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Defesa reafirma inocência
do ex-secretário da Saúde

Argumento é 
que vacinação de 
funcionários do 
setor administrativo 
seguiu regras da 
secretaria do Estado

OBRA DE R$ 18 MILHÕES

  Licitação para recuperação de vicinais foi
aberta ontem pelo governo do Estado; estrada
 do Taboão está no pacote. Cidades, página 3

O advogado Dirceu do Valle, re-
presentante jurídico do ex-secretá-
rio de Saúde de Mogi das Cruzes, 
Henrique Naufel, reafirmou ontem 
a inocência de seu cliente diante do 
inquérito do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. A investigação 
trata de possíveis irregularidades na 
vacinação contra a Covid-19 na ci-
dade, e a defesa reforça sua posição 
com base em normas e determi-
nações da Secretaria de Estado da 
Saúde do final de janeiro. A gestão 
do ex-secretário, que foi exonerado 
dia 12 de abril, está sendo alvo de 
inquérito policial do MP, por meio 
da Vara da Fazenda Pública de Mogi. 
Cidades, página 4

LEITOS COVID

UTIs estão 
com 85,5% de 
ocupação. p3

O Auxílio Empresarial de Mogi 
das Cruzes, criado para apoiar em-
preendedores dos setores de comér-
cio e serviços afetados pela crise da 
pandemia de Covid-19, já tem 71 
empresas cadastradas. O preenchi-
mento dos formulários foi libera-
do na terça-feira. De acordo com 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, no primeiro dia, 40 
empresas demonstraram interesse 
no programa. Além disso, ocorre-
ram 214 consultas pelos canais de 
comunicação disponibilizados pela 
administração. Cidades, página 5

Em dois dias

AUXÍLIO 
EMPRESARIAL 
JÁ TEM 71
CANDIDATOS

MP recomendou exoneração do então secretário
Henrique Naufel, o que ocorreu no dia 12 de abril

Advogado Dirceu do Vale aponta erros no 
inquérito policial que apura vacinação irregular

Fotos: Mariana Acioli/Arquivo
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Flexibilização

Comércio passa a ter novas 
regras na próxima semana

No último dia da Fase de Transição, Prefeitura deve 
publicar decreto com diretrizes para semana que vem, 
entre as fases vermelha e laranja. Cidades, página 3
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Condemat define parceria

ITAÚ SOCIAL

Foco é o fortalecimento da educação regional e o 
aperfeiçoamento da gestão pública. Cidades, página 4
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ROUND 2
O prefeito de Mogi, Caio Cunha (Pod-
meos), passa por novo incômodo po-
lítico com a Câmara, em pouco mais 
de quatro meses de governo. Pela se-
gunda vez, um militante político da ci-
dade entrou com um pedido de cassa-
ção contra o chefe do Poder Executivo, 
devido às apurações do Ministério Pú-
blico sobre a suposta imunização irre-
gular de servidores públicos da Secre-
taria de Saúde da cidade.

REPARO URGENTE
O Semae identificou um vazamen-
to de água na avenida Pedro Rome-
ro e fará a manutenção na manhã de 
hoje, quando haverá pausa no forne-
cimento de água para a Fazenda Ro-
deio (condomínio Bella Citta) e parte 
do Jardim Maricá. A normalização do 
abastecimento deverá ocorrer ao lon-
go da tarde. Ontem, a autarquia con-
cluiu o reparo de um vazamento na 
avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes, 
no Mogi Moderno. Mais informações 
pelo telefone 115.

LANCHE DO MOGI BASQUETE
A hamburgueria Mr Jordan Burger, 
parceira do Mogi das Cruzes Basque-
te, lançou nesta semana o lanche BMB 

(Burger Mogi Basquete). O sanduíche 
foi montado com dicas feitas pelos in-
tegrantes da equipe e torcedores. O 
lanche é composto por pão australia-
no, maionese da casa, hambúrguer de 
180 gramas, creme de queijo, bacon e 
requeijão empanado; e custa R$ 31,90.

EMISSÃO DE CARBONO I
A Rede Veran Supermercados é a pri-
meira da América Latina a reduzir sua 
emissão de carbono (CO2) no siste-
ma delivery, em parceria com uma 
empresa que atua em neutralização 
de carbono. A expectativa é neutrali-
zar, num primeiro momento, o equi-
valente a 5.500 kg de CO2. O projeto 
começou ontem, quando foi celebra-
do o Dia da Terra.

EMISSÃO DE CARBONO II
O dióxido de carbono é responsável 
por cerca de 60% do efeito estufa que 
é lançado no meio ambiente de diver-
sas formas, entre elas pela queima de 
combustíveis que abastecem veículos. 
Segundo o presidente da Rede Veran, 
Sandro Benelli, o projeto da neutrali-
zação do carbono era um desejo an-
tigo e que ganhou vida após estudos 
de mercado mostrarem a eficiência 
da iniciativa.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vacinado

N
ão é a primeira vez que o go-
verno federal confirmou a ins-
talação de pontos de conexão 
de alta velocidade para comu-

nidades afastadas em Mogi das Cruzes. 
Segundo o Ministério das Comunicações, 
serão quatro pontos de internet para o 
programa Wi-Fi Brasil, que abrange vá-
rias partes do país. 

O assunto estava esquecido desde 2017, 
quando o então presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), prometeu a chega-
da do projeto Internet para Todos, a fim 
de “modernizar o Brasil”. A iniciativa veio 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MCTIC), então 
dirigido por Gilberto Kassab (DEM), que 
chegou a vir ao Alto Tietê fazer o anún-
cio. Aqueles sem banda larga, conectivi-
dade ou com acesso precário à internet 
comemoraram, mas a promessa não se 
confirmou. 

Agora, com mudanças nos protoco-
los adotados para a instalação das ante-
nas, não sendo mais necessária a desa-
propriação de terras, o programa Wi-Fi 

Brasil promete mais agilidade. As novas 
antenas serão instaladas futuramente em 
quatro locais: na Escola Municipal João 
Batalha (na Chácara dos Baianos, Jundia-
peba) e na Escola Municipal Bairro São 
João (na Estrada Ken Saito), e nas UBSs 
Santo Angelo (Conjunto Residencial San-
to Angelo) e Biritiba Ussu (no distrito de 
Biritiba Ussu). 

Segundo o gabinete do deputado federal, 
Marco Bertaiolli (PSD), deverá ser definida 
nos próximos dias a data da instalação das 
novas antenas, sendo cada uma no valor 
estimado de R$ 10 mil por equipamento. 
Todo o processo de instalação das ante-
nas será custeado pelo governo federal, 
sem a necessidade de investimentos pela 
administração municipal.

O investimento vale a pena e se faz 
ainda mais necessário neste momento de 
pandemia da Covid-19. Agora, esperamos 
que o mesmo programa da época de Te-
mer, com novo nome no governo Bolso-
naro, saia do papel. E, só depois disso, a 
população poderá comemorar e elogiar. 
Pelo menos em relação à oferta de banda 

Com os hábitos da vida 
moderna, muitas pessoas 
preocupam-se somente em 
trabalhar e ganhar dinheiro. 
Passam a maior parte de suas 
vidas nas empresas, sentadas 
em frente a um computador e, 
nos raros momentos de des-
canso, preferem, novamente, 
fazer alguma atividade no 
computador, no celular, as-
sistir televisão. Sempre sem 
muito movimentar o corpo.

Com a evolução tecno-
lógica, tudo ficou mais fá-
cil, as fronteiras e distâncias 
diminuíram e os corpos vão 
ficando cada vez mais seden-
tários.  Uma pessoa é conside-
rada sedentária quando não 
consegue gastar o mínimo 
de 2.200 calorias por sema-
na com atividades físicas. O 
indivíduo ativo deve gastar 
no mínimo 500 calorias por 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

dia. O sedentarismo possui 
alta incidência na população, 
sendo considerado um pro-
blema de saúde pública. É 
muito comum observar na 
saúde pública a pouca preo-
cupação destinada ao seden-
tarismo, na maior parte das 
gestões se fala de atividades 
esportivas como prática para 
combater o sedentarismo, mas 
sabemos que na verdade se-
dentarismo é última preocu-
pação dos gestores

Acredita-se que 46% da 
população brasileira sejam 
sedentárias. Ainda, estima-

-se que o sedentarismo es-
teja relacionado com quase 
14% das mortes no Brasil. O 
sedentarismo não acomete 
apenas os adultos, é bastante 
comum na infância e adoles-
cência, trazendo consequên-
cias para a vida adulta. Uma 

criança sedentária pode tornar-
-se um adulto obeso. Porém, 
as crianças magras também 
podem sofrer as consequên-
cias do sedentarismo.

