
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8435  

Saúde define secretário e 

intensifica combate à Covid
Zeno Morrone Júnior 

foi apresentado 

ontem para substituir 

Henrique Naufel; 

Executivo também 

anunciou que vai 

ampliar ações no 

combate à Covid-19

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), anunciou na 
tarde de ontem o nome do médico 
Zeno Morrone Júnior como o novo 
secretário municipal de Saúde. O 
Executivo também apresentou a 
nova estratégia do município de 
enfrentamento à pandemia do co-
ronavírus (Covid-19) estruturada 
em três eixos: mudanças na ges-
tão, expansão do atendimento e 
reorganização dos protocolos a se-
rem utilizados na rede municipal.  
Cidades, página 4

BASQUETE NBB

Mogi vai pegar 
o Flamengo nas 
quartas. p9

Vacina contra a Covid 

Dados da Secretaria de Saúde, no entanto, podem 
estar defasados, admitiu a Pasta. Cidades, página 7

Emanuel AquileraEmenda parlamentar

Bertaiolli garante verba para
instalar Bom Prato em Jundiapeba

Com prédio pronto, deputado federal teve reunião com
governador João Doria para fechar acordo. Cidades, página 6
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O Departamento de Fiscalização 
de Posturas de Mogi das Cruzes re-
cebeu 407 chamados pela Central 
de Integrada de Emergências Pú-
blicas (Ciemp) e registrou duas au-
tuações pelo desrespeito às normas 
do enfrentamento à pandemia de 
coronavíirus (Covid-19) no último 
final de semana. Cidades, página 5

Desrespeito às normas

FISCALIZAÇÃO
RECEBE 407 
CHAMADOS NO
FIM DE SEMANA

Morrone foi apresentado ontem durante live nas mídias sociais e cobrou a participação de todos para superar a crise do coronavírus

Gabriel Bispo/PMMC

Apesar de disponível, 1,4 mil 
pessoas não tomaram a 2ª dose
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DISTÚRBIOS DO SONO
A APCD – Regional Mogi das Cruzes 
promove hoje a live “Distúrbios Res-
piratórios do Sono: Ronco, Apneia e 
Síndrome da Apneia Obstrutiva do 
Sono – O papel da Odontologia, do 
diagnóstico ao tratamento”, tema 
alvo de muitos estudos nos últimos 
anos e que tem o cirurgião-dentista 
como profissional estratégico. 

ESPECIALISTA
A live será comandada pela profes-
sora Janaina Calligaris, mestre em 
Gerontologia com Ênfase no Sono do 
Idoso convidada pela APCD – Regio-
nal Mogi das Cruzes para comparti-
lhar informações atuais sobre a fi-
siologia do sono, conhecimentos que 
ajudam na identificação dos distúr-
bios do sono (ronco, apneia, bruxis-
mo) e as novidades na terapêutica. 

PROBLEMAS COMUNS
As estatísticas apontam que uma 
em cada quatro pessoas sofre com 
ronco e apneia e esses distúrbios 
são progressivos, incapacitantes e 
geram outras comorbidades. Com 
transmissão pelo Instagram (apc-
drmc), a live poderá ser conferida a 
partir das 20 horas, gratuitamente. 

Mais informações no e-mail apcd@
apcd-rmc.com.br ou pelo whatsapp 
(11) 94135-7160.

REPAROS DO SEMAE
O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) realizou manuten-
ções emergenciais ontem. No Par-
que Varinhas houve furto de cabos 
elétricos, que interrompeu o funcio-
namento da Estação de Tratamen-
to de Água. Já no Parque Morumbi 
foi identificado problemas no bom-
beamento da Estação Elevatória de 
Água. Mais informações pelo tele-
fone 115.

MOGI MAIS VIVA
A Prefeitura de Mogi publicou um 
decreto em que autoriza a afixação 
de faixas para divulgar delivery, dri-
ve-thru e outros serviços nas facha-
das dos comércios. A medida é uma 
flexibilização da Lei Mogi Mais Viva, 
que regula a propaganda na cidade, 
e vale durante a vigência do estado 
de calamidade. As dimensões das 
faixas devem seguir as regras da le-
gislação municipal. A medida aten-
de um pedido feito pela ACMC para 
auxiliar os comerciantes na divul-
gação de seus produtos e serviços.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Liberdade com responsabilidade

C
hegou o momento em que a pres-
são para a reabertura das atividades 
comerciais falou mais alto do que a 
planilha do governo estadual de São 

Paulo. As medidas mais restritivas impostas 
há algumas semanas, com a Fase Crítica do 
Plano São Paulo de Retomada Econômica, 
trouxeram resultados práticos, como redução 
de mortes e internados. No final de semana 
passado, porém, bares, restaurantes e acade-
mias reabriram, com restrições.

A situação dos empreendedores é compli-
cada, principalmente dos informais, por isso, 
a cúpula do governo João Doria (PSDB) se viu 
obrigada a recuar. Mas, não será essa pequena 
queda de mortos e infectados nos últimos dias 
que colocará a pandemia de escanteio, pelo 
contrário, os cuidados devem ser ainda maio-
res agora, pois o sobe e desce na taxa de inter-
nação ainda é grande em um período curto. 

Ontem, se estabeleceu a retomada grada-
tiva dos cursos de ensino superior, técnicos, 
profissionalizantes e livres, com capacida-
de permitida de 35% do número de alunos. 
Aulas e atividades presenciais dos cursos de 
Medicina, Farmácia, Enfermagem, Fisiotera-

pia, Odontologia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Obstetrí-
cia, Gerontologia e Biomedicina poderão ser 
retomadas com a presença de até 100% do 
número de alunos matriculados.

E o que leva a crer que precisamos ter ain-
da mais consciência neste momento é um es-
tudo realizado na Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, indicando que os locais 
com maior chance de transmissão do coro-
navírus são restaurantes, bares e academias. 
Ou seja, a liberdade vai exigir ainda mais res-
ponsabilidade.

Ontem, o médico Zeno Morrone Júnior 
assumiu a Secretaria Municipal de Saúde em 
Mogi, no lugar do doutor Henrique Naufel. 
Se no ano passado Naufel assumiu a Pasta 
em momento delicado, no início da pande-
mia, agora, a situação de Morrone não é das 
mais propícias.

O cenário é crítico e exige foco, principal-
mente quando se entra em uma batalha que 
já começou. A população também não pode 
relaxar e cair em ilusão. Apesar da aparente 
melhora nos últimos dias, a Covid-19 segue 
ceifando lares de forma impiedosa.

Nas últimas décadas, a 
questão da Segurança Públi-
ca passou a ser considerada 
um problema de grande im-
portância para a sociedade 
brasileira - ganhou enorme 
visibilidade e tornou-se pre-
sente nos debates tanto de 
especialistas como do pú-
blico em geral. Tal discussão 
ganhou enorme destaque em 
virtude do crescimento das 
taxas de criminalidade, da 
disseminada sensação de in-
segurança e do aumento da 
violência em geral.

Tem contribuído para esse 
quadro a falta de uma política 
pública de segurança consis-
tente e efetiva, que vá além de 
uma perspectiva apenas re-
pressiva, mesmo porque os 
dados apontam uma visível 
ineficácia da ação policial na 
coibição da violência criminal.

