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Mogi passa de mil 
mortes por Covid

Da primeira vítima, 
reportada em 31 de 
março de 2020, até 
ontem, quando o 
município chegou 
a 1.002 óbitos, 
passaram-se 384 
dias, uma média de 
2,6 mortes por dia

RESTITUIÇÃO

  Estado devolve R$ 103 mil referentes a 
IPVA para 226 motoristas que tiveram veículos 
roubados ou furtados em 2020. Cidades, página 6
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Em agosto do ano passado, ao atingir 300 mortes, cruzes foram colocadas na avenida das Orquídeas

Mariana Acioli/Arquivo
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Cadastro abre hoje

Pequenos empresários já podem 
buscar o Auxílio Empreendedor

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
começa hoje o cadastro de micro e 
pequenos empresários que desejam 
aderir ao programa municipal Auxí-
lio Empreendedor Mogiano. As ins-
crições deverão ser feitas no site da 
Prefeitura na internet (http://www.
pmmc.com.br). Cidades, página 4

Proposta pode beneficiar até 7,6 mil empresas do município
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Em pouco mais de um ano da 
pandemia de Covid-19, Mogi das 
Cruzes ultrapassou ontem a barrei-
ra de mil mortes. Agora, são 1.002 
vidas interrompidas pela doença 
respiratória. A predominância é de 
vítimas do sexo masculino, que cor-
respondem a 56% dos óbitos pelo 
vírus. A primeira morte na cidade foi 
notificada em 31 de março do ano 
passado. De lá para cá, a escalada 
não parou. Em dezembro de 2020, 
Mogi já tinha 500 vítimas fatais. 
Cidades, página 3
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VAQUINHA PARA UM PC
O mogiano Brian Aurélio Kenalt de 

Almeida Araújo, de 12 anos, publicou 

recentemente uma vaquinha solidá-

ria para comprar um computador. 

O motivo, segundo o estudante do 

7º ano do Ensino Fundamental, é o 

cansaço e dor na vista que ele sente 

durante as aulas realizadas por meio 

de um celular. As doações podem ser 

efetuadas pelo link https://www.va-

kinha.com.br/vaquinha/um-compu-

tador-pra-mim-estudar.

ESTUDOS NA PANDEMIA
Os alunos da rede municipal de Mogi 

das Cruzes matriculados no Ensino 

Fundamental que ainda não realiza-

ram a avaliação do Aprendi, poderão 

responder à prova quando a cidade 

retornar à Fase Laranja do Plano São 

Paulo de Retomada. De acordo com 

a Secretaria Municipal de Educação, 

será estabelecido um prazo de 15 dias 

letivos para as finalizações e digita-

ções dos gabaritos.

FALTAM 15%
Antes de Mogi entrar na Fase Crítica 

do Plano SP foram concluídas 85% 

das avaliações. A média de acertos 

em Língua Portuguesa foi de 73% e, 

de Matemática, ficou em 64%. Dos 

26.775 estudantes (1º ao 9º anos), 

22.818 finalizaram as provas.

MORTE NO TRÂNSITO
A briga de trânsito que ocorreu no dia 

4 de abril terminou em morte. Ricar-

do Soares, de 25 anos, atingido por 

uma bala no pescoço, estava inter-

nado e morreu no domingo passa-

do. A discussão, em frente à mulher 

e filho de colo, ocorreu no cruza-

mento das ruas Frederico Straube e 

Francisco Assis Monteiro de Castro, 

na Vila Oliveira. Soares parou o car-

ro e foi baleado por Iago de Olivei-

ra, de 29 anos. 

MORTE EM SUZANO
Faleceu ontem o controlador-geral 

do município, Edson Gianuzzi, víti-

ma da Covid-19. Com 66 anos, ele 

lutava contra a doença desde o iní-

cio de março e estava internado na 

capital paulista. Embora tenha assu-

mido cargos públicos na gestão do 

prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), Gia-

nuzzi ficou conhecido no Alto Tietê 

como delegado.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Atraso para gestão

A 
gestão 2021 das prefeituras teve 
início da forma mais atribulada 
possível. Depois das eleições do 
ano passado, acreditava-se que 

neste ano as administrações dos municípios 
tivessem como foco o controle da redução da 
pandemia para, posteriormente, darem se-
quência aos planos de governo. Mas as pre-
visões médicas e científicas estavam erradas. 

Os gestores não esperavam, ao contrário 
do que se imaginava, um agravamento ain-
da maior de casos da Covid-19, mas foi o 
que ocorreu. Com isso, todo foco dos pre-
feitos está limitado – e não poderia ser di-
ferente devido ao quadro atual – à doença. 
Isso significa que parte da estrutura de tra-
balho montada pelos eleitos teve de ser ra-
pidamente adiada para, assim, centrar ações 
na pandemia. 

Infelizmente, como em alguns outros paí-
ses, as cidades brasileiras não estão prepara-
das e nem contam com estrutura para com-
portar duas gestões em paralelo, no caso, 
uma para as demandas do dia a dia e outra 
emergencial. Assim, fica complicado cobrar 
as promessas feitas durante a eleição que não 

estejam relacionadas à área da Saúde. Perde 
o prefeito e população.

No Alto Tietê, alguns municípios tiveram 
a chegada de novas gestões. O caso mais em-
blemático foi em Mogi das Cruzes, onde, há 
poucos meses do pleito, a maioria duvidava 
que o então prefeito Marcus Melo (PSDB) se-
ria derrotado nas urnas pelo atual chefe do 
Executivo, Caio Cunha (Podemos). Apesar 
do pouco tempo no cargo, fica claro que pro-
jetos prometidos, como mudanças na má-
quina pública; o fomento da conservação de 
espaços naturais, como o Parque Municipal 
da Serra do Itapeti, o Núcleo Ambiental da 
Ilha Marabá e a Escola Ambiental; política 
de reciclagem; desenvolvimento sustentável 
e econômico; geração de emprego; infraes-
trutura, dentre outras propostas de governo, 
ficam mais distantes de ser alcançadas nos 
dois primeiros anos de gestão.

Para o eleitor, daqui a quatro anos, será 
preciso levar em conta o trabalho dos pre-
feitos durante a já superada pandemia e ana-
lisar o que foi feito e o que poderia ter sido 
realizado mesmo com um início de governo 
tão conturbado.

Entende-se por dinâmica 
populacional o estudo da 
variação na quantidade dos 
indivíduos de determinada 
população, considerando cer-
tos aspectos da realidade so-
cial, como por exemplo taxas 
de natalidade, mortalidade, 
expectativa de vida, índices 
de analfabetismo, dentre 
outras variáveis. Tal popu-
lação pode ainda ser classi-
ficada segundo sua religião, 
local de moradia (urbana e 
rural), atividade econômica 
(ativa ou inativa), e os seus 
respectivos comportamentos. 

Ao analisarmos a composi-
ção populacional pelo critério 
do sexo é possível identifi-
car um dado surpreendente. 
Nasce mais meninos do que 
meninas no Brasil e, mesmo 
assim, a população feminina 
é maior do que a masculina 

Tragédia e dinâmica populacional 

ARTIGO
Afonso Pola

(homens 48,2% e mulheres 
51,8%). 

Na faixa etária inferior a 
um ano, a população mas-
culina soma 1.378.532 en-
quanto a população feminina 
é de 1.334.712. A diferença 
entre homens e mulheres vai 
aumentando até os 14 anos. 
Depois, essa diferença come-
ça a cair e, na faixa etária de 
25 a 29 anos o número de 
mulheres já é superior ao 
número de homens. 

Infelizmente é uma tragé-
dia social que explica essa 
mudança. De acordo com 
estudos do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na faixa etária que vai 
de 20 até 24 anos, a chance 
de um homem morrer por 
causas violentas é 11 vezes 
maior que a de uma mulher.

Vivemos outra tragédia que 

impacta na dinâmica popu-
lacional do Brasil. Ela está 
sendo provocada pela pan-
demia e impulsionada pela 
inércia do governo brasileiro 
no seu combate. Chegando 
perto das 400 mil mortes, já é 
possível afirmar que o Brasil 
deve sofrer um impacto ne-
gativo na expectativa de vida. 

Ainda de acordo com da-
dos do (IBGE), esta é a pri-
meira queda do indicador 
desde 1940, quando o tempo 
médio de vida do brasileiro 
era 45,5 anos. Em 2019, a 
média alcançou 76,6 anos 
de idade, um aumento de 
31,1 anos. 

São nossas tragédias, mui-
tas vezes ignoradas por nos-
sos governantes, desenhan-
do o Brasil.

 afonsopola@uol.com.br
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O anúncio da criação da 
Fase de Transição no Plano 
São Paulo trouxe certo alívio 
para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC). 
A entidade afirma que a me-
dida será importante para as 
vendas do Dia das Mães, uma 
das principais datas para o 
varejo. No entanto, a associa-
ção lembra que outros setores 
ficaram de fora das medidas.