Além da falta de ativida-
des físicas, crianças e adoles-
centes tendem a se alimentar 
de mais doces, chocolates e 
refrigerantes. Algumas das 
consequências do sedentaris-
mo são perdas de força física, 
atrofia muscular, surgimen-
to de doenças metabólicas 
e vasculares como diabetes, 
hipertensão, infarto do mio-
cárdio, acúmulos de gorduras 
e alguns casos complicações 
mais graves.

Para sair do sedentarismo 
é necessário dar início a rea-
lização de atividades físicas. 
Elas podem iniciar de forma 
leve e aumentar de intensi-
dade com o tempo.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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RODRIGO BARONE

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

A Patrulha Rural de Mogi das Cruzes flagrou ontem o corte irregular de árvores 
em Taiaçupeba. A ocorrência foi registrada na rua das Flores. Os guardas 
municipais chegaram à área após denúncia recebida pela Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp). No local, foi constatado corte e poda de árvores, 
além da supressão de mata rasteira. Denúncias para a Patrulha Rural podem ser 
feitas pelo telefone 153, da Ciemp, que funciona 24 horas por dia.
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  CORTE DE ÁRVORES É FLAGRADO EM TAIAÇUPEBA
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Mogi deve soltar hoje decreto 
com novas regras de restrição

Neste último dia da primeira 
etapa da Fase de Transição 
do Plano São Paulo, que 
começou no domingo an-
terior, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes deve publicar 
um novo decreto municipal 
que norteará as diretrizes 
da próxima semana. Esta 
nova fase de flexibilização 
da quarentena causada pela 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19) está entre a ver-
melha e a laranja.

Entre as principais mu-
danças, em comparação 
à Fase Vermelha, havia a 
reabertura do comércio e das 
atividades religiosas. Além 
disso, diferentemente do que 
foi proposto pelo Estado, 
Mogi continuou realizando 
o toque de recolher com 
circulação restrita entre 22 e 
5 horas. No Plano São Paulo 
de flexibilização, a medida 
começa às 20 horas.

Desde domingo, o atendi-
mento presencial em atividades 

Fase de transição

comerciais, incluindo shoppings 
e galerias, no horário das 11 
às 19 horas, respeitando o 
limite de 25% do número 
de pessoas, distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 
os consumidores e funcioná-
rios e protocolos sanitários, 
estava autorizado.

Como nova norma da fase 
de transição também ficaram 
permitidas as atividades 
religiosas coletivas limitadas 
a 25% da capacidade e com 
o cumprimento de regras 
sanitárias. Na semana ante-
rior, Mogi registrou queda 
nos índices de ocupação de 
leitos e segue a determinação 
do governo estadual, que 
classificou todo o Estado de 
São Paulo nesta fase.

No entanto, diferente do 

Estado, que estabeleceu esta 
nova fase até o dia 2 de 
maio, a Prefeitura publicou 
um decreto apenas para 
uma primeira etapa da atual 
fase de transição e por este 
motivo hoje deve publicar 
outro decreto com uma nova 
avaliação.

A opção por um protocolo 
mais rígido visa a uma redução 
mais acentuada dos casos de 
Covid-19 no município. A 
Secretaria Municipal da Saúde 
já afirmou que, embora haja 
diminuição da ocupação de 
leitos, a situação ainda é 
crítica. 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 super-
mercados, mercados, entre 
outros estabelecimentos.

Diferente de Mogi, a partir 
de amanhã as demais cida-
des do Alto Tietê seguirão 
a segunda etapa da Fase de 
Transição, proposta pela 
governo paulista.

Thamires Marcelino

Ocupação de leitos Covid 
em Mogi estão em 85,5%

Mogi das Cruzes mantém 
ocupação controlada dos leitos 
exclusivos para internação 
de pacientes com corona-
vírus (Covid-19). Tendo 
atravessado o segundo pico 
da pandemia há poucos dias, 
Mogi ainda vive uma grande 
desigualdade na oferta de seus 
leitos. Quando consideradas 
vagas públicas e particulares, 
a Prefeitura ostenta uma 
taxa de ocupação de 85,5% 
de ocupação da Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 71,9% de Enfermaria. O 
percentual leva em conta a 
soma de leitos distribuídos 
em oito unidades de Saúde. 
São 159 de UTI e 210 de 
Enfermaria, dos quais 23 
vagas estão disponíveis na 
primeira ala hospitalar e 59 
na segunda.

Levando em conta apenas 
os leitos públicos, rede pela 
qual a maior parte da popu-
lação receberia atendimento 
em caso de necessidade, a 

UTI

ocupação da UTI ainda é 
grave e chega a 96,1% de 
103 unidades, restam  quatro 
vagas. Na Enfermaria o número 
também é reduzido, porém 
bem mais controlado, até 
ontem o índice de ocupação 
era de 78,5% dos 149 leitos, 
restam, portanto, 32 vagas.

Cidades vizinhas, apesar 
das oscilações, mantiveram 
taxas aproximadas. Suzano 
informou que as taxas de 
ocupação de leitos de UTI 
e de Enfermaria são de 80% 
(16 de 20 vagas) e 52,23% 
(35 de 67 vagas), respecti-
vamente. Itaquaquecetuba 
declarou que conta com 35 
leitos de Enfermaria e 11 de 
emergência, em ocupação 
a cidade contabiliza 20 pa-
cientes na Enfermaria e um 
na Emergência. A cidade 
inaugurou um hospital de 
campanha nesta quarta-feira 
com 60 leitos, embora não 
tenha fornecido atualização 
da ocupação da nova uni-
dade em seu primeiro dia 
de operação.

Em Poá, as taxas de ocu-
pação da Enfermaria estavam 
baixas, marcando apenas 
três dos 22 leitos dessa ala 
hospitalar ocupados, na 
Emergência, por outro lado, 
a ocupação é limite em seus 
dois únicos leitos. Em Ferraz 
de Vasconcelos, conforme 
atualização do governo do 
Estado, o Hospital Regional 
Doutor Osiris Florindo Coelho 
apresentou a primeira libera-
ção após semanas no limite. 
Com 26 leitos de UTI com 
80,7% de ocupação e 26 de 
Enfermaria com 61,5% de 
ocupação a unidade recebeu 
o primeiro alivio ontem.

Mortes
Arujá, Ferraz, Guararema, 

Itaquá, Mogi, Poá, Santa 
Isabel e Suzano foram as 
cidades que registraram 
mortes ontem no Alto Tietê. 
No total, foram 30 mortes 
confirmadas. A região já 
registrou 3.408 falecimentos 
por Covid-19.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Licitação da estrada do Taboão 
inicia com entrega de propostas

A obra tem um previsão de orçamento de R$ 18 milhões; via faz a ligação de Mogi com a cidade de Santa Isabel

LIGAÇÃO COM A SP-88

A Secretaria de Estado 
de Transportes informou, 
no começo dessa semana, 
que o início do processo 
licitatório para a segunda fase 
do programa Novas Vicinais, 
do governo do Estado, que 
pretende recuperar mais 58 
estradas vicinais em todo o 
Estado, entre elas a estrada 
do Taboão em Mogi das 
Cruzes, na ligação entre a 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
e a cidade de Santa Isabel, 
começou ontem. A obra tem 
uma previsão de investimento 
de mais de R$ 18 milhões.

Em Mogi, a estrada vicinal 
Taboão do Parateí, conhecida 
como estrada do Taboão, 
passará por obras de recupe-
ração asfáltica, manutenção 
de acostamentos, sistemas 
de drenagem e sinalização 
vertical e horizontal. A pre-
visão de investimento do 
Lote 38 da segunda etapa 
do Novas Vicinais é de R$ 
18,5 milhões.