Desconfiança

ARTIGO
Afonso Pola

É justamente em períodos 
como o que vivemos que al-
gumas instituições assumem 
importância decisiva aos olhos 
da população. Esse é o caso 
das instituições jurídicas e 
policiais e, portanto, elas pre-
cisam muito gozar de credi-
bilidade perante a sociedade.

Muitos são os fatores que 
desgastam a imagem das ins-
tituições judiciárias e policiais. 
No caso da Justiça, a morosi-
dade e o desfecho de muitos 
casos animam a desconfiança. 
Já as instituições policiais so-
frem com as constantes notí-
cias de envolvimento de seus 
membros em diversas ações 
violentas e ilegais.

A pesquisa Periferia, Racis-
mo e Violência, feita pelo Ins-
tituto Datafavela em parceria 
com a Central Única das Fa-
velas (Cufa) mostra que meta-

de das pessoas que vivem nas 
periferias dizem sentir medo 
ao ver a polícia. Já nas classes 
mais altas, esse número cai 
para 23%. A frase “a polícia 
é perigosa para pessoas como 
eu” é verdadeira para 54% dos 
negros, enquanto para bran-
cos a afirmação só faz sentido 
para 17%. E apenas 5% dos 
brasileiros acreditam que a 
polícia não é racista.

O estudo mostrou também 
que quatro em cada dez pe-
riféricos já foram vítimas de 
algum tipo de violência po-
licial. Mas os homens negros 
de baixa renda continuam 
mais expostos às abordagens. 
Precisamos urgente recuperar 
a credibilidade dessas insti-
tuições. Nenhuma política 
de segurança pode ter êxito 
quando instituições direta-
mente ligadas a essas políticas 
são vistas com desconfiança.

 afonsopola@uol.com.br
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Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Programa amplia entregas e 
atenderá mais de mil famílias

Além das entregas às quartas e quintas, como já vinha sendo feito, também acontecerão às terças e sextas-feiras

QUITANDA SOCIAL

O programa Quitanda So-
cial, que distribui alimentos 
adquiridos de agricultores 
locais para famílias mogianas 
em situação de vulnerabili-
dade, está sendo ampliado. 
A partir desta semana, além 
das entregas às quartas e 
quintas, como já vinha 
sendo feito, as entregas 
também acontecerão às 
terças e sextas-feiras, com a 
inclusão de territórios como 
o Conjunto Habitacional 
Vereador Jefferson da Silva, 
a Vila Pomar e o Residencial 
Novo Horizonte.

As entregas acontecerão  
hoje na Vila Pomar, benefi-
ciando pessoas referenciadas 

pelo Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(Cras) da Vila Brasileira, 
no Conjunto Habitacional 
Vereador Jefferson da Silva e 
também em Cezar de Souza, 
ambas atendendo pessoas 
vinculadas ao Cras de Cezar 
de Souza. Já amanhã, as 
entregas acontecerão no 
Mercado do Produtor, na 
Vila Nova União, no Jardim 
Layr e em Jundiapeba.

Na próxima quinta-feira, 
as distribuições continuam 
no distrito de Jundiapeba, 
atendendo famílias referen-
ciadas pelas duas unidades 
do Cras existentes no distrito. 
Já na próxima sexta-feira, 

elas acontecem no Jardim 
Piatã e no Residencial Novo 
Horizonte, beneficiando 
famílias vinculadas ao Cras 
Centro. Só nesta semana, 
250 famílias devem ser 
atendidas pelo programa. 
Ao encerrar o mês de abril, 
o Quitanda Social já terá 
atendido a um total de 
1.100 famílias.

O Quitanda Social é uma 
iniciativa da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, por meio do Pro-
grama Acessuas Trabalho/
Conduz e tem parceria com 
a Secretaria de Agricultura, 
com a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e com cooperativas 
agrícolas da cidade, como 
a Cooprojur e a Cooprovat, 
além do governo federal, de 
onde provêm os recursos 
para a compra dos alimentos

O programa já havia 
sido colocado em opera-
ção em 2020, porém neste 
ano ganhou reforço, com 
a inscrição da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes no 
Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A inclusão permitiu me-
lhor planejamento para 
a execução do Quitanda 
Social, o que se reverteu 
em um aumento expressivo 
no número de atendidos. 
Quando começou a ser 
executado, em março deste 
ano, o programa atendia 
250 famílias e agora já se 
aproxima da marca das 
1.100 famílias atendidas.

O programa terá conti-
nuidade no mês de maio, 
quando deve chegar às 
1.350 famílias mogianas 
atendidas. A ação também 
serve como apoio direto a 
agricultores locais, com a 
compra de produtos por 
eles cultivados, a partir 
dos recursos advindos do 
governo federal.

Iniciativa distribui alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade

Divulgação

O Sistema Digital de 
Aprovação de Processos tem 
sido responsável por duas 
novidades na Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. A primeira 
é a agilização no trâmite dos 
processos, já que as solicita-
ções ocorrem agora de forma 
digital. A outra é a economia 
de papel que chegavam a até 
R$ 200 por alvará. Ainda que 
existam vários tipos de soli-
citações, cada uma com um 
prazo específico, é possível 
afirmar que o tempo médio 
de aprovação tem caído de 
forma geral.  

O secretário de Planejamento 
e Urbanismo, Claudio de Faria 
Rodrigues, levantou exemplos 
práticos que comprovam a 
afirmação. Ele menciona o 
Certificado de Conclusão de 
Obra, que libera a edificação 
para ser habitada ou ocupada 
e antes demandava uma série 
de ações complementares que 
exigiam mais tempo. Chamado 
também de CCO, o Certificado 
chegava a demorar até 45 dias 
para sair. Com a tecnologia 
digital, o mesmo documento 
pode ser emitido em até 5 dias.
Outro exemplo citado é a licença 
para reforma. O prazo anterior 
era de 30 dias, mas com o sistema 
digital diminuiu para 7 dias. 
Para tirar dúvidas a Secre-
taria mantém o WhatsApp 
94111-7002.

Sistema Digital 
economiza papel 
e tem redução 
de prazos

Processos

As entregas ocorrerão  
hoje na Vila Pomar, 
beneficiando pessoas 
referenciadas
pelo Cras

Iniciativa histórica

no Alto Tietê

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos

Pela 1ª vez, Mogi das Cruzes dará 

auxílio às empresas do Simples 

Nacional impactadas pela pandemia, 

contribuindo para salvar empregos.
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Com novo titular, Saúde amplia
estratégia contra a Covid-19

Médico Zeno Morrone Júnior vai comandar a secretaria; Executivo anuncia novo plano de combate à pandemia

MUDANÇAS

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
anunciou na tarde de ontem 
o nome de Zeno Morrone 
Júnior como o novo secre-
tário municipal de Saúde. O 
anúncio foi feito em uma 
transmissão ao vivo pelas 
redes sociais, na qual o 
chefe do Poder Executivo 
também apresentou a nova 
estratégia do município de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) (leia mais nesta 
página).