Com a nova reclassificação, 
as lojas de rua e shopping 
estão abertas ao público des-
de ontem, mas com horário 
restrito das 11 às 19 horas. A 
medida segue até a próxima 
sexta-feira. Já a partir do dia 
24, será autorizada a retomada 
das atividades de restaurantes 
e salões de beleza,. As aca-
demias poderão operar das 
7 às 11 horas e das 15 às 19 
horas. Todos devem respeitar 
o limite de 25% de ocupação. 
Bares continuam proibidos de 
receber o público. As regras 
valem até o dia 30 de abril.

Para a presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman, a decisão do 

ACMC de Mogi apoia 
Fase de Transição

Dia das Mães

Estad0 é um primeiro passo 
para a retomada econômica. 

“Ficamos satisfeitos com esse 
avanço. O governo do Estado 
atendeu um pedido feito 
pelo presidente da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), Alfredo Cotait, 
que solicitou a reabertura 
dos estabelecimentos “não 
essenciais”. Esperamos que o 
prefeito Caio Cunha  (Pode)
siga a determinação, pois 
precisamos nos preparar para 
o Dia das Mães”, destacou.

Fádua destacou que outras 
áreas precisam de apoio neste 
período. “Precisamos de ações 
urgentes para os prestadores 
de serviço, as escolas de idio-
mas, as empresas que operam 
serviço de vans escolares e 
monitores de aula de dança, 
por exemplo”, acrescentou.

Nesta semana, a ACMC 
enviou um ofício à Prefeitura 
para solicitar uma reunião 
para discutir a reabertura dos 
estabelecimentos considerados 

“não essenciais”. 

Coronavírus deixa mais de mil 
moradores mortos em Mogi

Durante as últimas 72 horas, portanto, desde sábado, o município confirmou 18 óbitos e chegou a 1.002 mortes

UM MILHAR

Em pouco mais de um ano 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19), o município de 
Mogi das Cruzes chegou a 
1.002 vítimas fatais no final 
da tarde de ontem, segundo 
informação do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Os homens 
correspondem a 56% do 
total de mortes pelo vírus.

Em todo o Alto Tietê, 
Mogi é a cidade com a 
maior quantidade de pessoas 
contaminadas e falecidas 
pela Covid-19, ontem fo-
ram confirmadas mais 18 
mortes pelo vírus. Ao final 
de março deste ano, enquan-
to os demais municípios 
decretavam o retrocesso 
à Fase Emergencial, Mogi 
decretou uma etapa ainda 
mais restritiva, a Fase Crítica.

Nela, somente os comércios 
essenciais puderam conti-
nuar funcionando de forma 
presencial e nem mesmo o 
sistema drive-thru pôde ser 

mantido como um meio 
para as compras. A decisão 
do prefeito Caio Cunha 
(Pode) surgiu após dias em 
que os leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e Enfermaria atingiram 
a capacidade máxima de 
ocupação.

Apesar disto, a situação 
apresentou o que Cunha 
considera como um “alívio” 
ao estado em que o mu-
nicípio esteve até o início 
deste mês. A ocupação dos 
leitos de UTI e Enfermaria 
deixaram a marca dos 100% 
e passaram a diminuir.

Mas já que os números 
continuam preocupantes, 
Mogi entrou na Fase de 

Transição no último domingo 
mas se antecipará para uma 
nova análise. Enquanto as 
demais cidades seguem o 
Plano São Paulo, do Estado, 
até o dia 2 de maio, Mogi 
levará a Fase de Transição 
somente até a próxima 

sexta-feira.
No próximo final de se-

mana haverá nova avaliação 
da situação da pandemia na 
cidade, quando a Adminis-
tração Municipal decidirá por 
um avanço ou retrocesso das 
fases restritivas. “A opção 

por um protocolo mais 
rígido visa a uma redução 
mais acentuada dos casos 
de Covid-19 no município 

– embora haja redução da 
ocupação de leitos, a situação 
ainda é crítica”, explicou a 
Prefeitura, ontem.

Exemplo de medida mais 
restritiva na cidade é o 
limite de uma pessoa para 
cada 10 metros quadrados 
e a entrada de apenas uma 
pessoa por família em su-
permercados, mercados e 
outros estabelecimentos. Na 
cidade, dos 22.004 diagnós-
ticos positivos registrados 
desde o início da pandemia, 
16.277 pessoas se curaram 
do vírus. Outras 4.725 ainda 
têm o vírus ativo no corpo, 
segundo os dados da noite 
de ontem.

Alto Tietê
Além de Mogi, registra-

ram mortes as cidades de 
Suzano, com 13 óbitos, 
Ferraz de Vasconcelos e 
Santa Isabel com três cada, 
e Poá, Biritiba Mirim e 
Itaquaquecetuba com uma 
morte confirmada. No total, 
40 falecimentos foram re-
gistrados no Alto Tietê nas 
últimas 72 horas. Desde 
março são 3.349 mortes e 
78.615 casos positivos da 
Covid-19 em toda região.

Thamires Marcelino

As novas regras da Fase 
de Transição para retomada 
gradativa da economia do 
Estado de São Paulo, em vigor 
desde anteontem, autorizam 
o atendimento presencial 
em atividades comerciais, 
incluindo shoppings e ga-
lerias, no horário das 11 
às 19 horas, respeitando o 
limite de 25% do número 
de pessoas, distanciamen-
to mínimo de 1,5 metro 
entre os consumidores e 
funcionários e protocolos 
sanitários. A nova norma 
também permite atividades 
religiosas coletivas (igrejas 
e templos), também limi-
tadas a 25% da capacidade 
e cumprimento de regras 
sanitárias.

Mogi das Cruzes regis-
trou queda nos índices de 
ocupação de leitos e segue 
a determinação do Governo 
Estadual, que classificou 
todo o Estado de São Pau-
lo nesta fase. No entanto, 
diferentemente do Estado, 
que estabeleceu esta nova 
fase até o dia 2 de maio, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 

Nova fase permite serviço no local
Transição

da Fase Vermelha do Plano 
São Paulo.

A restrição de circulação 
de pessoas continua das 22  
às 5 horas – nesse horário, 
é restrita ao desempenho 
de atividades essenciais.

A Secretaria Municipal 
de Segurança informa que 
mantém diariamente ações 
de combate a desrespeito 
medidas restritivas para o 
enfrentamento da pandemia. 
O trabalho conta com a 
participação das equipes 
do Departamento de Fis-
calização de Posturas e da 
Guarda Municipal, com 
apoio da Polícia Militar. O 
trabalho é realizado conti-
nuamente, durante todos os 
dias da semana, dentro da 
programação das equipes. 
Durante os final de semana, 
esta ação é intensificada.

Denúncias sobre des-
respeito, aglomerações ou 
festas clandestinas podem ser 
feitas pelo telefone 153, da 
Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp), 
que atende 24 horas por 
dia. (T.M.)

redução da ocupação de 
leitos, a situação ainda é 
crítica.

Exemplo de medida mais 
restritiva na cidade é o 
limite de uma pessoa para 
cada dez metros quadra-
dos e a entrada de apenas 
uma pessoa por família em 
supermercados, mercados 
e congêneres. Permanece 
autorizado o funcionamento 
das atividades e serviços 
considerados essenciais, con-
forme as medidas restritivas 

publicou um decreto apenas 
para uma primeira etapa 
da atual Fase de Transição.

As regras estabelecidas no 
Decreto Municipal 20.008, de 
17 de abril de 2021, seguem 
até as 23h59 do dia 23 de 
abril – no fim de semana 
haverá nova avaliação da 
situação da pandemia na 
cidade. A opção por um 
protocolo mais rígido visa a 
uma redução mais acentuada 
dos casos de Covid-19 no 
município – embora haja 

Estabelecimentos podem receber até 25% dos clientes

Emanuel Aquilera

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 3.349
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56% das do total de 
mortes pelo vírus



cidades Terça-feira, 20 de abril de 20214 portalnews.com.br

Mogi recebe novos lotes e 
programa novo calendário

Mogi das Cruzes recebeu 
novos lotes de vacina contra 
a Covid-19 no último final 
de semana e iniciou, ontem, 
uma nova programação de 
imunização. O público-alvo 
assistido segue as determina-
ções do governo do Estado 
e o atendimento continua 
sendo feito exclusivamente 
por meio do agendamento 
online no site https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/ . 
O município recebeu 11 mil 
doses do imunizante da As-
traZeneca (4.020 doses para 
2ª dose de trabalhadores da 
Saúde e 6.980 para idosos).

Foram aplicadas, ontem, a 
primeira dose remanescentes 
para idosos com 67 anos ou 
mais e profissionais da Edu-
cação. Hoje, o atendimento 
será destinado para aplicação 
de segunda dose em pessoas 
que tomaram a primeira de 
Coronavac/Butantan nos dias 
28 e 29 de março (e também 
em datas anteriores). Amanhã 
não haverá expediente em 
função do feriado de Tiradentes. 