Estrada do Taboão  faz parte do programa de recuperação de vicinais do Estado

No Alto Tietê, além da 
estrada do Taboão, também 
será revitalizada a estrada 
dos Fernandes, em Suzano, 
totalizando 32 quilômetros 
e com um investimento so-
mado de aproximadamente 
R$ 31,7 milhões. 

Fernandes
Já em Suzano, a estrada 

dos Fernandes, em um trecho 
de 12 quilômetros no total, 
passará pelas melhorias de 
asfaltamento, drenagem e 
sinalização. O orçamento total 
para a obra conta com um 
máximo de R$ 13,2 milhões, 
e consta como Lote 39 do 
programa. A previsão é de 
que tanto a obra da estrada 

do Taboão em Mogi das 
Cruzes quanto a da estrada 
dos Fernandes em Suzano 
tenham a mesma duração: 
doze meses desde o início 
até a entrega dos trechos 
revitalizados.

A licitação está sendo coor-
denada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DER), 
por meio da concorrência 
062/2021, que é a segun-
da fase do programa. No 

total, a licitação irá cobrir 
58 lotes de estradas em 
todo o Estado de São Paulo, 
com investimento total de  
R$ 634 milhões.

A abertura dos envelopes 
com as propostas está prevista 

para acontecer no dia 06 de 
maio para os lotes de 31 a 40.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou anterior-
mente que os esforços para 
a inclusão da estrada do 
Taboão estão sendo tratados 
desde o mês de fevereiro 
com a Direção Regional 10 
do DER e seu diretor, Mauro 
Flávio Cardoso, juntamente 
com o prefeito Caio Cunha 
(Pode).

A Prefeitura de Suzano, por 
sua vez, recentemente citou 
a importância estratégica da 
estrada dos Fernandes em 
seus planos de mobilidade 
urbana, incluindo uma fu-
tura ligação da estrada com 
a avenida Senador Roberto 
Simonsen, criando um novo 
corredor viário entre o centro 
da cidade e a região da Chácara 
Sete Cruzes e a ligação com 
a cidade de Ribeirão Pires. 

“Assim como na Marginal do 
Una, abrirá novos caminhos 
e perspectivas”, declarou na 
ocasião o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL).

André Diniz
Emanuel Aquilera 

Os esforços para a 
inclusão da estrada 
do Taboão estão 
sendo tratados desde 
o mês de fevereiro 

Mogi continuou 
realizando o toque 
de recolher com 
circulação restrita 
entre 22 e 5 horas
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Conselho recebe doação 
de alimentos das polícias

O Conselho dos Fundos 
Sociais do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
recebeu a doação de mais de 
uma tonelada de alimentos 
arrecadados durante a vaci-
nação de aproximadamente 
2.800 trabalhadores das forças 
de segurança, entre policiais 
civis e militares lotados no 
CPAM – 12 e Delegacia Sec-
cional de Mogi das Cruzes, 
além de guardas municipais 
que atuam na região.

A entrega simbólica foi 
realizada anteontem pelo 
comandante do Comando de 
Policiamento Metropolitano 
(CPM), Coronel Ronaldo Gon-
çalves Faro e o comandante 
do CPAM – 12 Coronel José 
Raposo de Faria Neto para 
o presidente do consórcio, e 
prefeito de Suzano Rodrigo 
Ashiuchi (PL), a coordenadora 
do Conselho dos Fundos So-
ciais de Solidariedade, Larissa 
Ashiuchi e a coordenadora 
adjunta, Mila Queroz.

Ashiuchi reforçou a importância 

Fundos Sociais

da vacinação dos agentes de 
segurança pública, relembran-
do que este foi um pleito do 
Condemat junto ao governo 
do Estado, desde o início da 
campanha de vacinação.

“São profissionais que sempre 
estiveram prontos para servir 
à sociedade e trabalham dia-
riamente na linha de frente no 
enfrentamento à pandemia, 
por isso sempre apoiamos a 
priorização destes trabalha-
dores”, disse Ashiuchi .

O comandante do CPM, 
coronel Ronaldo Gonçalves 
Faro falou que a vacinação 
dos trabalhadores das forças 
de segurança foi essencial 
para manter a continuida-
de dos serviços prestados à 
população. “Nossa luta pela 
vacinação nunca foi por nós, 
mas sim para que a população 
não ficasse desassistida”, disse 
o comandante que destacou 
a iniciativa que irá ajudar 
milhares de famílias.

Foi arrecadada uma tonelada durante a vacinação

Divulgação/Condemat

Advogado de Naufel reafirma 
inocência do ex-secretário

Dirceu do Valle explicou que ações tomadas na Saúde foram amparadas em normas da Secretaria de Estado

INQUÉRITO POLICIAL

O advogado Dirceu do 
Valle, representante jurídico 
do ex-secretário de Saúde de 
Mogi das Cruzes, Henrique 
Naufel, reafirmou na tarde 
de ontem a inocência de 
seu cliente diante do inqué-
rito que está em apuração 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-

-SP). A investigação trata de 
possíveis irregularidades na 
vacinação contra a Covid-19 
na cidade, e a defesa reforça 
sua posição com base em 
normas e determinações 
da Secretaria de Estado da 
Saúde do final de janeiro 
deste ano.

A gestão do ex-secretário, 
que foi exonerado no dia 12 
de abril, está sendo alvo de 
inquérito policial do MP, por 
meio da Vara da Fazenda 
Pública de Mogi das Cruzes. 
A promotoria quer averiguar 
quais foram os meios para a 
imunização de profissionais 
do setor administrativo da 

Henrique Naufel comenta que aguarda 
decisão com a “máxima tranquilidade”

Pasta, que foram incluídos 
no esforço destinado aos 
profissionais da Saúde dos 
municípios.

Segundo Valle, o MP errou 
“de forma escandalosa” ao 
não levar em consideração 
as normativas da Secretaria 
de Estado da Saúde, emitidas 
tanto por e-mail no dia 28 

de janeiro às coordenadorias 
de Vigilância Epidemiológica 
de todos os municípios do 
Estado, quanto o documento 
técnico emitido pelo governo 
estadual, em 31 de janeiro. 

“A Saúde se realiza não ape-
nas no ambiente hospitalar 
pelas mãos de médicos e 
enfermeiros, mas por aqueles 

que dão apoio na recepção 
dos doentes, na elaboração 
da alimentação dos interna-
dos, na limpeza do local, no 
transporte nas ambulâncias 
e, também, pelos que em 
atividade administrativa. 
Sem o trabalho interno da 
secretaria não se adquirem 
equipamentos hospitalares, 

produtos sanitizantes, más-
caras, oxigênio, remédios 

- enfim, não se controla a 
parte burocrática”, explicou.

Em nota, o ex-secretário de 
Saúde reforçou sua posição 
de inocência às acusações de 
improbidade administrativa 
no comando da Pasta. “Os 
servidores da Secretaria 
de Saúde, administrativos 
inclusive, foram os únicos 
que não ficaram em home-

-office e trabalharam direto 
desde o início da pandemia, 
extrapolando, não raro, o 
expediente. Aqueles que, 
no interior dos hospitais, 
na ponta, e também aqueles 
que com seu trabalho asse-
guram a realização da saúde, 
são importantes da mesma 
maneira para não colapsar 
o sistema em prejuízo do 
atendimento dos munícipes”, 
declarou.

Naufel reiterou que a 
Prefeitura concluirá que a 
imunização dos servidores 
foi medida necessária para 
evitar o risco de colapso no 

sistema da Saúde, mas, acima 
de tudo, como uma medida 
legal e adotada conforme a 
determinação da Secretaria 
de Estado da Saúde. “Com a 
máxima tranquilidade para 
enfrentar qualquer apuração, 
aguardo com a serenidade 
de quem está certo o arqui-
vamento das apurações”, 
concluiu o médico.

Executivo ciente
Em nota, a Prefeitura de 

Mogi das Cruzes informou 
que tomou conhecimento da 
vacinação dos servidores da 
Secretaria de Saúde e está 
sendo feita uma análise de 
toda a documentação, inclu-
sive as normas técnicas, para 
verificar o cumprimento das 
regulamentações e prioridades. 