O novo secretário vem para 
substituir o médico Henri-
que Naufel, que estava no 
cargo desde março de 2020 
e foi mantido na transição 
de governo após as eleições 
municipais de novembro do 
ano passado. Naufel saiu de-
pois do Ministério Público 
do Estado de São Paulo 
(MP-SP) recomendar seu 
desligamento após apurações 
preliminares apontarem irre-
gularidades no processo de 
vacinação contra a Covid-19 
de servidores públicos da 
Secretaria de Saúde.

Durante a apresentação, o 
prefeito mogiano reforçou que 
a escolha do novo titular da 
Pasta foi baseada em critérios 
técnicos, envolvendo tanto 
os fundamentos médicos 
quanto a experiência com 
administração de equipamen-
tos de Saúde, além de uma 
vida dedicada à profissão e 
ao ensino.

Em sua apresentação durante 
a live, Morrone agradeceu ao 
chefe do Executivo municipal 

pela oportunidade de servir 
à população e ressaltou que 
estará aberto a ouvir críticas 
e melhorar diariamente sua 
atuação com os servidores 
públicos da Pasta. “Deixo 
aqui um apelo à população 

- cuidem-se nas medidas 
sanitárias nesta pandemia. 
Não podemos apenas ficar 
pensando no papel dos 
governos no combate ao 
Covid-19, temos que todos 
fazer nossas partes”, explicou.

A apresentação foi acom-
panhada pela vice-prefeita, 
Priscila Yamagami (Pode), 
além de três representantes 
da Câmara: o presidente da 
Casa de Leis, Otto Rezen-
de (PSD); o presidente da 
Comissão Permanente de 

Saúde, José Francimário 
Vieira de Macedo (PL), o 
Farofa; e o líder do governo 
na Câmara, Marcos Furlan 
(DEM). Todos colocaram-se 
à disposição para auxiliar no 
melhor possível a execução 
das iniciativas e políticas 
públicas da área da Saúde no 
novo comando da secretaria.

Questionado pela repor-
tagem, o secretário reforçou 
a nova estratégia do muni-
cípio no pré-atendimento 
e pós-atendimento para o 
coronavírus, apresentada 
pela Prefeitura de Mogi na 
tarde de ontem.

Biografia
Zeno Morrone Junior é 

mogiano e tem 65 anos. 

É médico especialista em 
Cirurgia, Medicina do Tra-
balho, Medicina Legal e 
Administração Hospitalar 
e, desde 1979, se dedica à 
área da Saúde.

Morrone já coordenou 
unidades da Rede Básica 
de Saúde, foi diretor da 
Vigilância Sanitária do Alto 
Tietê e diretor técnico do 
Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo. Também 
foi professor na USP, UMC, 
UBC e Faculdade do Clube 
Náutico Mogiano. Ele ain-
da foi o chefe do Núcleo de 
Perícias Médico Legais de 
Mogi das Cruzes, e participa 
do corpo clínico de diversas 
unidades hospitalares do 
município.

André Diniz

Morrone (esq.) diz que todos devem fazer a sua parte no enfrentamento à Covid

Gabriel Bispo/PMMC

Além da apresentação 
do secretário de Saúde, a 
Prefeitura de Mogi anun-
ciou a nova estratégia da 
administração para o en-
frentamento da pandemia 
da Civd-19. Na apresentação, 
o prefeito Cunha e a vice 
Priscila ressaltaram que a 
nova estratégia é fruto dos 
diálogos com os comitês de 
enfrentamento da pandemia 
criados na cidade.

Segundo os gestores, as 
novas abordagens seguem três 
eixos: mudanças na gestão, 
expansão do atendimento e 
reorganização dos protocolos 
a serem utilizados na rede 
municipal. A principal no-
vidade é a instalação de um 
serviço de acompanhamento 
pós-Covid, que entrará em 
funcionamento a partir de 
amanhã, com a utilização 
do Núcleo de Avaliação 
Física (NAF), no Mogilar, e 
da Unica, em Jundiapeba, 
que fará a recuperação de 
pacientes que apresentaram 
sequelas após a contaminação.

As instalações dessas 
centrais funcionarão em 
caráter temporário, até que 
seja concluído o Centro 
Integrado de Assistência 
à Saúde (Cias), ao lado da 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) na região 
do Rodeio. A previsão é de 
que o prédio esteja pronto 
em até 60 dias. “O governo 

Plano apresentado é
baseado em três eixos

do Estado já dispõe de um 
serviço como este, mas Mogi 
será a primeira na região a 
contar com atendimento 
próprio”, ressaltou o secretário 
de Gabinete, Lucas Porto.

Outro ponto da nova 
estratégia é a reativação 
do Disque-Covid, com 
atendimento pelo telefo-
ne (11) 4798-5160 para o 
saneamento de dúvidas e 
orientações para casos leves 
e contactantes. Também 
está prevista a ampliação 
de cinco para seis unidades 
de referência para o primei-
ro atendimento à doença, 
evitando a contaminação 
cruzada de outros usuários 
da rede municipal.

Com o intuito de qua-
lificar o atendimento, será 
aplicado um novo tipo de 
exame - o Swab/Antígeno - 
que permite detectar o vírus 
com maior precisão, tendo 
resultado em até 20 minutos. 
A rápida identificação de 
casos positivos permitirá um 
encaminhamento e acom-
panhamento mais eficiente, 
segundo as autoridades.

Para tratar dos novos da-
dos de acompanhamento, o 
Centro de Monitoramento da 
Covid-19 contará com uma 
equipe de 23 colaboradores, 
atualizando dados de casos 
suspeitos, busca ativa de 
contactantes e ofertas de 
testagem. (A.D.)

Mogi das Cruzes consoli-
dou a tendência de redução 
da ocupação de leitos de 
internação para pacientes 
com coronavírus (Covid-19). 
Ontem, conforme atualização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, a cidade marcou uma 
das taxas mais baixas das últi-
mas semanas. Com ocupação 
de 80,5% nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
69,9% na Enfermaria, Mogi 
entrou no primeiro dia útil 

Ocupação de leitos de UTI Covid em Mogi chega a 80%
Enfermaria chega a 69,9%

pelo governo do Estado, na 
Grande São Paulo, a taxa de 
ocupação era de 79% de 
UTI e 62,2% em Enfermaria. 
Levando em conta os índices 
de Suzano, Poá e Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi também 
poderá desfrutar de maior 
segurança na transição.

Em Suzano, as taxas de 
ocupação de UTI e de En-
fermaria são de 55% (11 de 
20 vagas) e 40,2% (27 de 67 
vagas), respectivamente. Em 
Ferraz, pelo Hospital Regio-
nal Doutor Osíris Florindo 

pela sustentação das flexi-
bilizações, as internações 
ainda custam muitas vidas.

Com a ultima atualização 
no índice de ocupação de 
leitos, Mogi se aproxima da 
média da Região Metropoli-
tana de São Paulo. Segundo 
monitoramento divulgado 

da fase de transição do Plano 
São Paulo com índices con-
trolados. Número de óbitos, 
no entanto, ainda é alto.