Vacinação

Na próxima quinta-feira, a 
imunização será de primeira 
dose para pessoas com 65 
anos ou mais com a vacina 
AstraZeneca/Fiocruz. O mesmo 
público será assistido também 
na segunda-feira, dia 26. Na 
sexta (23), sábado (24) e terça 
(27) serão aplicadas segunda 
dose para quem tomou a 
primeira dose de Coronavac/
Butantan entre os dias 30 de 
março e 6 de abril.

A vacinação acontece nos 

drive-thru do Pró-Hiper, no 
Mogilar, e do Bunkyo, na 
Porteira Preta, e no Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Ian-
nuzzi, em Jundiapeba, para 
quem chega a pé, além de 19 
postos de saúde, de acordo 
com a programação. 

Se ao entrar no sistema, a 
informação que aparecer for 

“Aguarde a liberação de agen-
damento” é porque todos os 
horários já foram preenchidos 
e não há doses disponíveis. 

Atendimento continua por meio do agendamento

Wanderley Costa/Secop Suzano

Leitos Covid de UTI estão 
com ocupação de 84,5% 

Mogi das Cruzes mantém 
taxas de ocupação de leitos 
para pacientes com corona-
vírus (Covid-19) controladas, 
mas a maior parte das vagas 
disponíveis se encontra na rede 
particular. Ontem, segundo 
atualização da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a cidade 
registrou índice de ocupação 
de 84,5% nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
76,4% na Enfermaria levando 
em conta a soma de leitos 
fornecidos pela rede estadual, 
municipal e privada.

Quando considerados apenas 
leitos públicos, a ocupação da 
UTI é de 96,9%, apenas três 
dos 99 leitos estão desocupados. 
Na Enfermaria o índice de 
ocupação hospitalar é menos 
grave e a cidade registra taxa 
de 75,8%, restam 36 leitos 
livres de um total de 149. 
Nessa conta, são considera-
dos os leitos fornecidos pelo 
Hospital Municipal, Hospital 
de Campanha, Santa Casa e 

Enfermaria chega a 76,4%

Luzia de Pinho Melo, conforme 
atualização fornecida pela 
Prefeitura.

Apesar de Mogi estar regis-
trando queda considerável na 
ocupação de leitos há duas 
semanas, a maioria das liberações 
se deu na rede particular. Nos 
hospitais pagos, 21 leitos de 
UTI estão desocupados e 14 
de Enfermaria encontravam-

-se livres até ontem.
Levando em conta a soma 

das redes públicas e particu-
lares, Mogi acompanha os 
resultados de cidades vizinhas 
que já vinham registrando 
queda desde a semana retra-
sada. Suzano, por exemplo, 
comunicou uma ocupação de 
70% de seus 20 leitos de UTI 
e 56,7% dos 67 de Enfermaria. 
Em Itaquaquecetuba, seis 
dos 11 leitos de Emergên-
cia encontravam-se livres e 
dez dos 35 de Enfermaria 
estavam vagos. Poá revelou 
uma ocupação de 22% dos 
seus 22 leitos, porém as duas 
vagas de Emergência estavam 
lotadas.

Rede estadual
Em alguns hospitais de 

responsabilidade do governo 
do Estado, situados no Alto 
Tietê, os índices ainda são 
altos. O Hospital Regional 
de Ferraz, Doutor Osíris 
Florindo Coelho, opera 
com 26 leitos de UTI e 26 
de Enfermaria, todos ocu-
pados. O Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba opera 
com 20 leitos de UTI com 
80% de ocupação e 20 de 
Enfermaria, todos ocupados 
no momento.

Em Mogi, no Hospital 
Luzia de Pinho Melo, os 46 
leitos de Enfermaria marcam 
ocupação de 60% de ocupação 
e 82% nos 33 de UTI. Já no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
a ocupação dos 30 leitos de 
Enfermaria é de 42,8% dos 
seus 30 leitos e 80% nos 
dez de UTI. Por fim, no 
Hospital Auxiliar de Suzano 
os 20 leitos de enfermaria 
trabalham com ocupação de 
43,8% de ocupação.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Prefeitura abre hoje cadastro
para o Auxílio Empreendedor

Formulário para adesão está disponível no site oficial na internet; pedidos podem levar até dez dias para avaliação

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes começa hoje o pe-
ríodo de cadastro de micro 
e pequenos empresários 
locais que desejam aderir ao 
programa municipal Auxílio 
Empreendedor Mogiano. 
As inscrições deverão ser 
feitas no site da Prefeitura 
na internet (http://www.
pmmc.com.br).

Os empresários que dese-
jam receber as duas parcelas, 
referentes aos meses de abril 
e maio, deverão procurar 
a página da Prefeitura e 
preencher as informações da 
empresa e os dados bancários. 
Será necessário anexar seis 
documentos comprobatórios: 
o cartão do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
extratos do Programa Gerador 
do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (PG-
DAS), a última declaração de 
Informação Socioeconômica 
e Fiscal (Defis), a Guia de 
Recolhimento do FGTS e de 

Informações à Previdência 
(GFIP), o Relatório Anual de 
Informações Sociais (Rais) e 
o documento do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes, Gabriel 
Bastianelli, reforçou que o 
empresário deve estar com os 
arquivos eletrônicos prontos 
para anexar à solicitação, e 
que os seus respectivos con-
tadores devem dar o devido 
apoio ao processo. O processo 
deve levar de sete a dez dias 
para avaliação e, após isso, 
até cinco dias para que o 
depósito seja feito na conta 
da empresa, e todo o processo 
será informado por e-mail.

O programa foi criado pela 
Lei Municipal 7.662/2021, 
que prevê o repasse, sem 
exigências de devolução do 
dinheiro à municipalidade, 
de valores de até R$ 1,5 mil 
para micro e pequenas em-
presas optantes pelo sistema 
tributário Simples Nacional 

com até cinco funcionários, 
que pertencem a setores 
não-essenciais que foram 
afetados pelas medidas de 
isolamento social desde o 
início do ano.

Para receber o benefí-
cio, as empresas também 

necessitarão estar de acordo 
com parâmetros legais. O so-
licitante deve ter sua empresa 
registrada no município pelo 
Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, apresentar 
movimentações nos últimos 

12 meses e que tenha cum-
prido as obrigações previstas 
na legislação tributária. A 
empresa também não poderá 
estar suspensa ou cassada por 
inatividade junto aos órgãos 
federais e estaduais, nem 
poderá ser da modalidade 

Microempreendedor Indi-
vidual (MEI).

O pacote de iniciativas foi 
proposto pelo prefeito no 
final de março à Câmara de 
Vereadores, quando também 
foi aprovado o programa 
Auxílio Emergencial Mogiano, 
destinado a famílias em situa-
ção de vulnerabilidade com 
um complemento na renda 
com três parcelas de R$ 100, 
pagas até junho. Segundo a 
administração municipal, o 
programa também deve ser 
lançado nos próximos dias.

A expectativa da Prefeitura 
é de que até 7,6 mil contri-
buintes jurídicos possam ser 
contemplados. O programa 
conta com um investimento 
de R$ 6,7 milhões.

Para mais informações, 
interessados devem utilizar o 
e-mail [auxilioempresarial@
mogidascruzes.sp.gov.br] 
ou pelo telefone (11) 4798-
5171. O contato telefônico 
também está disponível pelo 
aplicativo de mensagens 
WhatsApp.

André Diniz

Expectativa da administração é atender até 7,6 mil contribuintes no programa 

Ney Sarmento/PMMC
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Palestra mobiliza jovens e aborda 
tema ‘Urbanização e Águas’

A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes reali-
zou ontem uma palestra 
virtual para os alunos da 
Escola Estadual Professora 
Irene Caporalli de Souza 
sobre o tema “Urbanização 
e Águas” e atraiu a atenção 
dos estudantes. Cerca de 
190 jovens assistiram à 
apresentação, que foi feita 
pela secretária Michele de Sá 
Vieira e originalmente estava 
programada para acontecer 
durante o webinário do Dia 
Mundial da Água, em 22 de 
março, e que acabou sendo 
adiada devido à pandemia 
do coronavírus.

“Foi uma palestra muito 
enriquecedora e que levou 
informações úteis aos estu-
dantes. Os jovens gostam 
muito do tema meio ambiente 
e interagiram bastante co-
nosco. É muito bom, pois 
eles acabam atuando como 
agentes multiplicadores, 
repassando todos esses 
conhecimentos adiante e 

Meio Ambiente

principalmente ajudando 
na formação de gerações 
mais conscientes sobre a 
importância da preserva-
ção ambiental”, detalhou 
Michele.

A palestra abordou temas 
como os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, 
um conjunto de 17 metas 
estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para o meio ambiente; o ciclo 
da água; a importância das 
árvores e da arborização; a 
necessidade de se preservar 
as florestas e o combate aos 
desmatamentos; o papel das 
matas ciliares e o perigo 
de eventos extremos na 
natureza, que nada mais são 
do que reações aos abusos 
cometidos pelo homem.