“A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes vem prestando todas 
as informações necessárias 
sobre o caso ao Ministério 
Público, colaborando com 
o procedimento de acom-
panhamento aberto pelo 
órgão”, encerrou.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Alto Tietê promove parceria 
com a Fundação Social Itaú

Com foco no fortalecimento 
da educação regional e no 
aperfeiçoamento de processos 
e instrumentos de gestão de 
políticas públicas educacionais, 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) dá início 
a uma importante parceria 
entre a Câmara Técnica de 
Educação e a Fundação Itaú 
Social. A iniciativa vai oferecer, 
por meio da Oficina Muni-
cipal - Escola de Cidadania 
e Gestão Pública, atividades 
de formação humana e capa-
citação técnica voltadas aos 
dirigentes de educação dos 12 
municípios consorciados em 
temas relacionados à gestão 
pedagógica, administrativa e 
financeira.

Ao longo do ano, de acordo 
com programação definida 
ontem, em reunião da Câmara 
Técnica de Educação, serão 
realizados encontros formativos 
em quatro eixos estratégicos: 
Gestão da Educação na Pande-
mia; Gestão Orçamentária da 
Educação Municipal; Gestão 

Educação

da Educação em Consórcios 
e Transição da rede municipal 
para a estadual.

O primeiro encontro forma-
tivo, por meio virtual, acontece 
na próxima semana e será 
dividido entre os dias 28 e 29 
de abril. No dia 28 os temas 
serão a Gestão da Educação 

no Primeiro Ano de Mandato 
e a Colaboração Regional na 
Educação Municipal, com as 
participações do ex-secretário 
de Articulação com os Sistemas 
de Ensino do Ministério de 
Educação, Binho Marques, e 
do superintendente do Con-
sórcio de Desenvolvimento 

Intermunicipal do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul (Codivar), 
Wilber Rossini. Já no dia 29 
será abordada a percepção das 
famílias em âmbito nacional, 
estadual e territorial.

Para o coordenador da CT 
de Educação, Leandro Bassini, 
a ação fortalece a educação 
regional e abre diálogos sobre 
temas importantes. “É uma 
parceria muito produtiva com 
duas entidades de renome no 
cenário de gestão educacional, 
que vai proporcionar um 
intercâmbio de informações, 
experiências e ideias relacio-
nadas a temas de fundamental 
importância para os municípios, 
ainda mais neste ano que 
conta com novas gestões na 
maioria das cidades e diante 
das dificuldades que a pande-
mia impôs a todos os gestores. 
Além disso, é uma iniciativa 
com propostas ousadas e 
desafiadoras, que vai fortalecer 
a educação regional”, disse.

As atividades serão mensais 
e o encerramento do projeto 
está previsto para dezembro.

É uma iniciativa com 
propostas ousadas 
e desafiadoras,
que vai fortalecer
a Educação

Dirceu do Valle diz que Ministério 
Público errou “de forma escandalosa” 

Mariana Acioli/Arquivo
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Operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus ocorrem hoje

Cinco bairros da cidade 
serão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira e 
Cata-Pneus. Os caminhões 
vão percorrer a Vila Natal, 
Jardim Veneza, Vila Ressaca, 
Alto da Boa Vista e Vila 
Sud Menuci. 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 lon-
go de todo o ano, sempre 
aos sábados. O objetivo é 
recolher objetos e móveis 
não mais utilizados pelas 
pessoas e dar a eles a desti-
nação correta, beneficiando 
o munícipe que eventual-
mente tenha dificuldades 
para fazer o descarte. A 
operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Em cinco bairros

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional 
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 ma-
teriais recicláveis impacta 
diretamente nesse controle 
e os pneus guardados nas 
residências podem ser alvo 
de criadouro do mosquito. 
Por este motivo, a orientação 
é descartá-los sempre que 
não tiverem mais utilidade.

São cerca de 10 funcioná-
rios atuando a cada sábado. 

O material é removido das 
calçadas e colocado nos 
caminhões da operação. 
Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira, 
do modelo Bobcat, auxilia na 
coleta. 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 Eco-
ponto do Jardim Armênia e 
depois recebem a destinação 
correta, por meio de atuação 
de associação parceira, sem 
nenhum custo adicional à 
Prefeitura.

As operações Cata-Tran-
queira e Cata-Pneus são 
serviços essenciais prestados 
pela Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos. Só não são 
recolhidos pelas equipes lixo 
doméstico, roupas, restos de 
construção civil (entulho) e 
material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5706

Univesp abre inscrições 
para novas vagas em Mogi

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo 
Vestibular do 2º semestre 
de 2021 da Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp). No Polo 
de Mogi das Cruzes serão 
oferecidas 64 vagas para 
ingresso, sendo 32 para 
o Eixo de Licenciaturas 
(Licenciatura em Letras, 
Licenciatura em Matemática e 
Licenciatura em Pedagogia) e 
32 para o Eixo Computação 
(Bacharel em Tecnologia 
da Informação, Bacharel 
em Ciências de Dados e 
Bacharel em Engenharia 
da Computação). 

Todos os cursos são 
gratuitos e oferecidos na 
modalidade de Ensino a 
Distância (EAD). O Polo 
da Univesp em Mogi das 
Cruzes está localizado na 
Escola de Empreendedoris-
mo e Inovação, no Centro. 
Os interessados deverão 
realizar a inscrição em um 
dos eixos por meio do site 
univesp.br/vestibular ou no 

Vestibular

site da própria VUNESP - 
vunesp.com.br. 

A taxa de inscrição é de 
R$ 45. Nesta edição, a nota 
da parte objetiva do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2018, 2019 e 
2020 poderá ser integrada 
à nota final.

Em caso de dúvidas, o 
candidato poderá acessar o 

“Fale conosco” do site www.
vunesp.com.br/faleConosco 

ou entrar em contato com 
o Disque Vunesp através 
do telefone (11) 3874-
6300, em dias úteis, das 
8 às 18 horas. Além disso, 
pode encaminhar e-mail 
para mogidascruzes@polo.
univesp ou ligar para (11) 
99896-8836 (falar com 
Paulo).

O link para inscrição é 
https://www.vunesp.com.
br/UVSP2101

São 64 vagas, sendo 32 para o Eixo de Licenciaturas

Divulgação/PMMC

Moradores desses 
locais devem deixar 
móveis, objetos e 
também pneus na 
frente de suas casas

Programa Auxílio Empresarial
tem 71 cadastrados em 2 dias

Também foram feitas 214 consultas pelos canais de comunicação; procura deve aumentar na próxima semana

PARA RESPIRAR

O Auxílio Empresarial de 
Mogi das Cruzes, criado para 
apoiar empreendedores dos 
setores de comércio e serviços 
que foram afetados pela crise 
da pandemia de Covid-19, já 
tem 71 empresas cadastradas. 
O preenchimento dos formu-
lários foi liberado na última 
terça-feira. De acordo com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, no primeiro dia 
de cadastramento 40 empre-
sas demonstraram interesse 
no programa. Além disso, 
ocorreram 214 consultas 
pelos canais de comunica-
ção disponibilizados pela 
administração.

“Consideramos positivos os 
números registrados e dentro 
do que era esperado, desde 
o primeiro dia de cadastros. 
É natural que os primeiros 
dias sejam utilizados pelos 
empresários para o esclare-
cimento de dúvidas e para 
providenciar os documentos 

junto aos contadores”, es-
clareceu a Pasta, na tarde 
de ontem.

O programa tem elegíveis 
ao benefício 7.687 empresas, 
o que totaliza R$ 6.727.200. 
O auxílio consiste no pa-
gamento, por dois meses, 
de R$ 300, por empregado 
registrado, limitado a cinco 
funcionários, o que resulta no 
valor máximo de R$ 1,5 mil.

O auxílio será concedido 
aos contribuintes optantes 
pelo Simples Nacional com 
inscrição no cadastro mo-
biliário municipal, devendo 
obedecer a alguns critérios, 
que podem ser vistos no site 
da Prefeitura.

Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
a medida é importante para 
apoiar os pequenos negócios, 
um dos mais afetados pelas 
consequências da Covid-19.

“A ACMC tem atuado para 
buscar soluções e estratégias 
para superar este período, 
que tem se mostrado o mais 
desafiador desde o início da 

pandemia. Uma das inicia-
tivas que estamos lançando 
é a campanha Compre no 
Comércio Local, que vai 
sortear R$ 18 mil em vales-

-compras nas lojas parceiras”, 
ressaltou a presidente da 
entidade, Fádua Sleiman.

Os interessados podem 
tirar dúvidas ou buscar mais 
informações pelo e-mail auxi-
lioempresarial@mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelos telefones 
4798-5171 (que também 
tem serviço de WhatsApp), 
4798-5099 e 4798-5148.

Auxílio Emergencial
A Prefeitura também in-

formou ontem que deve 
entregar no período entre o 
final desta semana e meados da 
próxima o programa Auxílio 
Emergencial Mogiano, desti-
nado a famílias em situação 

de vulnerabilidade social. O 
programa deve beneficiar 
mais de 32 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Segundo a administração, 
dentro dos próximos dias 
o Executivo deverá fazer o 
anúncio oficial do auxílio.

O programa foi aprova-
do para garantir às famílias 
referenciadas no Cadastro 
Único da Assistência Social 
e às famílias aguardando a 
aprovação pelo Bolsa-Família 
o repasse de três parcelas de 
R$ 100, referentes aos meses 
de abril, maio e junho deste 
ano. A proposta pretende 
abranger cerca de 32,4 mil 
famílias na cidade.

A elaboração dos dois projetos 
de lei de auxílio às empre-
sas e às famílias vulneráveis 
contou com a participação de 
representantes da sociedade 
civil e de membros da Câmara, 
que proporam o aumento no 
número de parcelas de dois 
para três meses, e a criação 
de uma emenda que prioriza 
famílias monoparentais.

Thamires Marcelino e 

André Diniz

Proposta visa ajudar empresas prejudicadas pela crise da pandemia de Covid-19

Divulgação/ACMC
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Tomógrafo portátil de Itaquá 
promove 65 exames por dia

Equipamento é alugado pela Prefeitura desde fevereiro ao custo de R$ 79 mil e auxilia nos diagnósticos de Covid

SAÚDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba, por meio de 
sua Secretaria Municipal de 
Saúde, confirmou durante a 
semana que vem utilizando 
um equipamento mais mo-
derno para o diagnóstico de 
casos suspeitos de síndrome 
respiratória associada ao 
coronavírus (Covid-19) na 
rede pública municipal de 
Saúde. O novo tomógrafo 
portátil, segundo as autorida-
des locais, vem contribuindo 
nos esforços do município 
no tratamento da pandemia.

Segundo a Secretaria de 
Saúde local, o equipamento 
está sendo usado na Central 
de Atendimento Covid-19 
desde sua inauguração, em 
25 de fevereiro e realiza uma 
média de 65 exames por dia.

Apuração feita pela reporta-
gem sugere que o tomógrafo 
portátil apresenta uma grande 
utilidade no diagnóstico dos 
pacientes, não apenas sendo 
um aparelho mais acessível 

aos médicos que atendem na 
Central de Atendimento, mas 
por apresentar uma imagem 
mais detalhada e nítida das 
condições pulmonares de 
homens e mulheres que dão 
entrada no hospital apresen-
tando quadro de falta de ar, 
uma das características da 
Covid-19.

Questionada pela reporta-
gem, a Prefeitura informou 
que o equipamento está 
alugado ao município pelo 
valor de R$ 79 mil mensais. 

“Porém, devido à alta deman-
da, a Municipalidade estuda 
manter o equipamento, que 
atuará em conjunto com os 
dois equipamentos de raios-

-X da cidade, instalados no 
CS e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA)”, infor-
mou a Prefeitura de Itaquá.

A disponibilidade de equi-
pamentos de diagnóstico 
por imagem varia entre as 
cidades, conforme seu ta-
manho e sua demanda em 
seus equipamentos de saúde 
públicos.

Alto Tietê
Um dos exemplos é Mogi 

das Cruzes que, segundo a 
Secretaria de Saúde, dispõe 
de tomógrafo no Hospital 
Municipal, na Santa Casa 
de Misericórdia e na Unida-
de Básica de saúde da Vila 
Suíssa (UBS) - este último 
realizando apenas exames 

agendados, não destinados 
ao  diagnóstico da Covid-19.

Além disso, Mogi conta 
com sete equipamentos de 
raios-X, incluindo UPAs, UBSs, 
no Pronto Atendimento de 
Jundiapeba e no Pró-Criança. 
Um levantamento da Pasta 
apontou 1.319 tomografias 
no Hospital Municipal e na 

Santa Casa, além de 5,2 mil 
exames de radiografia, tanto 
para casos de coronavírus e 
outras enfermidades durante 
o mês de março.

Suzano conta com seis 
equipamentos de ultrasso-
nografia, dois raios-X, um 
tomógrafo e um mamó-
grafo. Para o atendimento 

a pacientes de Covid-19, a 
rede municipal realiza 930 
exames por semana para 
casos respiratórios e vem 
tratando com o governo do 
Estado e com o Ministério 
da Saúde para a obtenção de 
novos equipamentos.

Já a cidade de Poá conta 
com apenas um aparelho de 
raios-X, que realiza em média 
cem exames por semana 
em pacientes de Covid-19. 
A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por sua vez, 
declarou que o município 
não conta com estes tipos 
de equipamentos, mas tem 
interesse no futuro.

Guararema informou que 
conta com uma unidade mó-
vel de radiografia dedicada 
a pacientes com suspeita de 
Covid-19, e um equipamento 
fixo para os demais pacien-
tes. A média semanal é de 
350, segundo a Secretaria 
de Saúde. “No momento, a 
demanda está sendo suprida 
sem a necessidade de novos 
equipamentos”, informou.

André Diniz

Em Itaquá, equipamento está sendo usado na Central de Atendimento Covid-19

Millena Matos/AIPMI

Vacinação contra a Gripe 
será retomada amanhã

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe será retomada 
em Mogi das Cruzes amanhã, 
das 8 às 16 horas, para o 
público-alvo contemplado 
na primeira etapa: crianças 
de 6 meses a 5 anos e 11 
meses, gestantes, puérperas, 
indígenas e profissionais 
da saúde. 

A vacina será aplicada em 
oito postos de saúde, sem a 
necessidade de agendamento 
prévio. São eles: Alto Ipiran-
ga, Jardim Camila, Jardim 
Universo, Vila Suíssa, Vila 
Natal, Santa Tereza, Nova 
Jundiapeba e Ponte Grande. 

O município está ofe-
recendo doses de vacinas 
contra a Covid-19 e contra 
a Gripe (Influenza A H1N1, 
Influenza A H3N2 e Influenza 
B). Apesar das diferenças de 
estratégia e público assisti-
do em cada campanha, as 
imunizações podem causar 
dúvidas entre a população, 
como o tempo de espera 
entre as imunizações. Neste 
caso, o intervalo é de 15 dias, 

Campanha

ou seja, se a pessoa tomou 
a vacina contra a Covid-19, 
depois de 15 dias ela pode 
tomar a da gripe. 

A prevenção da gripe 
continua sendo de extrema 
importância. Isso porque a 
gripe é uma doença sazonal, 
com pico de incidência nos 
meses frios e alta letalidade 
em idosos, crianças e ges-
tantes. A vacina da gripe 
não oferece riscos, mas é 
contraindicada para quem 

tem alergia a componentes de 
ovos e também para crianças 
menores de seis meses.

As pessoas que apresen-
tarem sintomas de infecção 
ou suspeita de infecção viral 
(Covid, Gripe ou qualquer 
outra)  deve aguardar a me-
lhora dos sintomas antes 
de ser imunizado. A reco-
mendação é para que tome 
a vacina 30 dias depois dos 
efeitos da Covid-19 ou do 
início da confirmação.