Marcando liberações de 
leitos continuamente há duas 
semanas, Mogi registrou on-
tem 29 vagas livres das 149 
totais de UTI distribuídas em 
hospitais públicos e privados. 
Na Enfermaria, a desocupação 
é mais generosa e 62 vagas 
estão disponíveis de um 
total de 206. Ainda que a 
reduzida taxa de ocupação 
de leitos seja responsável 

Luiz Kurpel* Coelho, são 26 leitos de UTI 
com 80,7% de ocupação e 26 
de enfermaria com 57% de 
ocupação. Em Poá, apenas dois 
dos 22 leitos de Enfermaria 
estão ocupados e um de dois 
de UTI está indisponível 
nesta segunda-feira

Mortos por Covid
Ontem, conforme atualiza-

ção do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
seis mogianos perderam a 
vida nas últimas 72 horas. 

Já são 1.020 mortes desde 
o começo da pandemia. 
Quando considerados os 
falecimentos de pacientes 
infectados na região, Mogi 
empatou com Suzano que 
também registrou seis óbitos. 
No Alto Tietê, ambas cidades 
só foram superadas pela 
vizinha Itaquaquecetuba 
que informou um recorde 
preocupante de 40 mortes. 
No total, desde março do 
ano passado, o Alto Tietê 
registra 3.490 falecimentos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Mogi registrou 
ontem 29 vagas 
livres das 149  
totais de UTI
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Orquestra Sinfônica estreia 
série de concertos virtuais

A Orquestra Sinfônica de 
Mogi das Cruzes deu início na 
quarta-feira passada a uma série 
virtual que publicará vídeos 
ainda inéditos de concertos 
já realizados até 12 de maio.

Amanhã às 20h00 no Canal 
do Youtube da Sinfônica, o 
público assistirá a “Sinfonia 
em Sol Menor” do compositor 
brasileiro Alberto Nepomuceno, 
concerto realizado na Sala 
São Paulo dia 21 de março 
de 2019, fazendo parte da 
programação dos “Concertos 
Matinais” da Fundação Osesp.

“Esta foi a segunda partici-
pação da Orquestra Mogiana 
na principal sala de concertos 
da América Latina, e desde 
então, nosso trabalho sinfô-
nico de Mogi das Cruzes que 
no próximo ano completará 
20 anos de atividades, tem 
participado anualmente da 
programação do local e de 
diversos festivais importantes 
da música erudita”, afirma o 
Maestro Lélis Gerson.

O maestro detalha ainda as 
escolhas dos concertos que 

No Youtube

farão parte da série virtual. 
Menciona que além de publicizar 
vídeos inéditos de concertos 
que nem todos conseguiram 
assistir, as obras selecionadas 
mostram a versatilidade de 
sonoridade, a qualidade técnica 
dos músicos e repertório da 
Orquestra.

A “Sinfonia em Sol Menor”, 
principal obra sinfônica de 
Alberto Nepomuceno (1864-
1920), é considerada uma das 
melhores sinfonias compostas 
no Brasil. Teve sua estreia em 
1º de agosto de 1897, em um 
concerto que incluía a obra 

“Batuque”, obra esta que cau-
sou enorme polêmica junto 
aos críticos e acadêmicos por 
utilizar o reco-reco dentro do 
corpo sinfônico.

“A sinfonia de Nepomuceno 
é uma obra vigorosa, lírica 
e essencialmente dramática. 
Características típicas dos 
compositores românticos na-
cionalistas”, afirmou o maestro.

As próximas edições já estão 
programadas. Dia 05 de maio o 
público assistirá ao “Concerto 

do Frevo” também realizado 
na Sala São Paulo e que tem 
como participações especiais 
do Maestro e saxofonista Spok 
e do baterista Adelson da 
Silva. Além do concerto, um 
making of mostrará toda a 
preparação do concerto e 
atividades do maestro com o 
projeto Pequenos Músicos da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
cuja gestão é da Associação 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes.

No dia 12 de maio, encer-
rando a programação virtual, 
teremos o concerto “Dançando 
pelo Mundo” realizado pela 
Banda Sinfônica de Mogi das 
Cruzes, grupo que também 
tem a gestão realizada pela 
Associação.

A série virtual faz parte 
das contrapartidas assumi-
das pela Orquestra por ter 
sido uma das premiadas no 
Edital 53/2020, publicado 
pela Secretaria de Estado da 
Cultura e Economia Criativa 
com recursos oriundos da Lei 
Aldir Blanc.

GCM flagra descarte 
irregular de entulho

A Patrulha Rural da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de 
Mogi das Cruzes flagrou, no 
sábado passado, um descarte 
irregular de entulho, na estrada 
da Porteira Preta, no Jardim 
Aeroporto. O responsável foi 
autuado pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
pela infração em 50 Unidades 
Fiscais do Município (UFM), o 
correspondente a R$ 9.375,50.

O flagrante ocorreu durante 
patrulhamento realizado pelo 
grupamento na região da 
Porteira Preta. Os guardas 
municipais também fizeram 
uma verificação quanto ao 
responsável pelo veículos e 
nada foi detectado. Além da 
multa, o homem foi orientado 
sobre o procedimento correto 
para o descarte de entulho 
junto aos ecopontos.

Fiscalização
Entre a noite de sexta-feira 

e domingo passado, o Depar-
tamento de Fiscalização de 
Posturas recebeu 407 chamados 
pela Central de Integrada de 

Jardim Aeroporto

Emergências Públicas (Ciemp). 
Deste total, 174 denúncias 
não eram procedentes.

Além da autuação por des-
carte irregular de entulho, 
no Jardim Aeroporto, foram 
registradas três autuações 
por desrespeito à Lei do Si-
lêncio, nos bairros Mogilar, 
Vila Suíssa e Biritiba Ussú. 
Também ocorreram duas 
por desrespeito às normas de 
restrição para o enfrentamento 
à pandemia, no Mogilar e na 

Chácara Guanabara. Já no 
Rodeio e no Jardim Santa 
Tereza, foram feitas autuações 
por realização de pancadão. 

As equipes ainda registra-
ram uma multa por falta de 
licenciamento e outra por em-
baraço à fiscalização. Também 
ocorreram 22 notificações.

A população pode colaborar 
com denúncias, que podem 
ser feitas pelo telefone 153, 
da Ciemp, que funciona 24 
horas por dia. 

Responsável foi autuado em 50 Unidades Fiscais

Divulgação

Mogi recebe 407 denúncias e 
autua dois estabelecimentos

Ações ocorreram nos bairros do Mogilar e Chácara Guanabara; em outros locais autuações foram por pancadão

RESTRIÇÕES

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de 
Mogi das Cruzes recebeu 
407 chamados pela Central 
de Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) e regis-
trou duas autuações pelo 
desrespeito às normas do 
enfrentamento à pandemia 
de coronavíirus (Covid-19) 
no último final de semana. 
Ambas as autuações ocorre-
ram nos bairros Mogilar e 
Chácara Guanabara. Já no 
Rodeio e no Jardim Santa 
Tereza, foram feitas autuações 
por realização de pancadão.

As equipes ainda regis-
traram uma multa por falta 
de licenciamento e outra 
por embaraço à fiscalização. 
Também ocorreram 22 no-
tificações. A Guarda Civil 
Municipal (GCM) também 
atuou no enfrentamento à 
pandemia. No último final 
de semana, foram registra-
das duas ações para evitar 
a aglomeração de pessoas.