Michele lembrou que a 
Secretaria do Verde vem 
trabalhando em várias fren-
tes na área ambiental em 
Mogi das Cruzes. A Pasta 
já iniciou, por exemplo, 
o planejamento estratégi-
co para a participação no 

Programa Município Verde 
Azul. Mantido pelo governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, o programa 
apóia a eficiência da gestão 
ambiental com a descen-
tralização e valorização 
da agenda ambiental nos 
municípios.

Outra iniciativa é o Pro-
grama “Viveiro na Rua”, que 
estimula a doação de mudas. 
Por conta da pandemia, a 
ação foi realizada durante 
o drive-thru da vacinação 
contra a Covid-19, no dia 
10 de abril, e agradou ao 
público. “As pessoas gostam 
de receber mudas, mas 
estamos tomando todos 
os cuidados para que isso 
não provoque aglomerações 
e para que o processo de 
doação acontece com toda 
a segurança necessária”, 
reforçou a secretária. Ela 
lembra ainda que várias 
outras ações acontecerão 
assim que o Plano São Paulo 
entrar em fases mais brandas. 

Vereadores pedem mais 
patrulhamento e integração

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes recebeu 
na tarde de ontem repre-
sentantes da Polícia Militar 
e da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para tratar de assun-
tos referentes à violência no 
município.

O convite foi feito ao 
final da sessão da Câma-
ra de Vereadores mogiana 
na última quarta-feira pelo 
vereador Mauro de Assis 
Margarido (PSDB), o Mau-
rinho do Despachante, ao 
secretário municipal André 
Ikari (Segurança), além da 
comandante do 17º Batalhão 
de Polícia Militar Metro-
politana (BPM/M), Patrícia 
Félix, e o coordenador da 
Guarda Municipal de Mogi, 
Lenivaldo Castro.

O vereador Maurinho, 
que preside a Comissão 
Permanente de Segurança, 
reforçou que o encontro teve 
como principal meta unir 
os trabalhos e esforços das 
forças públicas pela defesa 
da comunidade, com atenção 

Segurança

compartilhada à da Saúde.
Os membros da Câmara 

levaram reclamações da co-
munidade sobre o aumento 
dos furtos no município, 
enquanto que a comandante 
da PM informou que a cor-
poração inseriu mais duas 

zona rural, pedindo o reforço 
no patrulhamento com a 
utilização deste programa.

Já o vereador Edson Santos 
(PSD), além de agradecer ao 
trabalho já realizado, pediu o 
fortalecimento do programa 
Vizinhança Solidária, que 
cria núcleos de comunica-
ção entre moradores que 
ajudam as autoridades na 
informação de ocorrências. 
O parlamentar Eduardo Ota 
(Pode) falou sobre a falta de 
funcionamento de uma das 
câmeras integradas à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Agenda 
Esta foi a primeira das 

reuniões extraordinárias 
entre membros da Câmara 
e autoridades. Na manhã de 
hoje, está marcada a reunião 
da Comissão Permanente de 
Indústria e Comércio com 
representantes da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes e de 
entidades ligadas à atividade 
comercial. (A.D.)

Prefeitura estuda a criação de
um cartão para cestas básicas

Executivo avalia parceria com o comércio local para a concessão de créditos destinados a famílias vulneráveis

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Após a aprovação dos 
projetos de lei que estabe-
lecem os programas Auxí-
lio Emergencial Mogiano 
e Auxílio Empreendedor 
Mogiano, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes já começa 
a estudar novos mecanismos 
e abordagens das propostas 
de ajuda social. Entre eles 
está o estudo para a criação 
de um cartão que possibilite 
a retirada de cestas básicas 
junto ao comércio local.

A proposta foi abordada 
pelo prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
no início da semana, duran-
te a coletiva de imprensa 
para apresentar o balanço 
dos primeiros cem dias de 
governo. Durante a entre-
vista, o prefeito falou sobre 
a possibilidade de criação 
de um novo sistema que 
facilitasse a distribuição de 
cestas básicas para famílias 
referenciadas junto à Assis-
tência Social do município.

De início, cerca de 330 famílias em situação de vulnerabilidade seriam atendidas

Segundo a Secretaria de 
Assistência Social de Mogi, o 
cartão é uma estratégia que 
pretende complementar e 
humanizar o trabalho que 
já vem sendo feito com a 
distribuição de alimentos 
na cidade. “Uma vez com o 
cartão em mãos, as famílias 
terão a autonomia de escolher 
o que realmente necessitam 
adquirir”, detalhou a Pasta.

O sistema está em pro-
cesso de elaboração pelo 
município, incluindo o valor 
a ser disponibilizado em um 
cartão magnético que será 
aceito em redes conveniadas, 
como um vale-alimentação. 

“Para que entre em operação, 
é necessário abrir um processo 
de licitação”, esclareceu a 
municipalidade.

Em um primeiro momento, 
a administração municipal 
tem como previsão atender 
cerca de 330 famílias em 
situação de vulnerabili-
dade em decorrência de 

insegurança alimentar e 
em acompanhamento pelos 
serviços que ofertam prote-
ção social. A intenção é que 
o serviço seja prestado de 
forma contínua.

Apoio na Câmara
A proposta de criação de 

um sistema para a distribui-
ção de cestas básicas pela 
Prefeitura de Mogi tem sido 
defendida por vereadores 

de partidos de esquerda na 
Câmara Municipal.

Dentre os parlamentares, 
um dos mais ferrenhos de-
fensores é Iduigues Martins 
(PT), que apresentou re-
querimentos e indicações 
cobrando do Poder Público 
uma ação em caráter ins-
titucional para a garantia 
da segurança alimentar da 
população.

A última intervenção do 
parlamentar foi a apresentação 
de uma indicação na sessão 
de terça-feira passada na 
Câmara, sugerindo estudos 
para a criação do sistema. 

“Queríamos que este sistema 
formasse um vínculo entre 
o beneficiário do sistema 
e o comércio local, e que 
já estivesse disponível no 
programa do Auxílio Emer-
gencial Mogiano, mas, devido 
à urgência deste projeto em 
disponibilizar os recursos, 
sabemos que não é possível. 
Mas espero que no futuro 
seja oferecido à população”, 
solicitou o vereador.

André Diniz
Divulgação/PMMC

Auxílio Emergencial 
Mogiano vai precisar 
de ferramentas 
para efetivação e 
controle de ações

Encontro teve 
a presença do 
secretário André 
Ikari, dos comandos 
da PM e da GCM

equipes ao patrulhamento 
por meio do programa da 
Diária Especial Por Jornada 
Extraordinária de Trabalho 
(Dejem). O vereador Policial 
Maurino (Pode) falou sobre 
a falta de efetivo para aten-
dimento às ocorrências na 
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Comitê se encontra hoje 
com vereadores de Mogi

O Comitê Integrador e 
Participativo de Enfrenta-
mento às Consequências da 
Covid-19 (Cipec) deve se 
reunir hoje com a Câmara 
Municipal de Mogi das Cru-
zes. A pauta principal a ser 
tratada, além de explicar aos 
parlamentares os objetivos do 
Cipec, é solicitar o apoio do 
Legislativo para as iniciativas 
que passarão a ser pautadas 
pelo comitê.

Criado no início de abril, 
o Cipec reúne 16 entida-
des de classe de segmentos 
como agricultura, comércio, 
contabilidade, construção 
civil, indústria, segurança e 
transportes e tem como pro-
posta participar de forma ativa 
das discussões e tomada de 
decisões das administrações 
públicas que impactam direta-
mente nas atividades geradoras 
de emprego nos municípios 
em meio à pandemia.

Na semana passada, o novo 
comitê entregou uma carta 
aberta ao Consórcio de De-
senvolvimento de Municípios 

Cipec

do Alto Tietê (Condemat) 
propondo uma parceria com 
as Prefeituras da região para 
auxiliar no combate à pan-
demia e, principalmente, na 
retomada econômica.

De acordo com Valterli 
Martinez, porta-voz do Ci-
pec, a integração com as 
demais gestões municipais 
deve ser movimentada em 
reuniões produtivas junto 
ao comitê, que oferecerá 
um olhar amplo de cada 
entidade representativa. Em 
resposta à proposta do Cipec, 

o presidente do Condemat e 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), enalteceu a 
iniciativa das entidades.

O dirigente falou sobre 
ações regionais que foram 
favoráveis aos setores, como 
a não adesão ao mega feriado 
de 26 de março a 1 de abril, 
adotado na capital e outras 
regiões. No entanto, Ashiuchi 
reforçou que, pela diversidade 
de características dos municípios 
que compõem o Condemat, 
nem sempre é possível uma 
decisão unificada. (T.M.)