A vacina será aplicada em oito postos de saúde

Ney Sarmento/PMMC

Mogi prossegue hoje com 
os agendamentos online

O agendamento da vaci-
nação contra a Covid-19 de 
primeira dose para idosos 
com 65 anos ou mais será 
reaberto hoje às 8 horas. 
Os locais e horários são 
os disponibilizados pelo 
sistema no momento do 
agendamento. Para agendar, 
acesse o link www.clique-
vacina.com.br e, em caso 
de dificuldades, o telefone 
é o 160. 

No dia da aplicação, é pre-
ciso apresentar um documento 
com foto, comprovante de 
endereço e o comprovante 
do agendamento, que pode 
ser impresso ou na tela do 
celular.

Mogi das Cruzes recebeu  
ontem uma nova grade 
com 3.870 doses da vacina 
CoronaVac/Butantan para 
atendimento, em primeira 
dose, de pessoas com 64 
anos ou mais. A distribui-
ção das doses e abertura 
de novas agendas serão 
divulgadas em breve nos 
canais oficiais.

Covid-19

VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS
- HOJE, DIA 23 DE ABRIL 
2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC/
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE MARÇO (ou 
anterior a essas datas) 
 
- AMANHÃ 
2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC/
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE ABRIL (ou 
anterior a essas datas) 
 
- SEGUNDA-FEIRA 
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 65 ANOS OU MAIS (vacina 
disponível: AstraZeneca/Fiocruz) 
 
- TERÇA-FEIRA 
2ª DOSE PARA VACINADOS COM CORONAVAC/
BUTANTAN ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE ABRIL (ou 
anterior a essas datas) 
 
- QUARTA-FEIRA 
1ª DOSE PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 
(Coronavac/Butantan) 
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 65 ANOS OU MAIS 
(AstraZeneca/Fiocruz)
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Senado deve votar novo Refis na primeira quinzena de maio, diz líder da minoria

O Senado deve votar na primeira quinzena de maio o projeto para instituir um novo Refis (programa de parcelamento de débitos 
tributários). A proposta é patrocinada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e foi discutida em reunião de líderes, 
ontem. De acordo com o líder da minoria, Jean Paul Prates (PT-RN), não há tantas resistências a essa medida. O projeto a ser votado 
foi apresentado pelo próprio presidente do Senado. O líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é o relator.
Em maio, esse projeto é o mais relevante para os senadores em um pacote de pautas econômicas previstas para votação.

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) voltou 
a pedir ontem a ajuda de 
recursos internacionais para 
a preservação ambiental no 
Brasil. Durante Conferência de 
Líderes na manhã de ontem 
sobre o Clima, convocada 
pelo presidente americano 
Joe Biden, Bolsonaro cobrou 

“a justa remuneração pelos 
serviços ambientais prestados 
pelos biomas brasileiros ao 
planeta” e disse que, “neste ano, 
a comunidade internacional 
terá oportunidade singular de 
cooperar com a construção 
de futuro comum”.

De acordo com o mandatário 

Bolsonaro pede ajuda 
financeira internacional

Cúpula do Clima

brasileiro, diante da magnitude 
do obstáculos enfrentados 
para a preservação do meio 
ambiente e da região Amazô-
nica, repleta de desigualdades 
sociais, o que inclui a necessi-
dade de recursos financeiros, 

“é fundamental contar com 
ajuda e a contribuição de 
países, empresas e entidades, 
de maneira imediata, real e 
construtiva.”

Os R$ 2,9 bilhões que fo-
ram doados pela Noruega 
e Alemanha, no âmbito do 
programa Fundo Amazônia, 
estão a dois anos parados 
em uma conta bancária do 
governo federal sem serem 

Supremo decide enviar 
ações de Lula à Justiça

Investigadores apontam que São Paulo possui varas especializadas e 
totalmente dedicadas para a análise da questão de lavagem de dinheiro

DISTRITO FEDERAL

A maioria do Supremo 
Tribunal Federal (STF) votou 
ontem a favor de enviar à 
Justiça Federal do Distrito 
Federal quatro ações penais 
que miram o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva - a 
do triplex do Guarujá, sítio 
de Atibaia e outras duas que 
miram o Instituto Lula. Agora, 
os casos serão analisados por 
um juiz federal de Brasília, que 
decidirá se absolve ou condena 
o petista das acusações.

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) insistia em 
transferir os casos para a Justiça 
Federal de São Paulo, e não 
para Brasília. Investigadores 
ouvidos reservadamente pelo 
Estadão apontam que a Justiça 
Federal de SP possui varas 
especializadas e totalmente 
dedicadas para a análise da 
questão de lavagem de dinheiro, 
uma estrutura de trabalho que 
não existe em Brasília. Tanto 
a ação do triplex quanto a do 
sítio envolvem acusações de 
cometimento desse crime.

“As condutas que foram im-
putadas são imputadas como 

tendo sido praticadas na chefia 
do Poder Executivo. Não se 
trata de estabelecer nenhum 
foro de atração. Não de localizar 
onde se situam bens, coisas, 
e sim onde se situa o juízo 
do local onde os atos teriam 
sido cometidos. E como são 
imputados atos decorrentes 
da chefia do Executivo, isso 
que me motivou a indicar a 
competência da Justiça Federal 
do Distrito Federal”, disse o 

relator da Lava Jato, Fachin.
O plenário do STF está 

examinando, de forma fatiada, 
todos os pontos levantados na 
decisão individual do ministro 
Fachin, que abalou o meio po-
lítico ao anular as condenações 
de Lula, mandar os casos do 
petista para a Justiça Federal 
do DF e arquivar a suspeição 
do ex-juiz federal Sérgio Moro. 
Por 8 a 3, os ministros já en-
tenderam que as investigações 

do ex-presidente - nas ações 
do triplex do Guarujá, sítio 
de Atibaia e outras duas, que 
miram o Instituto Lula - não 
devem ficar com a Justiça 
Federal de Curitiba, por não 
terem uma ligação direta com 
o bilionário esquema de cor-
rupção investigado no âmbito 
da Operação Lava Jato. Dessa 
forma, o petista já está elegível 
e apto a disputar as próximas 
eleições presidenciais.

Por 8 a 3, as investigações de Lula não devem ficar com a Justiça Federal de Curitiba

Divulgação
Estadão Conteúdo

 O Ministério Público 
Federal (MPF) entrou com 
ação de improbidade admi-
nistrativa contra o ex-minis-
tro da Educação Abraham 
Weintraub em razão dos 
ataques às universidades 
públicas brasileiras com 
declarações “dolosamente 
incorretas ou distorcidas que 
tiveram o claro propósito 
de desacreditar o serviço 
prestado pelas instituições 
de ensino”. 

A Procuradoria imputa 
ao aliado do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
atentado contra princípios 
da moralidade, honestidade 
e lealdade às instituições 
e pede a condenação do 
ex-ministro ao pagamento 
de multa e a perda de seus 
direitos políticos.

“Abraham Weintraub, ao 
macular, de forma dolosa 
e reiterada, a credibilidade 
das universidades públicas 
brasileiras, atribuindo a seu 
corpo docente e discente 
a prática - ou a conivência 
com a prática - de atos cri-
minosos (plantio, consumo, 
fabricação e comércio de 
entorpecentes), violou, cons-
cientemente, os princípios 
da administração pública. 

De fato, as declarações 
do ex-Ministro não podem 
ser havidas como atos ino-
centes de pessoa induzida 
a erro, mas sim como um 
proceder de má-fé, reiterado, 

MPF pede condenação 
de Weintraub em ação

Ataques às universidades

que visava à propagação 
de notícias falsas para 
conspurcar a imagem das 
universidades públicas e 
da comunidade acadêmica, 
com o objetivo - ilegal e 
por vezes declarado - de 
reduzir-lhes os recursos 
repassados pelo MEC”, diz 
o MPF no Distrito Federal.

A ação de 31 páginas 
enviada à 3 ª Vara de Jus-
tiça federal do DF cita as 
declarações de Weintraub à 
TV Jornal da Cidade Online, 
em novembro de 2019. 

