca chateado com a falta de atenção de Alan.

GLOBO, 21H00

Império
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

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

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

RECORD, 21H

Gênesis
Aat força a barriga para também entrar em trabalho de parto. Sarai fi ca feliz 

em ter ajudado as duas rainhas. Gate é condenado a morte pelo assassinato 

de Abubakar. Sarai implora pela vida de Gate. Dois anos depois, Gate recebe 

a vista de Femi. Abrão se assusta com o pedido do faraó.

Egoísmo é conceito 
que automaticamente 
faz despertar 
sentimento negativo, 
pois é conotado como 
algo ruim. Mas nem 
sempre egoísmo é 
mau, e pelo bem de 
cada um de nós um 
pouco de egoísmo é 
necessário.

Então não peça 
desculpa ou se anule 
pelo que os outros 
querem ou pensam. 
Primeiro está você, as 
suas vontades, os seus 

MOMENTO
especial

Seja você a sua prioridade 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: DIRCEU AUGUSTO CAMARA VALLE

Parabéns! Que Deus te ilumine, te guie e te proteja em 

todos os dias da sua vida. Feliz aniversário!  

 Que nunca nos falte a esperança de 
dias melhores.”

 cultura@jornaldat.com.br

sonhos.
Esse é o egoísmo 

bom e necessário, pois 
se você não se puser 
em primeiro lugar na 
sua vida, os outros 
não o vão fazer! Seja 
você a sua prioridade 
na vida!
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