Na sexta passada, grupo entregou carta ao Condemat

Divulgação/Condemat

Estado vai restituir R$ 103 mil 
de IPVA a motoristas de Mogi

Retorno de parte do imposto ocorre por ocasião do roubo ou furto dos veículos de contribuintes no ano passado

DEVOLUÇÃO

Os motoristas que residem 
em Mogi das Cruzes e tiveram 
seus veículos roubados ou 
furtados em 2020 receberão, 
juntos, R$ 103.767.00 de 
restituição. A devolução, 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda e Planejamento, é 
referente à restituição pro-
porcional do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e be-
neficia 226 proprietários 
que pagaram o imposto no 
ano em que ocorreu o crime.

No total, serão creditadas 
as diferenças relativas a 266 
veículos, distribuídas em 
quatro lotes liberados nos 
meses de abril e maio, de 
acordo com o período de 
ocorrência do fato. O con-
tribuinte que tiver direito 
à devolução não precisa 
fazer nenhuma solicitação, 
o reembolso é automático, 
isso porque, os sistemas da 
Secretaria de Segurança Pública 
e do Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran) estão 
integrados ao da Fazenda 
e Planejamento. Os valores 
obedecerão ao calendário de 
restituição de acordo com a 
tabela e ficarão à disposição 
do proprietário no Banco do 
Brasil durante dois anos. “Após 
esse prazo a restituição deverá 
ser solicitada na Secretaria 

da Fazenda e Planejamento. 
O contribuinte que estiver 
inadimplente não poderá 
resgatar o valor enquanto 
houver a pendência, como, 
por exemplo, débitos de 
IPVA de outro veículo de 
sua propriedade”, alertou 
a Pasta estadual no início 
deste mês.

Ainda de acordo com a 
Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento, 110.245 motoris-
tas quitaram integralmente 
o IPVA, seja de maneira à 
vista ou parcelada em três 
vezes em Mogi em relação 
ao exercício fiscal do ano 
passado. No total, o Estado 
arrecadou R$ 116.205.920 

de todos os motoristas com 
os pagamentos do imposto.

Se somado aos valores das 
restituições das outras qua-
tro cidades mais populosas 
do Alto Tietê, o montante 
devolvido aos motoristas 
resulta em R$ 294 mil. Em 
Itaquaquecetuba, serão  
R$ 55.702,55, correspondentes 
aos 170 veículos roubados ou 
furtados em 2020. Ao todo, 
47.442 proprietários da cida-
de pagaram R$ 51.532.900 
de IPVA.

Já em Suzano, serão 
restituídos R$ 66.235,53, 
montante correspondente 
aos 194 veículos rouba-
dos ou furtados em 2020; 

48.815 motoristas quitaram 
o imposto, totalizando em  
R$ 36.906.874,44 para o 
Estado de São Paulo. Em 
Ferraz de Vasconcelos, serão 
R$ 31.802,98, referentes 
aos 105 veículos rouba-
dos ou furtados em 2020. 
Mais de 24 mil contribuin-
tes desembolsaram juntos  
R$ 19.219.014 em IPVA.

Por fim, em Poá, serão 
restituídos R$ 32.521,36, 
referentes aos 84 motoristas 
com veículos roubados ou 
furtados em 2020. Ainda 
segundo a Secretaria Estadual 
da Fazenda, foram arrecada-
dos R$ 18.920.433,29 de 
21.273 proprietários.

Thamires Marcelino

No total, 266 contribuintes vão receber a restituição proporcional do imposto

Daniel Carvalho /Mogi News Cronograma de restituição

Mogi autua sete locais por 
desrespeito às restrições

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes registrou 
sete autuações por desres-
peito às medidas sanitárias 
para conter o coronavírus 
(Covid-19) no último fi-
nal de semana. Cinco delas 
ocorreram pela realização 
de pancadões e outras duas 
a estabelecimentos que des-
cumpriram as restrições do 
enfrentamento da pandemia.

De acordo com a Prefeitura, 
as festas clandestinas foram 
registradas nos bairros Vila 
Brasileira, Vila Paulista e Vila 
Nova Aparecida e os dois 
estabelecimentos fechados 
estão localizados no Jardim 
Margarida e no centro da 
cidade. Houve também quatro 
multas por desrespeito à Lei 
do Silêncio no centro, Jardim 
Margarida, Jardim Aeroporto 
e em Jundiapeba.

Ao todo, ocorreram 366 
chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Deste total, 
140 denúncias não eram 
procedentes.

Medidas sanitárias

Já a Guarda Civil Municipal 
(GCM), evitou dez ocorrências 
de aglomerações nos bairros 
Parque Olímpico, Vila Nova 
Mogilar, Beija-Flor e Centro 
Cívico. A Guarda também 
atuou em outras ações im-
portantes. Um homem foi 
detido em Jundiapeba por 
descumprimento à medida 
protetiva, no sábado. Também 
no sábado, a Guarda Municipal 
flagrou uma ocorrência de 
crime ambiental na região do 
Parque São Martinho.

“O local permanece sendo 
monitorado. No domingo 
passado, um homem foi preso 
por desacato, após ser flagrado 
com uma motocicleta que 
não estava de acordo com 
as normas estabelecidas pelo 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB)”, disse a Secretária 
Municipal de Segurança.

A população pode auxiliar 
no trabalho de fiscalização 
e Guarda Municipal com 
denúncias pelo telefone 153, 
da Ciemp. (T.M.)

Um homem chegou ser detido em Jundiapeba 

Mogi News/Divulgação

Ocorrência                            Data da Liberação

1º trimestre de 2020  5 de abril

2º trimestre de 2020 19 de abril

3º trimestre de 2020 3 de maio

4º trimestre de 2020 17 de maio

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento
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Brasil registrou 1.607 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 1.607 novas mortes pela Covid-19 ontem. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e 

fim de semana, ficou em 2.860 e apresentou uma leve queda em relação ao dia anterior, quando ficou em 2878. Com transmissão 

descontrolada do vírus, o país tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de 

remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus. Já o 

presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, afirmou temer efeitos negativos na economia.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorizou na sexta-feira 
passada, os testes clínicos 
de uma nova candidata a 
vacina contra a Covid-19. 
O pedido foi feito pela far-
macêutica chinesa Sichuan 
Clover Biopharmaceuticals.

De acordo com a agência, o 
pedido de autorização refere-se 
às fases 2 e 3 do estudo clínico 
e deverá envolver 12.100 
voluntários em três Estados 
brasileiros: Rio Grande do 
Sul, Rio Grande do Norte e 
Rio de Janeiro.

A farmacêutica chinesa 
pretende realizar os testes 

Anvisa autoriza testes 
de mais uma vacina

Coronavírus

do produto em outros países 
da América Latina, além da 
África do Sul, Bélgica, China, 
Espanha, Polônia e Reino 
Unido.

“Para esta autorização, a 
Anvisa analisou os dados 
das etapas anteriores de de-
senvolvimento dos produtos, 
incluindo estudos não clínicos 
in vitro e em animais, bem 
como dados preliminares de 
estudos clínicos em andamento. 
Os resultados obtidos até o 
momento demonstraram um 
perfil de segurança aceitável 
das vacinas candidatas”, infor-
mou a Anvisa, em nota. (E.C.)

SP cumpre prazo das 
vacinas do Ministério

Foram entregues mais 700 mil insumos no Instituto Butantan na manhã 
de ontem, totalizando 41,4 milhões de doses do imunizante da CoronaVac

SAÚDE

 O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, admite 
que houve atrasos na entrega 
do Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA), mas que, apesar 
de burocracia, situação tende 
a se normalizar nos próximos 
meses. No entanto, o governo 
de São Paulo, está cumprindo 
com o cronograma de entrega 
de doses da Coronavac ao 
Ministério da Saúde.

“Houve atraso, um pouco 
acima de dez dias, e hou-
ve a divisão do lote inicial. 
Isso por decisão do próprio 
sistema de exportação da 
China. A burocracia ainda é 
uma dificuldade que estamos 
trabalhando. Mas como tem 
uma demanda muito grande 
de vacinas para o mundo todo, 
a partir da China, isso resulta 
em atrasos. Em janeiro, tivemos 
outro atraso. Esperamos que 
a partir de maio, com maior 
liberação de matéria-prima, 
possamos antecipar o cro-
nograma”, explicou Dimas.

Ao lado do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
o diretor do Instituto Butantan 

e o secretário estadual da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
participaram da entrega de 
mais 700 mil doses no Ins-
tituto Butantan na manhã 
de ontem totalizando 41,4 
milhões de doses da CoronaVac 
para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), desde o 
início das entregas, em 17 
de janeiro

“O Instituto Butantan tem 
cumprido com os prazos de 
entrega da vacina Coronavac. 
A FioCruz e o Governo Federal, 
por circunstâncias, foram seis 
revisões para baixo. Seis pro-
messas não cumpridas. O que 
nós desejamos é mais vacinas, 
mas, por circunstâncias que 
desconhecemos, a Fiocruz 
teve que colocar em números 

inferiores a sua previsão de 
vacinas”, argumentou Doria

Ainda na manhã da sexta-feira 
passada, o Instituto Butantan 
recebeu uma nova remessa 
do IFA para a produção de 
novas doses da vacina contra 
o coronavírus. Ao todo foram 
recebidos 3 mil litros para a 
produção de 5 milhões de 
doses da Coronavac.