Na ocasião, o então ti-
tular do MEC disse que 
havia faculdades de química 

“desenvolvendo laboratórios 
de droga sintética, de me-
tanfetamina” porque, como 
a legislação determina, “a 
polícia não pode entrar nos 
campi”. “Você tem planta-
ções extensivas de maconha 
em algumas universidades. 
A ponto de ter borrifador 
de agrotóxico”, afirmou o 
ex-ministro.

A Procuradoria frisou que 
as afirmações de Weintraub 
são “acusações genéricas, 
desprovidas de provas e 
sabidamente inverídicas” 
e lembrou que o ex-chefe 
do MEC chegou a repeti-las 
quando foi convocado a dar 
explicações na Comissão de 
Educação da Câmara dos 
Deputados, nunca tendo 
se retratado sobre as ale-
gações.. (E.C.)

Presidente cobrou remuneração de serviços ambientais

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Republicanos propõem plano 

alternativo a pacote de Biden
Um grupo de senadores 

do Partido Republicano nos 
Estados Unidos divulgou 
ontem o esboço de um pacote 
de infraestrutura de US$ 
568 bilhões. O projeto é 
uma alternativa da oposição 
à proposta do presidente 
americano, Joe Biden, cujo 
montante ultrapassa US$ 
2 trilhões.

O plano dos republicanos 
inclui gastos com estradas, 
sistemas de trânsito e inter-
net banda larga ao longo de 
cinco anos, mas não fornece 
detalhes sobre como os custos 
seriam cobertos.

A oposição pede, no pro-
jeto, cobrança de taxas de 
uso de veículos elétricos e o 
reaproveitamento de gastos 
federais existentes, ao mesmo 
tempo em que se opõe ao 
aumento do imposto cor-
porativo de 21% para 28% 
proposto por Biden.

Dos US$ 568 bilhões con-
tidos no esboço do pacote 
republicano, US$ 299 bilhões 
iriam para estradas e pontes, 

Estados Unidos

um aumento em relação aos 
US$ 115 bilhões que o plano 
democrata propõe.

A proposta de Biden inclui 
também US$ 621 bilhões para 
modernizar a infraestrutura 
de transporte, US$ 400 bi-
lhões para ajudar a cuidar 
dos idosos e portadores de 
deficiência, US$ 300 bilhões 
para impulsionar a indústria de 
manufatura, US$ 213 bilhões 
para reforma e construção de 
moradias populares e US$ 
100 bilhões para expandir o 
acesso à banda larga, entre 
outros itens.

Reação
Após senadores republicanos 

apresentarem um pacote de 
gastos com obras alternativo 
ao de Joe Biden, o líder da 
maioria no Senado, Chuck 
Schumer, disse no Twitter 
que qualquer projeto desta 
natureza deve incluir infraes-
trutura verde. O comentário 
do democrata também ocorre 
em meio à Cúpula do Clima 
organizada pela Casa Branca.

“Qualquer projeto de in-
fraestrutura que consideremos 
aqui no Senado deve incluir 
infraestrutura verde, criar 
empregos verdes e fazer um 
progresso significativo em 
direção à redução de gases 
de efeito estufa”, escreveu 
Schumer no Twitter.

O líder republicano no 
Senado, Mitch McConnel, 
defendeu o projeto. “Os ame-
ricanos precisam e merecem 
soluções de infraestrutura 
bipartidárias. Espero que 
os democratas venham à 
mesa e trabalhem conosco 
em um caminho bipartidário 
para fortalecer nossa pátria”, 
afirmou no Twitter.

Na Cúpula do Clima, que 
iniciou nesta quinta com 
participação virtual de líderes 
mundiais, os EUA anunciaram 
a meta de cortar a emissão de 
carbono pela metade até o 
fim desta década. O governo 
americano também anunciou 
um plano de financiamento 
internacional voltado à ques-
tão climática. (E.C.)

EUA anunciam plano de
financiamento internacional

 Os Estados Unidos lan-
çaram ontem um plano de 
financiamento internacional 
para ajudar outros países a 
combater as mudanças climá-
ticas. O anúncio foi durante 
um discurso do presidente Joe 
Biden na Cúpula do Clima, 
evento virtual que reúne 40 
líderes mundiais - e pode 
agradar o governo brasileiro. 
Durante sua participação na 
Cúpula ao longo da manhã, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) voltou a pedir 
recursos estrangeiros para a 
preservação ambiental.

De acordo com Biden, a 
comunidade internacional, 
liderada pelos EUA, vai triplicar 
investimentos em países em 
desenvolvimento e mobilizar 
trilhões de dólares para atingir 
metas de transição do sistema 
energético para fontes sus-
tentáveis. Mais cedo, o líder 
da Casa Branca confirmou 
que a maior economia do 
mundo quer cortar a emissão 
de carbono pela metade até o 
fim desta década e chegar à 

Cúpula do Clima

neutralidade em 2050.
Biden ressaltou que a Cor-

poração Financeira de Desen-
volvimento Internacional dos 
EUA (DFC, na sigla em inglês) 
está comprometida em zerar 
as emissões de carbono em sua 
carteira de investimentos até 
2040, ampliando o foco em 
ativos sustentáveis. A DFC é 
a instituição americana que 
facilita o financiamento privado 
em países em desenvolvimento.

“Precisamos garantir financia-
mento, tanto público quanto 

privado, para atender o combate 
às mudanças climáticas e para 
nos ajudar a aproveitar a opor-
tunidade de bons empregos, 
economias mais fortes e um 
mundo mais seguro”, declarou 
Joe Biden. Para ele, medidas 
de preservação do meio am-
biente são oportunidade de 
geração de empregos. “Wall 
Street já deixou claro que os 
riscos das mudanças climáti-
cas para o sistema financeiro 
estão crescendo”, completou 
o democrata. (E.C.)

Anúncio foi feito durante um discurso de Joe Biden 

 Divulgação

Explosão em hotel de luxo 
mata ao menos quatro pessoas

Segundo os primeiros elementos da investigação, os explosivos estavam em um dos veículos no estacionamento

PAQUISTÃO

 Ao menos quatro pessoas 
morreram e 12 ficaram feridas 
na explosão de uma bomba 
no estacionamento de um 
hotel de luxo onde estava 
hospedado o embaixador da 
China no sudoeste do Paquis-
tão, informaram autoridades 
locais nesta anteontem. A 
explosão ocorreu na área 
do estacionamento do hotel 
Serena, na cidade de Quetta, 
capital da Província do Ba-
luchistão, onde o Exército 
luta há uma década contra 
insurgentes, a menos de 100 
km da fronteira afegã.

“Ao menos quatro pessoas 
morreram e outras 12 ficaram 
feridas”, disse à agência France 
Presse o ministro paquistanês 
do Interior, Sheikh Rashid 
Ahmed, denunciando um 
“ato de terrorismo”. “Uma 
delegação chinesa de quatro 
pessoas, chefiada pelo em-
baixador, estava hospedada 
neste hotel”, acrescentou.

Azhar Ikram, um alto 

funcionário da polícia de 
Quetta, informou que os 
explosivos estavam em “um 
dos veículos” no estaciona-
mento, segundo os primeiros 
elementos da investigação. 
Até o momento, a autoria da 
explosão não foi reivindicada.

O Baluchistão é uma pro-
víncia pobre, apesar dos 
importantes recursos naturais 
que tem. Nos últimos anos, 
a insurreição tem sido espe-
cialmente violenta. O bom-
bardeio em Quetta aconteceu 

horas depois que Paquistão 
e o vizinho Irã abriram um 
novo ponto de passagem 
de fronteira na província 
para melhorar as relações 
comerciais e econômicas. O 
Baluchistão faz fronteira com 

o Irã e com o Afeganistão.
O Taleban paquistanês tem 

como alvo militares e civis 
em todo o país desde 2001, 
quando esta nação islâmica 
se juntou à guerra contra o 
terror liderada pelos EUA 

após os ataques do 11 de 
Setembro. Desde então, os 
insurgentes declararam guerra 
ao governo do Paquistão e 
realizaram inúmeros ataques.

Os grupos militantes do 
Paquistão estão frequentemente 
interligados com aqueles do 
outro lado da fronteira no 
Afeganistão.