“A população pode co-
laborar com o trabalho do 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas e da Guarda 
Municipal com denúncias, 
que podem ser feitas pelo 
telefone 153, da Ciemp, 
que funciona 24 horas por 
dia”, explicou a Prefeitura 
de Mogi.

Estes foram os primeiros 
dias de uma nova etapa 
da Fase de Transição no 
município, uma vez que o 
decreto municipal autorizou 
a abertura de atividades 
comerciais (inclusive em 
shoppings centers, galerias 
e estabelecimentos do tipo) 
com capacidade de público 
de até 25% e distanciamen-
to mínimo de 1,5 metro 
entre os consumidores e 
funcionários. O atendimento 
presencial já ocorre entre 11 
e 19 horas e é obrigatório o 
cumprimento integral dos 
protocolos sanitários.

Para as atividades religiosas 
(igrejas e templos), o decreto 
prevê capacidade de até 

25% do número de pessoas 
autorizado no alvará de fun-
cionamento e distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 

os frequentadores. Poderão 
ocorrer atendimentos presen-
ciais individuais e coletivos, 
com a adoção dos protocolos 

geral e setorial específicos.
No setor de serviços, os 

restaurantes e similares po-
derão operar com capacidade 

de até 25% e distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre os 
consumidores e funcionários. 
O consumo local poderá 
ocorrer das 11 às 15 horas 
e das 18 às 22 horas, com 
o cumprimento integral dos 
protocolos sanitários.

Os salões de beleza e bar-
bearias seguem o mesmo 
regramento, com limite de 
capacidade de 25% do pú-
blico e distanciamento de 
1,5 metro. O atendimento 
presencial pode ocorrer 
entre 11 e 19 horas, com o 
cumprimento integral dos 
protocolos sanitários.

As atividades culturais 
(eventos, convenções, museus, 
galerias de arte, bibliote-
cas, teatros, cinemas, salas 
de espetáculos, eventos de 
cultura e entretenimentos) 
também deverão ocorrer 
com capacidade de até 25%, 
distanciamento de 1,5 metro 
e atendimento presencial 
também das 11 às 19 horas, 
com cumprimento integral 
dos protocolos sanitários.

Thamires Marcelino

Uma das autuações ocorreu na Chácara Guanabara no último final de semana

Mogi News/Arquivo
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Parques voltam a receber 
visitas monitoradas

Com a reabertura dos parques 
autorizada pela nova fase de 
transição do Plano São Paulo, 
o Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo e o Núcleo Ambiental 
Ilha Marabá estão recebendo 
visitas monitoradas, com toda 
a segurança e os cuidados 
sanitários que a pandemia 
exige. Os dois espaços pro-
porcionam atividades de lazer 
e educação ambiental, com 
ampla área verde preservada. 
As visitas são agendadas pelo 
telefone 4798-5959 e estão 
restritas a pequenos grupos, 
de no máximo 8 pessoas, em 
geral famílias. Todos precisam 
comparecer com máscaras.

Como os grupos são menores, 
as visitas também se tornaram 
mais rápidas. Elas passaram a 
ter duração média de uma hora, 
entre segunda e sexta-feira, 
conforme a demanda. Isso 
evita aglomerações e permite 
que mais pessoas conheçam os 
dois equipamentos ligados à 
Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente.

No Parque Municipal, as 

Chiquinho Veríssimo e Ilha Marabá

visitas monitoradas começam 
com uma pequena palestra, 
sobre a história do espaço e da 
Serra do Itapeti. Em seguida 
acontece a trilha, com cerca 
de 1,5 quilômetro. de 40 tipos 
de mamíferos.

O mesmo acontece na Ilha 
Marabá. Com 13,4 mil metros 
quadrados, o espaço fica no 
Mogilar e proporciona aos 
visitantes a oportunidade de 
conhecer o ecossistema do rio 
Tietê. Uma ponte de madeira 

sobre o rio permite que os 
visitantes percorram a ilha. 

O Parque da Cidade voltou 
a funcionar ontem. O espaço 
pode receber público das 7 às 
17 horas, para atividades físicas 
individuais, como caminhadas. 
A orientação da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer 
é que os frequentadores res-
peitem o distanciamento ao 
realizar suas atividades físicas 
e que levem suas próprias 
garrafas de água.

Espaços proporcionam lazer e educação ambiental

Divulgação/SVMA

Primeiro final de semana 
não muda isolamento social

A flexibilização do Plano 
São Paulo em Mogi das 
Cruzes não gerou grande 
mudança no nível de isola-
mento social da população. 
Neste domingo, a taxa foi de 
49%, um ponto percentual 
a menos do que o registrado 
no domingo anterior. O 
comparativo entre sábados 
também apresentou seme-
lhança e a cidade marcou 
44% nas duas datas. Os dados 
foram disponibilizados pelo 
Sistema de Monitoramento 
Inteligente de São Paulo 
(Simi), por meio de uma 
parceria com as operadoras 
de telefonia celular.

No primeiro dia de abertura 
de restaurantes, parques e 
cinemas pela flexibilização 
do Plano São Paulo, a taxa 
de isolamento se manteve 
próxima do que já vinha sen-
do praticado em momentos 
mais restritivos, como a fase 
crítica da Prefeitura de Mogi. 
A expectativa agora é em 

Flexibilização

relação ao comportamento 
da população nas próximas 
semanas. É durante os dias 
úteis que as taxas costumam 
cair drasticamente em razão 
da circulação de pessoas no 
caminho ao trabalho.

Tradicionalmente, desde que 
o governo o Estado iniciou 
o monitoramento do isola-
mento, em março de 2020, 
os finais de semana – dias 
de folga para a maioria – são 
responsáveis pelas melhores 
taxas. Os índices apresentados 
durante sábado e domingo 
comprovam que, quando 
a população consegue ficar 
em casa, ela fica e mantém 
o distanciamento.

Alto Tietê
A pequena variação dos 

índices registrados em Mogi 
se repetiu nas demais cidades 
do G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê. Em Suzano, o 
sábado passado repetiu a 
taxa de isolamento de 42% 
da semana anterior; já o 

domingo marcou uma leve 
redução de 47% na semana 
passada para 44% anteontem.

Itaquaquecetuba chegou a 
superar o que havia marcado 
na semana passada, ainda 
que em apenas um ponto 
percentual. Neste domingo, 
o isolamento foi de 44% e 
o sábado repetiu os 41% da 
semana anterior.

Ferraz de Vasconcelos 
que, seguidamente vinha 
marcando as melhores taxas 
do G5, manteve o isolamento 
mais alto da região neste 
domingo, com a metade de 
sua população em casa; na 
semana passada, havia sido 
49%. O sábado empatou com 
o anterior em 45%.