Butantan recebeu nova remessa do IFA para a produção de novas doses da vacina

Divulgação

Estadão Conteúdo

O plano de trabalho da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid-19 
prevê chamar ao menos seis 
ministros ou ex-ministros do 
governo Jair Bolsonaro (sem 
partido) para dar explica-
ções sobre o enfrentamento 
da pandemia no país. Uma 
versão preliminar do roteiro, 
elaborado por integrantes 
do colegiado, também cita a 
necessidade de ouvir secretá-
rios do Ministério da Saúde, 
autoridades responsáveis 
pela área de comunicação e 
governadores. O único pre-
feito citado no documento é 
David Almeida (Avante), de 
Manaus, cidade em que a rede 
de saúde entrou em colapso no 
início do ano, com pacientes 
morrendo asfixiados após o 
fim do estoque de oxigênio 
em hospitais.

Como mostrou o Estadão, 
a CPI deve colocar em foco a 
gestão dos militares na área da 
Saúde. Além do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello, 
a lista inicial das autoridades 
que devem ser ouvidas inclui 
o ex-número 2 da Pasta, co-
ronel Élcio Franco, além do 
ex-comandante do Exército 
Edson Pujol, que será chamado 
para explicar a produção de 
cloroquina pelo laboratório 
ligado às Forças Armadas. O 
medicamento, sem eficácia 
comprovada contra a Covid-19, 
passou a ser produzido em 
maior escala.

CPI ouvirá ministros, 
governadores e prefeito

Covid-19

O Estadão apurou que Walter 
Braga Netto, atual ministro 
da Defesa, que comandou 
um comitê de crise quando 
estava na chefia da Casa Civil, 
entre outros oficiais, também 
devem ir a um incômodo 

“banco dos réus” da comissão 
no Senado.

A CPI deve começar a fun-
cionar na próxima quinta-feira 
ou na próxima semana. Um 
acordo entre a maior parte 
dos participantes prevê que 
Omar Aziz (PSD-AM) seja o 
presidente, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) seja o vice e 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
atue como relator.

O documento elaborado 
pelos senadores traz críticas 
à condução do governo Bol-
sonaro na crise sanitária. “No 
início da pandemia, o governo 
federal tentou impedir que 
os entes federados pudessem 
tomar medidas para diminuir 
o ritmo de propagação do ví-
rus, a exemplo de isolamento 
social, uso de máscaras e álcool 
em gel”, diz trecho do plano.

Os congressistas também 
mencionam a disputa travada 
por Bolsonaro com o governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB). O tucano foi o prin-
cipal mobilizador para que a 
Coronavac, , chegasse ao Brasil. 
Bolsonaro, adversário político 
de Doria, demonstrou mais 
de uma vez insatisfação com 
a vacina, que foi a primeira 
a ser aplicada no país. (E.C)

Pedido foi feito pela farmacêutica Sichuan Cloverentre

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Haverá consequências se opositor 

morrer na prisão, diz Casa Branca
A porta-voz da Casa Branca, 

Jen Psaki, afirmou ontem 
que haverá consequências 
se o opositor russo Alexei 
Navalny morrer na prisão. 
No fim de semana, partidá-
rios do ativista convocaram 
protestos para exigir sua 
libertação em Moscou, em 
meio a temores sobre sua 
saúde. O oposicionista 
do presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, foi detido 
pelo Kremlim em janeiro, 
ao retornar ao país após 
ter se recuperado de um 
envenenamento. Na semana 
passada, ele iniciou uma 
greve de fome.

Nos últimos dias, as ten-
sões entre os Estados Unidos 
e a Rússia cresceram. Em 
15 de abril, Washington 
impôs sanções a Moscou 
que proíbem instituições 
financeiras americanas de 
comprar diretamente novos 
títulos da dívida sobera-
na russa. O governo de 
Joe Biden acusa os russos 
de interferir na eleição 

Russo

presidencial de 2020.
Em um discurso na se-

mana passada, o líder da 
Casa Branca afirmou que 
poderia tomar novas medidas 
caso a Rússia continuasse, 
segundo avaliação dele, a 
interferir na democracia 
americana.

“Não podemos permitir 
que uma potência estrangeira 
interfira impunemente em 
nosso processo democráti-
co”, declarou o democrata 

na ocasião.
Na coletiva desta segunda-

-feira, Psaki confirmou que 
o conselheiro de Segurança 
Nacional dos EUA, Jake 
Sullivan, conversou nesta 
data com o secretário do 
Conselho de Segurança da 
Rússia, Nikolay Patrushev.

Segundo a porta-voz, os 
dois destacaram a importância 
de manter um diálogo a fim 
de normalizar as relações 
bilaterais. (E.C.)

Partidários convocaram protestos para exigir libertação

Divulgação

Próximo passo é reunião da 
FDA para analisar situação

Uso do imunizante foi suspenso após relatos de efeitos colaterais como a formação de coágulos sanguíneos

VACINA DA J&J

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem 
que o próximo passo no 
imbróglio que envolve a 
vacina contra Covid-19 
da Johnson & Johnson no 
país será uma reunião da 
Administração de Alimentos 
e Medicamentos (FDA, na 
sigla em inglês) para ana-
lisar a situação. O uso do 
imunizante da farmacêutica 
americana foi suspenso após 
relatos de efeitos colaterais 
como a formação de coágulos 
sanguíneos.

Na semana passada, o 
conselheiro do governo 
americano e chefe do Ins-
tituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas, An-
thony Fauci, disse esperar 
uma decisão rápida dos 
reguladores sobre o uso da 
vacina da J&J.

Em uma coletiva de im-
prensa ontem, Psaki também 
afirmou que os Estados 
Unidos entraram em uma 

nova fase da vacinação 
contra a Covid-19. Nesta 
data, o Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla em inglês) 
americano informou que 
todos os indivíduos com 
16 anos ou mais já podem 
ser imunizados contra o 
coronavírus.

Mesmo com o avanço 
da campanha de vacinação, 
contudo, as médias diárias 
de novos casos e mortes por 
Covid-19 subiram no país 
recentemente.

Casos e Mortes
 Os Estados Unidos re-

gistraram uma alta de 1,1% 
na média diária de novos 
casos de coronavírus na 
última semana em relação 
aos sete dias anteriores, a 
67.443, segundo ontem 
a diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) do país, Rochel-
le Walensky, que também 
informou um aumento de 

2,1% nas mortes diárias, 
a 695, segundo a mesma 
comparação.

O ritmo da vacinação nos 
EUA, porém, tem acelerado, 
e agora um em cada qua-
tro americanos já foram 

completamente vacinados 
contra a Covid-19, de acordo 
com Walensky.

O coordenador da for-
ça-tarefa da Casa Branca 
contra a pandemia, Andy 
Slavitt, disse que 50% dos 

adultos residentes no país 
receberam ao menos uma 
dose das vacinas contra 
a Covid-19. Entre idosos, 
a taxa é de mais de 80%, 
afirmou Slavitt.

Walensky alertou para 

um aumento nas infecções 
entre jovens nos EUA, logo 
após o CDC confirmar que 
americanos com 16 anos ou 
mais já podem ser imuniza-
das contra a doença.

Para a coordenadora da 
agência, a decisão de tornar 
esta parcela da população 
elegível à vacinação repre-
senta um “tremendo passo” 
no programa de imunização 
dos EUA.

Pacote
Ao responder uma per-

gunta sobre as negociações 
para a tramitação do pacote 
de infraestrutura de US$ 
2,3 trilhões no Congres-
so, Psaki respondeu que 
o governo está disposto a 
ouvir as ideias da oposição 
e de democratas que estão 
mais à esquerda no partido. 
Segundo a porta-voz, ainda 
não é possível determinar 
qual exatamente será o 
montante final dos gastos 
que estarão previstos na 
proposta.

Estadão Conteúdo

EUA registraram uma alta de 1,1% na média diária de novos casos de coronavírus

Irineu Junior/Secop Suzano

Cuba virou a página dos 
governos dos irmãos Castro, 
com a aposentadoria de Raúl 
Castro, aos 89 anos, numa 
transição simbólica que não 
muda a linha política do país, 
um dos últimos comunistas 
no mundo. O presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, 
substituiu Raúl como pri-
meiro secretário do Partido 
Comunista de Cuba ontem 
no quarto e último dia do 8º 
Congresso da legenda.

Junto com Raúl, deixaram 
de fazer parte da cúpula outros 
dirigentes históricos, como o 
atual “número 2” do partido, 
José Ramón Machado-Ventura, 
de 90 anos, e o comandante 
Ramiro Valdés, de 88, além de 
Marino Murillo, considerado o 
líder das reformas econômicas 
iniciadas há uma década.

“19 de abril, um dia histórico”, 
escreveu Díaz-Canel, de 60 
anos, em sua conta no Twitter. 