O Paquistão quase com-
pletou uma cerca ao longo da 
fronteira com o Afeganistão, 
que Islamabad diz ser neces-
sária para evitar ataques de 
militantes de ambos os lados. 
Os dois países costumam se 
acusar mutuamente de fazer 
vista grossa aos militantes 
islâmicos que operam ao 
longo da fronteira porosa.

Estadão Conteúdo

 A explosão ocorreu na área do estacionamento do hotel Serena, na cidade de Quetta, capital do Baluchistão

Divulgação
A explosão ocorreu 
na cidade de Quetta, 
onde o Exército 
luta há uma década 
contra insurgentes
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Crespo usa reservas para
encarar o Santo André

Em boa fase e com bom aproveitamento no torneio estadual, treinador
do Tricolor vai colocar um time misto para dar ritmo de jogo aos atletas

PAULISTÃO

Setenta e duas horas após 
conseguir uma bela estreia na 
Copa Libertadores, no Peru, 
quando venceu o Sporting 
Cristal, por 3 a 0, o São Pau-
lo volta a campo, hoje, para 
enfrentar o Santo André, às 
20 horas, no Morumbi, em 
duelo válido pela sexta roda-
da do Campeonato Paulista.

Com uma vantagem con-
fortável na classificação do 
Grupo B, no qual lidera com 
19 pontos, contra dez da Fer-
roviária, sete da Ponte Preta 
e cinco do São Bento, o téc-
nico Hernán Crespo deverá 
escalar um time misto, bus-
cando poupar alguns jogado-
res, afinal a equipe tem jogo 
marcado para domingo, em 
Itu, às 22h15, diante do Itua-
no, além do segundo com-
promisso pela Libertadores, 
dia 19, no Morumbi, frente 
ao uruguaio Atlético Rentistas.

Com esta maratona de jo-
gos pela frente, Crespo deverá 
aproveitar os dois próximos 

jogos do Paulista para dar 
ritmo a outros atletas como 
é o caso do veterano zaguei-
ro Miranda, que poderá sur-
gir no lugar de Arboleda. O 
meia argentino Benítez, um 
dos melhores no triunfo no 
Peru e autor de um dos gols, 
é outro que pode ganhar fol-
ga, após desempenho inten-
so. Igor Gomes é a melhor 
opção para a vaga.

Rodrigo Nestor e Luan vão 
completar o setor de meio-

-campo, enquanto João Ro-

jas e Eder vão ser os destaca-
dos para formar a dupla de 
ataque. O setor ofensivo do 
São Paulo é o mais efetivo 
do Paulistão, com 20 gols 
marcados, após oito jogos 
disputados.

O Santo André vive um 
jejum de quatro jogos sem 
vitória no Paulistão, além de 
vir de derrota para o Novori-
zontino, por 2 a 0, na última 
rodada. Neste jogo, um dos 
maiores problemas do time 
do ABC foi a falta de ponta-

ria, pois o time só acertou 
seis das 23 finalizações no 
gol adversário.

O time do técnico Paulo 
Roberto Santos, que segue 
afastado se recuperando de 
Covid-19, triunfou pela últi-
ma vez antes da paralisação, 
em 4 de março, quando su-
perou a Ponte Preta, por 1 a 
0, em Campinas. De lá para 
cá foram dois empates e duas 
derrotas, sendo a última para 
o Novorizontino (2 a 0).

Zagueiro Miranda vem jogando na equipe mista

Divulgação/SPFC

Estadão Conteúdo

Animado pela vitória na 
quarta-feira, na primeira 
partida contra o Unifacisa, 
por 77 a 70, pelo playoff 
das oitavas do Novo Bas-
quete Brasil (NBB), o Mogi 
Basquete volta hoje ao Gi-
násio do Maracanãzinho, no 
Rio de Janeiro, às 20 horas, 
para tentar mais um triunfo 
e garantir vaga nas quartas 
contra o Flamengo.

A partida de quarta-feira 
foi equilibrada desde o co-
meço, com vantagem para o 
time do técnico Jorge Guerra, 
o Guerrinha, nos dois pri-
meiros quartos, parciais de 
15 a 12 e 20 a 16. Depois do 
intervalo, as equipes termi-
naram os dois períodos se-
guintes empatadas em 18 a 
18 (3º) e 24 a 24 (4º).

Mogi pode garantir hoje
vaga nas quartas do NBB

Basquete

“Além da vitória, o mais 
importante foi a equipe en-
trar com o espírito de pla-
yoff. Foi um duelo duro, 
com muitos erros, mas nós 
seguimos o plano de jogo. 
Fizemos 80% do trabalhado, 
do planejado, o que facilitou 
para ganharmos o primeiro 
confronto, mas é apenas o 
primeiro. Cada jogo é uma 
situação”, avaliou Guerrinha.

Os destaques mogianos fo-
ram o ala-pivô Douglas Santos, 
o mais eficiente (24), com 17 
pontos e oito rebotes, e o ar-
mador Fúlvio Chiantia, com 
17 pontos, oito assistências e 
quatro rebotes. O Unifacisa 
precisa vencer a partida de 
hoje para forçar o terceiro 
encontro, a ser realizado no 
domingo, também no Rio.

SÃO PAULO 

Volpi; 
Igor Vinícius, 
Bruno Alves, 
Miranda (Arboleda), 
Léo Pelé, 
Reinaldo;
Rodrigo Nestor, 
Luan (Liziero), 
Igor Gomes; 
Joao Rojas e 
Eder. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

SANTO ANDRÉ 
Fernando Henrique; 
Marcos Martins, 
Willian Goiano, 
Rodrigo e 
Bruno Santos; 
Wesley Fraga, 
PH, 
Marino e 
Gegê; 
Minho e 
Ramon.
 Técnico: 
Paulo R. Santos.

SÃO PAULO 
SANTO ANDRÉ

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo

Atletas mogianos realizam trabalho de recuperação

Guilherme Filipin/Mogi Basquete
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SBT, 21H00

Chiquititas
Duda e Mili conversam no pátio do orfanato. Mili diz que todos sentiram falta 

dele. Duda responde que também estava com saudade dela. O garoto conta 

que sua relação com a mãe está melhor, mas que optou em voltar ao Brasil 

para deixá-la concluir o trabalho no exterior.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca discute com Duca. Jade questiona Edgard sobre a viagem de Lucrécia. 

Wallace fi ca radiante ao saber que participará do campeonato de muay 

thai. Gael e Pedro afi rmam que Karina não tem condições de participar do 

campeonato, e ela se enfurece. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente 
Eva conta para Lucio que Ana apertou sua mao, mas o medico acredita que 

seja um movimento involuntario. Julia reclama de ter que ir ao hospital visitar 

a mae. Sofi a tenta conseguir um emprego para Marcos. Ina decide escrever 

uma carta de amor anonima para Aurelia. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra do mundo dos mortos. 

Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Ermelinda 

concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. 

GLOBO, 21H00

Império
Reginaldo garante a Tuane que conseguirá a guarda de Victor. Téo marca 

um encontro com Maria Marta. Cristina se surpreende com a visita de José 

Alfredo. Marcão sugere que Cristina peça dinheiro a José Alfredo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Massá ameaça Adália. Abrão e Ló fazem a divisão de seus destinos. Em 

Sodoma, o rei Bera e Jaluzi armam contra o rei Quedorlaomer. Massá fi ca 

tenso diante de Gyasi. Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A 

caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus 

fala com Abrão.

 Quando a vida 
se complica de um 
jeito que parece 
não ter forma de 
descomplicar, só há 
uma solução: você se 
tornar mais forte!

Pois às vezes aquilo 
que por fora parece 
uma montanha 
impossível de escalar 
fica simples de 
resolver assim que 
ganhamos forças e 
dentro de nós algo 
muda.

Se chama 

MOMENTO
especial

Esperança na vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CARLOS ROBERTO FONÇATTI

Felicidades para você por este dia tão especial que é o seu 

aniversário. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre! 

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

 cultura@jornaldat.com.br

superação, e é essa 
vontade de seguir 
em frente mesmo 
perante as maiores 
tribulações.

É uma 
transformação 
interior que tudo 
muda e tudo 
simplifica.
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