Por sua vez, Poá informou 
um percentual de 43% de 
isolamento neste domingo 
e 44% no domingo passado. 
Já o sábado poaense é o de 
menor respeito às medidas 
de isolamento no G5: nesta 
semana foi de apenas 38% 
e na anterior, 39%.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Bom Prato de Jundiapeba
ganha emendas de Bertaiolli

Deputado federal esteve reunido com o governador João Doria para viabilizar a instalação da unidade no distrito

PRÉDIO ESTÁ PRONTO

A implantação da unidade 
do restaurante Bom Prato, 
em Jundiapeba, ganhou 
um novo aliado. O deputa-
do federal Marco Bertaiolli 
(PSD) decidiu destinar todas 
as emendas a que tem direito 
junto ao governo do Estado 
para concretizar a obra. Na 
última sexta-feira, Bertaiolli 
esteve com o governador João 
Doria (PSDB) para falar sobre 
a instalação de uma unidade 
do restaurante. “Conversei 
com o governador e coloquei 
todos os recursos aos quais 
temos direito para que o Bom 
Prato, em Jundiapeba, vire 
uma realidade”, destacou o 
deputado. 

Segundo Bertaiolli, este 
é mais um passo para que 
o distrito de Jundiapeba 
receba o equipamento, que é 
gerenciado pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social. “A expectativa agora 
é que o governo mande 
os técnicos para avaliação 
do prédio oferecido pela 
Prefeitura, mas esse é um 

trabalho contínuo que deve 
contar com a participação e 
o apoio de toda a cidade”, 
disse Bertaiolli, que pediu 
o apoio dos vereadores e 
do presidente da Câmara 
Municipal, Otto Rezende 
(PSD) nesta empreitada.

“Tanto para conquistas, 
como para defesa da nossa 
cidade, precisamos que to-
dos estejamos juntos numa 
única só voz e caminho. É 
fundamental que as forças 
políticas se unam aos anseios 
da comunidade e ganhem 
força”, destacou, salientando 
que a implantação de um 
Bom Prato, em Jundiapeba, 
já é um pedido antigo, mas 
que se tornou ainda mais 
urgente neste momento em 
que a pandemia econômica 
afeta milhares de famílias.

Ainda segundo Bertaiolli, 
Jundiapeba é um distrito com 
cerca de 60 mil pessoas, que 
cresceu muito nos últimos 
anos e que apresenta diferentes 
níveis de desenvolvimento 
econômico e social. Ao mesmo 

tempo em que registrou um 
forte crescimento no setor de 
comércio e serviços, possui 
uma população muito carente 
em diferentes aspectos. 

“Como prefeito, em oito 
anos, investimos muito em 
Jundiapeba, ampliando o 

acesso à educação, saúde, 
assistência social, esporte e 
habitação, mas sabemos que 
ainda há muito a ser feito 
e, como sempre digo, uma 
cidade é um organismo vivo 
que se movimenta a todo 
instante e não haverá nunca 

um dia em que poderemos 
dizer que tudo está pronto 
e acabado”, resumiu.

Segunda unidade
Mogi das Cruzes já conta 

com uma unidade do Bom 
Prato na região central da 

cidade, que foi ampliada 
e passou a contar com um 
acesso mais fácil durante a 
gestão de Bertaiolli como 
prefeito. “É preciso enten-
der que hoje o Bom Prato 
atende a todas as pessoas 
que enfrentam dificuldades 
econômicas neste momento 
tão difícil financeiramente 
para as famílias”, disse o 
deputado.

O Programa Bom Prato é 
um programa social criado 
em 2000 pelo governo do 
Estado, com o objetivo de 
oferecer à população de baixa 
renda refeições saudáveis, 
de alta qualidade e a custo 
acessível. Desde o início 
da pandemia, o governo 
de São Paulo tem utilizado 
o programa como uma das 
principais estratégias para 
garantir a segurança alimentar 
da população vulnerável. 
Para isso, tem estabelecido 
diretrizes específicas, como 
o oferecimento de refeições 
gratuitas para a população 
em situação de rua.

Prédio em Jundiapeba oferecido ao Estado foi concluído no final do ano passado

Ney Sarmento/PMMC
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Região recebe novo lote de 
vacina contra a Covid-19

Os municípios da região 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) rece-
beram ontem um novo lote 
de vacinas contra a Covid-19. 
A remessa, a ser retirada pelos 
municípios no Grupo de 
Vigilância Epidemiológica 
(GVE) de Mogi das Cruzes, 
conta com 43.240 doses.

Do total de imunizantes, 
17.590 são CoronaVac, desti-
nados à aplicação de segunda 
dose para idosos de 68 anos. 
O restante, 25.650 doses, são 
AstraZeneca, para aplicação 
de primeira dose para idosos 
de 63 anos.

Este é o décimo oitavo 
lote de imunizantes recebido 
pelos municípios, totalizando 
625.213 doses de vacinas 
disponibilizadas para a região 
desde o dia 20 de janeiro.

Agendamento
Mogi das Cruzes prossegue 

hoje com aplicação de segunda 
dose para quem tomou a vacina 
Coronavac/Butantan entre os 

CoronaVac

dias 1 e 2 de abril, ou anterior 
a essas datas. Amanhã, será 
realizada vacinação de primeira 
dose para trabalhadores da 
Educação e pessoas com 64 
anos ou mais. 

Em todas as situações, é 
obrigatório realizar antecipa-
damente o agendamento por 
meio do site www.cliquevacina.
com.br. Até o final da tarde 
de ontem, ainda era possível 
efetuar agendamento para 
aplicação de primeira dose 
para quem tem 65 anos ou 

mais e também para segunda 
dose. Nos próximos dias, a 
secretaria deverá liberar  novos 
agendamentos para pessoas 
com 64 anos ou mais.

Para garantir a aplicação, é 
preciso comparecer ao local 
escolhido portando documento 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante do 
agendamento, que pode ser 
impresso ou na tela do celular. 
Quem tiver alguma dúvida 
pode entrar em contato pelo 
SIS 160.

Remessa conta com 43.240 doses do imunizante

Divulgação/PMMC

Consórcio lança projeto de 
incentivo à coleta seletiva

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê lança na próxima 
quinta-feira, por meio da 
Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental, um projeto regional 
de incentivo à coleta seletiva, 
com ações de cunho social e 
ambiental. O projeto Recicla 
Cidades, em parceria com a 
ONG Espaço Urbano e apoio 
da empresa TetraPak, tem como 
objetivo melhorar e ampliar os 
serviços da coleta seletiva nos 
municípios a partir da adoção 
de ações de conscientização 
e educação ambiental junto 
à população, assim como a 
capacitação e formalização 
de catadores de materiais 
recicláveis. Nos municípios 
de Guararema e Salesópolis 
o projeto já existe.

O desenvolvimento do 
projeto conta com sete fases, 
sendo que as duas primeiras 
são dedicadas ao mapeamento 
e diagnóstico dos municípios, 
com identificação das dificul-
dades, demandas, recursos e 
talentos disponíveis. Os dados 

Alto Tietê

serão apresentados durante 
lançamento do projeto, e 
subsidiarão as ações em cada 
município.

As etapas seguintes consis-
tem no oferecimento do curso 
de capacitação de agentes 
ambientais e, posteriormente, 
a formalização de cooperativa 
com estes agentes, que promo-
verão ações de sensibilização 
junto à comunidade com 
oficinas, entrega de materiais 
informativos, campanhas de 
educação ambiental, palestras 
e encontros e atuarão na coleta 

dos materiais recicláveis.
De acordo com o secretá-

rio executivo do Condemat, 
Adriano Leite, a iniciativa 
atende aos requisitos do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

“O incentivo à coleta seletiva e 
a formalização dos catadores 
é benéfico para a sociedade 
como um todo, promovendo 
a saúde pública, respeito ao 
meio ambiente, geração de 
emprego, fonte de renda e 
sustentabilidade, além de 
garantir economia aos cofres 
públicos municipais”, disse.