“A Geração do Centenário, 
fundadora e guia do Partido, 
entrega responsabilidades” 
a uma geração mais jovem, 
acrescentou.

Miguel Díaz-Canel assume 

liderança Partido Comunista

Era Castro

“O mais revolucionário dentro 
da Revolução é sempre defender 
o partido, da mesma forma 
que o partido deve ser o maior 
defensor da Revolução”, disse 
posteriormente o presidente.

A imprensa estatal cubana, 
a única com acesso à cobertura 
do evento, ainda não detalhou 
quem foi nomeado como 
segundo secretário do partido, 
no lugar de Machado-Ventura.

Entre os novos integrantes 
do órgão mais poderoso do 
partido estão o primeiro-ministro 
do país, Manuel Marrero, e 
Luis Alberto Rodríguez López-

-Callejas, ex-genro de Raúl 
Castro e chefe do conglome-
rado cubano de propriedade 
militar GAESA, que controla 
os ativos econômicos mais 
valiosos do país.

Continuam no órgão de 
direção, além de Díaz-Canel, 
o presidente do Parlamento, 
Esteban Lazo; o vice-presidente, 
Salvador Valdés; o vice-primeiro-

-ministro, Roberto Morales; 
e o ministro das Relações 
Exteriores, Bruno Rodríguez, 
entre outros. (E.C.)

O Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC, na sigla 
em inglês) confirmou em seu 
site, na tarde de ontem que 
todos aqueles com 16 anos 
ou mais já podem receber sua 
vacina contra o novo corona-
vírus. “Tome a vacina contra a 
Covid-19 o mais rápido que 
puder. A disseminação da 
vacina é crucial para ajudar 
a acabar com a pandemia”, 
diz o órgão oficial.

No site do CDC, os moradores 
do país podem encontrar um 
posto de vacinação próximo.

Na maioria dos casos, os 
locais encarregados da vaci-
nação no país têm agendado 
previamente os horários para 
a imunização. (E.C.)

Centro de Controle 

e Prevenção de 

Doenças orienta 

vacinação rápida  

Covid-19

Todos aqueles com 
idade acima de 16 
anos ou mais já 
podem receber o 
imunizante
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São Paulo promete atacar 
o Sporting Cristal, no Peru

O São Paulo deu vexame 
na edição passada da Liber-
tadores ao ser eliminado na 
fase de grupos. Aquela queda 
precoce serve de lição para 
a estreia de hoje, às 21h30, 
diante do Sporting Cristal, 
no Estádio Nacional de Lima, 
no Peru. Hernán Crespo 
promete um futebol ofensivo 
em busca da vitória, pois 
sabe que sem pontos fora 
de casa uma classificação 
fica sempre ameaçada.

Não ter medo de jogar 
longe de casa é uma das 
virtudes dos treinadores ar-
gentinos, que vira e mexe 
andam surpreendendo em 
solo brasileiro. Essa postura 
será a tônica do São Paulo 
diante dos rivais não apenas 
como mandante.

Na campanha passada, o 
São Paulo acabou eliminado 
por perder seus três jogos 
como visitante. LDU e Ri-
ver Plate ainda eram rivais 
tradicionais, mas se tivesse 
vencido o frágil Binacional 
na largada do torneio, estaria 

Mais Libertadores

nas oitavas. O ano é outro e 
a postura deve ser diferente. 
Até então, o desempenho 
vem agradando e chegou a 
hora de provar nas partidas 
internacionais.

O São Paulo vem de quatro 
vitórias seguidas, duas contra 
rivais importantes, casos de 
Palmeiras e Red Bull Bra-
gantino, e a confiança está 
em alta. Largar bem diante 
do Sporting Cristal servirá 
para receber o Rentistas, do 

Uruguai, daqui uma semana, 
com mais tranquilidade. A 
ideia é arrancar bem na Li-
bertadores para não sofrer 
num calendário tão apertado.

Mesmo com reforços im-
portantes à disposição, casos 
de Miranda, Benítez e Eder, o 
técnico Hernán Crespo não 
deve mexer na equipe, satisfeito 
com o futebol apresentado no 
1 a 0 sobre o Palmeiras, no 
Allianz Parque. Desta forma, 
Luciano e Pablo seguiriam 
formando o ataque.

O esquema com três za-
gueiros será utilizado ao longo 
da temporada, com Daniel 
Alves e Reinaldo ganhando 
liberdade para atacar pelas 
laterais. Não por acaso ambos 
vêm se destacando e a ideia 
e seguir investindo no que 
está dando certo.

Crespo sabe bem o ca-
minho das redes diante do 
Sporting Cristal. Pelo River 
Plate, na Libertadores de 
1996, o ex-atacante anotou 
um belo gol de bicicleta no 
palco do jogo de hoje. (E.C.)

Santos abre fase de grupos na 
Vila contra o Barcelona-EQU

Uma semana depois de garantir a classificação diante do São Lorenzo, técnico quer estrear com “alegria”

LIBERTADORES

Ariel Holan não gostou 
nada de o Santos ter se des-
concentrado diante do San 
Lorenzo e levar o empate 
por 2 a 2, no fim, após ter 
dois gols de vantagem em 
duelo da fase prévia da Li-
bertadores. Mesmo com a 
vaga encaminhada naquele 
dia, em Brasília, ele queria 
seriedade até o fim. Com essa 
recomendação e esbanjando 
confiança, o treinador acredita 
numa “estreia com alegria” 
hoje na fase de grupos, às 
19h15, na Vila Belmiro.

O comandante santista des-
cansou todos os seus titulares 
no Paulistão para espantar 
a zebra equatoriana e evitar 
um tropeço na abertura do 
Grupo C. Largar com uma 
boa vitória é a meta do vice-

-campeão da América, rumo 
à conquista que escapou no 
fim na temporada passada.

Sim, ainda é a primeira 
jornada, mas o Santos sonha 
grande e aposta no trabalho 

do argentino para repetir a 
ótima campanha de 2020, mas 
com um desfecho diferente. 

“É muito importante fazer 
um grande trabalho na fase 
de grupos”, avaliou Holan.

Será um reencontro com 

sentimento de vingança aos 
brasileiros. Em 2017, o time 
do Equador levou a melhor 
nas oitavas de final, ganhan-
do em plena Vila Belmiro 
por 1 a 0.

“O Barcelona é um time 

importante do Equador, que 
está em 1° no torneio do 
seu país (caiu para segundo, 
ultrapassado pelo Emelec). 
Um rival que tem experiência 
de Libertadores, mas temos 
de pensar em fazer nosso 

jogo, sair com tudo e tratar 
de ter um resultado que nos 
permita começar a fase de 
grupo com alegria”, avaliou 
o treinador.

A tática será a utilizada 
até então com sucesso na 
fase prévia da Libertadores, 
diante de Deportivo Lara 
e San Lorenzo: paciência 
e velocidade e eficácia nas 
transições entre defesa e 
ataque.

O Barcelona chega empolgado 

Estadão Conteúdo

Ariel Holan não gostou do desempenho do time no empate contra o San Lorenzo

Ivan Storti/Santos FC

Corinthians terá poucas 
mudanças para estreia

Após uma maratona de 
quatro partidas pelo Cam-
peonato Paulista em um 
período de uma semana, 
o Corinthians terá agora 
quatro dias de preparação 
para a sua estreia na Copa 
Sul-Americana. Para o jogo 
contra o River Plate, do Pa-
raguai, em Assunção, nesta 
quinta-feira, o técnico Vagner 
Mancini sinalizou que o time 
não terá muitas novidades 
na escalação.

“Em momento algum eu 
citei que uma equipe era 
titular e outra reserva. Eu 
posso falar que vi uma mescla 
de jogadores, até para ter 
duas equipes fortes, era im-
portante montar um sistema 
defensivo que vinha jogando 
mais, o considerado titular, 
com alguns garotos, num 
campeonato com quatro 
jogos em oito dias. Após a 
maratona era para reavaliar, 
as quatro partidas, e ver o 
time titular”, disse.

Mancini deu indícios que 
alguns jogadores que não 

Sul-Americana

estiveram em campo neste 
domingo serão escalados, 
como o lateral-direito Fagner, 
o zagueiro Gil e o lateral-

-esquerdo Fábio Santos. E 
ao ser questionado sobre as 
boas atuações de João Victor, 
Raul Gustavo, Lucas Piton 
e Luan na vitória sobre o 
Ituano, reforçou que ainda 
não bateu o martelo sobre 
o time principal.

“Saímos de um jogo em 
que fomos vitoriosos, em 
que jogamos bem, e o jogo é 
só na quinta-feira. Vamos ter 
um tempo para parar, refletir 
sobre o que está acontecen-
do. Não é em uma ou duas 
partidas que você muda o 
plano de jogo. É importante 
quando todos estão buscando 
um lugar no time porque o 
time evolui. Isso te dá ganho 
quando quer ser mais ofen-
sivo, defensivo ou cauteloso. 
É importante todos estarem 
bem para que o time possa 
evoluir com isso”, acrescentou.

Mancini admitiu ter “boa 
dor de cabeça” para definir seu 

11 ideal. O treinador valori-
zou as atuações individuais, 
que, segundo ele, indicam 
busca de espaço na equipe, 
e se mostrou satisfeito com 
o desempenho geral.

“É uma dor de cabeça boa, 
ver atletas buscarem espaço, 
valorizar o que é feito. Tivemos 
jovens muito bem, isso faz a 
gente vislumbrar um futuro 
interessante. Na equipe de 
Guarani e São Bento, temos 
jovens valores que precisam 
entrar no processo de matu-
ração. Hoje temos 22 atletas 
que já jogaram, podem ser 
úteis Isso não tira a dificuldade 
que vamos encontrar nos 
campeonatos, mas mostra 
que podemos chegar e jo-
gar bem contra adversários 
que são considerados mais 
fortes. Hoje estou satisfeito, 
para melhorar tem que ter 
evolução no tático, técnico. 
Hoje vi atletas bem melhores, 
teve crescimento, evolução, 
individual e da equipe num 
todo”, pontuou o treinador 
Mancini. (E.C.)

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

BARCELONA-EQU 
Burrai; 
Velasco, 
León, 
Riveros e 
Quiñonez; 
Piñatares,
López, 
Martínez, 
Castillo e 
Díaz;
Garcés.
Técnico - 
Fabian Bustos.

SANTOS 
BARCELONA-EQU

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Vila Belmiro.

SPORTING CRISTAL 
Solís; 
Madrid, 
Merlo, 
Alejandro González 
e Loyola; 
Calcaterra, 
Távara e 
Christofer González; 
Corozo, 
Hohberg e 
Marcos Riquelme. 
Técnico - 
Roberto Mosquera.

SÃO PAULO 
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Bruno Alves e 
Léo; Daniel 
Alves, 
Luan, 
Rodrigo Nestor, 
Igor Gomes e 
Reinaldo; 
Pablo e
Luciano.
Técnico - 
Hernán Crespo.

SPORTING CRISTAL 
SÃO PAULO

ÁRBITRO - Andrés Cunha (URU).
LOCAL - Estádio Nacional de Lima.
HORÁRIO - 21h30.

ao Brasil. Com somente uma 
derrota em 12 jogos na tempo-
rada (ganhou sete e empatou 
quatro) espera manter a boa 
fase e surpreender o Santos 
em plena Vila Belmiro.

O quarteto ofensivo é a 
aposta de Fabian Bustos. O 
experiente argentino Díaz, 
de 34 anos, é o tradicional 
camisa 10, responsável por 
servir o trio de ataque for-
mado por Castillo, lateral de 
origem escalado na frente, e 
Martínez, abertos nas pontas 
e o goleador Garcés na frente.

Reservas vencem
O Santos enfim voltou a 

vencer no Paulistão. Após 
levar 3 a 0 da Ponte Preta, o 
time da Vila Belmiro reagiu 
com um triunfo sobre a 
Inter de Limeira por 2 a 1, 
no domingo, em casa. Com 
um a menos durante a maior 
parte do segundo tempo, os 
anfitriões contaram com 
duas falhas graves da defesa 
rival para balançar as redes. 
O time colocado em campo 
por Holan foi o reserva.
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SBT, 21H00

Chiquititas
 Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca percebe a felicidade de Karina e Pedro e desiste de contar o que 

descobriu. Mari e Jeff fi cam satisfeitos por conseguirem fi car juntos. Duca 

diz a Pedro que descobriu que ele recebeu dinheiro para namorar Karina. 

João se revolta com a decisão de Dandara em deixá-lo morar com René. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela publica fotos suas com Julia e Rodrigo no blog que fez para Ana. 

Julia comeca a andar. Rodrigo frequenta a faculdade de arquitetura. Rodrigo 

leva a fi lha para visitar Ana. Ha uma passagem de tempo e Julia continua 

crescendo feliz.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra conta a Luna que Alexia vai fi ngir psicografar uma carta sua para Rafael. 

Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela começar 

um relacionamento. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem 

a impressão de que a moça ainda está viva. 

GLOBO, 21H00

Império
Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis pede para Severo e Magnólia 

impedirem Robertão de voltar à sua casa. José Alfredo chega à casa de Maria 

Ísis. Cristina vai ao camelódromo. Maria Clara gosta da comida de Vicente. 

Xana, Fernando e Cora cobram de Cristina uma explicação por seu sumiço. 

RECORD, 21H

Gênesis
Sarai se prepara para o casamento. Abrão chega ao palácio e fala com Sarai. 

Gate se emociona ao rever seus pais na prisão. Helda chora com o sumiço 

das fi lhas de Ló. Ziva e Simei convencem Gate na prisão. O faraó e suas 

esposas sofrem com a praga. Ayla agradece a Lúcifer.

 Não tema os 
obstáculos que 
surgem no seu 
caminho. Mais tarde 
ou mais cedo você 
terá que os enfrentar. 
Fugir não os afastará 
da sua vida, por isso 
vista sua pele de 
guerreiro e esteja 
preparado para a 
batalha.

Você verá que 
não será fácil, mas 
o prêmio valerá a 
pena. Confie nas suas 
capacidades e remova 

MOMENTO
especial

Vencer obstáculos da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CINTIA LUIZA CORREA E SEBASTIÃO 
RAMOS DE SANTANA

Receba mais um ano com o coração aberto. Parabéns!  

 A alegria de viver está em sentir 
gratidão por todos os momentos da 
vida, mesmo os ruins.”

 cultura@jornaldat.com.br

qualquer dúvida do 
seu coração. Quando 
as adversidades são 
encaradas de frente, 
já foi dado o primeiro 
passo para a vitória.
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Uma das coisas mais gostosas nas festas que assinamos até aqui é sem dúvida o 
astral que toma conta dos habitués. No evento Black-Tie intitulados “Uma Noite 
me Las Vegas” o fotógrafo Carlos Magno garantiu clicks fantásticos que resolvi 
relembrar . São imagens assim e momentos como estes que nos renovam. A 
cada dia dos tempos atuais o que mais vemos e sentimentos são notícias tristes 
em função da pandemia. Busco aqui , alegrar nossos leitores e amigos onde 
nessa proposta de reeditarmos acontecimentos sociais que nos encheram de 
alegria sejam revistos através das fotos . Isso nos faz voltar no tempo e resgatar 
histórias . Sempre escuto e também recebo mensagens onde a tônica é :”sau-
dades de suas festas”. Com isso sinto que fizemos tudo certo e que esta lacuna 
de eventos fará com que assim que passar tudo isso todos estarão sedentos 
para brindar a vida e curtir um magnânimo encontro e nossa responsabilidade 
só aumentará para atender as expectativas .Hoje as fotos dispensam legendas 
e falam por si .  Vamos orar e agradecer a Deus nossa vida e nossa saúde !!!!

em Noite Black-Tie Descontração 

Doutor Luiz Carlos Barbosa
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Gonzalo Sanchez Palencia  Fernadez, 

Emmanuelle Isabel, Sandro Xavier, 

Marcello Cusatis, Eugênia Bou Assi 

Gerlach e Larrisa Resende Endo . 

Quarta-feira 

Sonia Cirilo , Kátia Aoyagi, Thatiane 

Angélica, Danielle Sorriso, Marco 

Antonio Papais, Tainá Félix Moreira 

, Cristiane T. Urano e Gisele Siqueira 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Parabenizo o Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) Mogi das Cruzes, a ser o primeiro AME da SDPM 
a receber a acreditação internacional de qualidade nível 
Diamante a qual é concedida pela Health Standards 
Organization em parceria com a IQG-Health Service 
Acreditation. Este é o mais alto nível emitido pela 
instituição. O programa de excelência oferece um 
processo de avaliação que orienta e monitora padrões de 
alta performance, para que as organizações melhorem 
o seu desempenho de forma constante . A unidade 
recebeu oito visitas para monitorias durante um período 
de dois anos . O AME oferece atendimento referenciado 
de média complexidade, para 11 municípios do Alto 
Tietê, em 12 especialidades : Urologia, pneumologia, 
proctologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia, 
dermatologia, mastologia, oftalmologia, cirurgias de 
cabeça e pescoço , vascular e geral. Em 2020 realizou 
mais de 13 mil atendimentos mensais . O diretor 
técnico Luiz Carlos Barbosa, do AME Mogi atribui esta 
acreditação ao resultado de muito trabalho da equipe 
que está sempre visando no final oferecer a melhor 
assistência em saúde a região do Alto Tietê. O Doutor 
Luiz Carlos Barbosa acrescenta que para ofertar alta 
qualidade no atendimento a adoção dos melhores 
processos de gestão é necessária e imprescindível.  
Parabéns a todos os envolvidos !!! 

 SELO QUALIDADE INTERNACIONAL