Objetivo é melhorar e ampliar os serviços da coleta

Divulgação

Mais de mil moradores não 
retornam para segunda dose

No total, foram 1,4 mil pessoas que ainda não voltaram para receber o reforço da CoronaVac após os 21 dias

CONTRA A COVID

Mais de mil pessoas to-
maram a primeira dose da 
vacina CoronaVac contra o 
coronavírus (Covid-19) e, 
apesar do prazo vencido, 
ainda não retornaram para 
receber a segunda aplicação 
do imunizante em Mogi das 
Cruzes. Ao todo, a cidade 
soma 1.400 moradores que 
não retornaram para adquirir 
a segunda dose da vacina 
após 21 dias, informou a 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

“Por conta da oscilação 
do sistema, é possível que 
alguns dados ainda estejam 
pendentes de atualização 
e, portanto, não reflitam 
a realidade”, ressaltou a 
Pasta, na manhã de ontem.

Assim que a vacina é 
aplicada, as células de defesa 
presentes em cada organismo 
encontram e respondem a 
essas partículas inativas do 
coronavírus, dando início 
à produção de anticorpos. 

No entanto, além do pro-
cesso demandar um certo 
tempo até que o organismo 
fique protegido contra o 
coronavírus, a segunda 
dose é indispensável.

O reforço ajusta a quantidade 
de anticorpos necessários 
para uma resposta eficiente 
contra uma possível infecção 
contra o coronavírus. Por 
este motivo, o esquema 
de vacinação é composto 
por duas doses, do mesmo 
laboratório, com intervalos.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou, há uma 
semana, que 79,6% das 
3.497 pessoas com mais 
de 77 anos que tomaram a 
primeira dose da CoronaVac 
já receberam também a 
segunda. Ou seja, 711 in-
divíduos (20,3%) ainda não 
completaram a imunização.

A pasta esclareceu que 
reforça a cada pessoa a 
respeito da necessidade de 
tomar duas vezes, inclusive 
solicitando atenção à data 
marcada no comprovante 

de vacinação sobre quando 
deve retornar. A administra-
ção municipal também está 
reforçando essa informação 
por meio de divulgação 

online nas redes sociais.
As demais pessoas dos 

grupos prioritários que 
receberam a primeira dose 
do imunizante Oxford/

AstraZeneca na cidade ainda 
estão dentro do prazo para 
tomar a segunda, que é de, 
pelo menos, 90 dias.

Apesar das 128 pessoas 

que ainda não haviam to-
mado a segunda dose há 
uma semana em Arujá, a 
secretaria tenta, em um 
primeiro momento, fazer a 
busca ativa. No entanto, caso 
não os localize, aguarda o 
retorno dessas pessoas para 
a tomada da segunda dose. 
Havendo a dose disponível, 
eles são vacinados, senão é 
feita a remarcação quando 
da chegada de novas do-
ses destinadas à segunda 
aplicação.

Por fim, em Ferraz, a 
Prefeitura acredita que as 
291 pessoas estão desatentas 
quanto ao prazo da aplicação 
da segunda dose, ou que 
talvez algumas pensem que 
a segunda aplicação basta 
para estar imunizado..

Questionada, Itaquaque-
cetuba informou que todas 
as pessoas que tomaram a 
primeira dose ainda estão 
dentro do prazo para tomar 
a segunda. Poá não respon-
deu aos questionamentos 
da reportagem

Thamires Marcelino

Para aqueles que tomaram a AstraZeneca, o intervalo ainda está dentro do prazo

Emanuel Aquilera
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BC coloca em consulta pública até 5/6 normas sobre riscos sociais e ambientais

 O Banco Central informou ontem por meio de nota, que colocou em consulta pública uma proposta normativa que estabelece as 
regras para a divulgação de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). A proposta é uma das entregas regulatórias acordadas no âmbito do pilar “Sustentabilidade” da Agenda BC# e será 
implementada no Brasil em duas fases”, informou o BC. A consulta pública ficará aberta até o dia 5 de junho na página do BC na 
internet. A consulta pública está disponível no seguinte endereço na internet: http://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?1

 O Ministério Público Federal 
(MPF) entrou com uma ação 
na Justiça Federal de Brasília 
para tentar obrigar União e 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) a avaliarem 
semanalmente a necessidade 
de restrições à circulação de 
pessoas que entram e saem 
do país. A ideia é que seja 
feita uma análise conjunta 
para imposição de eventuais 
bloqueios em rodovias, portos 
e aeroportos.

Procuradores já haviam 
emitido uma recomendação 
para reforço do controle do 
tráfego interno e nas fronteiras. 
Segundo a ação, o caso foi 

Ministério Público 
quer avaliação semanal

Restrições

judicializado diante da “insufi-
ciência das políticas adotadas”, 
mesmo após as notificações. 

“Seja pela abertura de alguns 
trechos sem qualquer rigor 
sanitário, seja pela violação de 
direitos fundamentais previstos 
pelo direito migratório - o que 
impacta também na eficiência 
do combate à disseminação do 
coronavírus”, diz um trecho 
da petição.

Levando em contra varian-
tes surgidas em outros países, 
usando critérios sanitários e 
observando normas de direito 
migratório, o governo federal 
limite, caso julgue necessário, a 
circulação nas fronteiras. (E.C.)

Queiroga cita falta 
de 2ª dose da vacina

Ministro falou sobre atrasos na entrega de novos lotes; sem entrar em 
detalhes, disse que irá divulgar nota técnica sobre a aplicação neste cenário

CORONAVAC

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem 
que há preocupação sobre 
a falta da 2ª dose da vacina 
CoronaVac. Em audiência 
pública no Senado, ele citou 
atrasos na entrega de novos 
lotes do imunizante envasado 
pelo Instituto Butantan. Sem 
entrar em detalhes, o ministro 
disse que irá divulgar nota 
técnica sobre a aplicação da 
vacina neste cenário.

No fim de março, o gover-
no federal passou a orientar 
que não era mais preciso 
reservar metade dos lotes 
da CoronaVac para garantir 
a segunda dose. No último 
dia 13, a Saúde disse que 
mais de 1,5 milhão de pes-
soas não retornaram para 
receber o complemento da 
vacinação dentro do prazo. 

“Agora, em fase de retardo do 
insumo, há dificuldade com 
essa segunda dose”, disse o 
ministro. Segundo Queiroga, 
nova entrega da Coronavac 
só deve ocorrer em 10 dias.

O ministro citou decisão da 
Justiça para garantir o estoque 

da vacina complementar em 
João Pessoa (PB). “Só que, se 
todos judicializarem, não 
tem doses para todo mundo. 
Não é a judicialização que 
vai resolver esse problema”, 
declarou.

O ministério tem cobrado 
que municípios se organizem 
para garantir que o intervalo 
entre as aplicações das vacinas 
da Covid-19 seja respeitado. 
Segundo levantamento da 

Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), divul-
gado no último dia 16, cerca 
de 1.426 municípios não 
reservaram a segunda dose 
da vacina. A entidade rece-
beu cerca de 3 mil respostas 
sobre o tema.

Queiroga também disse aos 
senadores que mudanças feitas 
por prefeitos e governadores 
na ordem de prioridades 
da vacinação atrapalham a 

campanha nacional contra a 
Covid-19. O ministro pediu 
respeito à lista elaborada 
pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). “Ocorre 
que na ‘bipartite’ (reunião 
entre Estados e municípios), 
às vezes se muda orientação 
para incluir um grupo ou 
outro. Isso termina por alterar 
a harmonia do nosso progra-
ma. Atrapalha o processo de 
vacinação”, disse o ministro.

Segundo Marcelo Queiroga, nova entrega da Coronavac só deve ocorrer em 10 dias

 JOSEMAR GONÇALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
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O Palácio do Planalto se 
articula para acionar órgãos 
de controle e abastecer a CPI 
da Covid no Senado com 
informações sobre o repasse 
de verbas federais a Estados 
e municípios. Senadores da 
ala governista, Marcos do Val 
(Podemos-ES) e Eduardo Gi-
rão (Podemos-CE) preparam 
requerimentos solicitando 
informações a órgãos como 
Ministério Público Federal, 
Polícia Federal, Tribunal de 
Contas da União e Ministé-
rio da Saúde. O objetivo é 
identificar possíveis fraudes 
e desvios, além de mapear as 
investigações em andamento.

A estratégia é discutida como 
forma de colocar prefeitos e 
governadores também na mira 
da CPI, desviando o foco do 
governo federal. A comissão 
será instalada hoje às 10 horas, 
conforme convocação feita 

Governistas acionarão 
órgãos de controle

Para mirar prefeitos e governadores

pelo Senado.
Há um acordo para a eleição 

do senador Omar Aziz (PSD-
-AM) na presidência e do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), na vice-presidência 
do colegiado. Com a contra-
riedade do Planalto, o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
deve ser o relator da comissão.

Requerimentos como os 
preparados por Do Val e Girão 
podem ser apresentados por 
qualquer membro da CPI, 
mas precisam de aprovação 
da maioria dos integrantes 
antes de serem enviados. O 
governo, porém, é minoria 
no grupo. Dos 11 senadores, 
quatro são alinhados ao Palácio 
do Planalto, dois atuam na 
oposição e outros cinco são 
considerados independentes, 
com posições que mudam de 
acordo com seus interesses.
(E.C.)

O objetivo é identificar possíveis fraudes e desvios

Divulgação
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Em uma partida eletri-
zante pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB), o Mogi das 
Cruzes Basquete venceu a 
Unifacisa por 94 a 85, no 
domingo passado, no Ginásio 
do Maracanãzinho, no Rio 
de Janeiro. Com o triunfo, 
a equipe mogiana fechou as 
oitavas em 2 a 1 e irá enfrenta 
o Flamengo nas quartas de 
final. O primeiro confronto 
da série melhor de três está 
marcado para amanhã, às 17 
horas, com transmissão ao 
vivo pela ESPN.

A decisão contra a Unifacisa 

Mogi bate Unifacisa e
agora pega o Flamengo

Quartas do NBB

foi equilibrada desde o começo, 
com vantagem para o time 
do técnico Jorge Guerra, o 
Guerrinha, até o intervalo, 
com parciais de 27 a 25 no 
primeiro quarto e 26 a 26 
no segundo. Depois do in-
tervalo, a Unifacisa dominou 
o terceiro período e fechou 
com dez pontos à frente 
(26 a 16). O Mogi Basquete 
conseguiu uma reação incrí-
vel no último quarto, com 
um inspirado ala-pivô Luís 
Gruber, e fechou em 25 a 8, 
consolidando a vitória e a 
vaga para as quartas.

Sem técnico, Santos
enfrenta o Boca Juniors

Pressionado por maus resultados e sob protestos da torcida, argentino 
Ariel Holan resolveu pedir demissão após 12 partidas à frente do Peixe

LIBERTADORES

Pedido de demissão do 
treinador, pressão pela derrota 
na estreia da Libertadores e 
ainda por cima um confronto 
fora de casa contra um rival 
que é o favorito da chave. É 
esse o cenário que o Santos 
vai ter de enfrentar no jogo 
de hoje, às 21h30, diante do 
Boca Juniors, no estádio La 
Bombonera, pela segunda 
rodada da fase de grupos 
da competição. Para tornar 
o clima ainda mais tenso, a 
equipe da Vila Belmiro ainda 
vem de um revés em casa 
para o Corinthians e já vê 
sua classificação às quartas 
de final do Paulista ameaçada.

Surpreendida pela saída do 
técnico Ariel Holán (pediu 
demissão após torcedores 
soltarem rojões sob forma de 
protesto pela derrota para o 
Corinthians), a diretoria teve 

de agir rápido para tentar 
dar algum tipo de respaldo 
aos jogadores que vão atuar 
na Argentina. Mesmo com 
o ex-treinador se colocando 
à disposição para comandar 
a equipe hoje, a cúpula do 
clube optou por seu total 
desligamento. Agora, cabe ao 
auxiliar Marcelo Fernandes, 

trabalhar a parte psicoló-
gica da equipe para buscar 
uma reabilitação no torneio 
sul-americano.

A partida é válida pela se-
gunda rodada, mas a situação 
do Santos já é preocupante 
por dois motivos: o primeiro 
é por ter perdido um con-
fronto como mandante. E 

o outro é ter de se reabilitar 
com um elenco fragilizado. 
Lanterna do Grupo C, um 
outro resultado negativo 
pode complicar ainda mais 
a classificação às oitavas de 
final do campeonato. Nos 
12 jogos que comandou o 
Santos, Ariel Holán teve um 
aproveitamento de 41,6%.

Marcelo Fernandes vai comandar time na Argentina

Divulgação/Santos FC

Estadão Conteúdo

BOCA JUNIORS 
Rossi; 
Bufarini, 
Lopez, 
Izquierdo e 
Sandez; 
Almendra, 
Varella, 
Medina e 
Soldano; 
Villa e 
Obando. 
Técnico: 
Miguel Ángel Russo.

SANTOS 
João Paulo; 
Madson, 
Kayky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Lucas Lourenço 
e Gabriel Pirani; 
Lucas Braga, 
Marinho e 
Kaio Jorge. 
Técnico: 
Marcelo Fernandes.

BOCA JUNIORS 
SANTOS

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Buenos Aires.

Partida foi bem equilibrada, mas Mogi levou a vantagem

Mari Sá/LNB
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SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina se passa por menino e consegue se inscrever no campeonato, e Pedro 

teme a reação de Gael. Santiago tenta convencer Sol a priorizar sua carreira 

solo. Cobra reconhece Karina no ringue e ajuda a menina a vencer a luta. 

Lobão decide colocar Diego para enfrentar Karina, e Cobra se preocupa.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lucio se emociona ao confi rmar que Ana esta se recuperando. Rodrigo 

avisa a Manuela que eles irao viajar. Manuela conversa com Ina sobre seu 

casamento com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a cuidar dos negocios 

enquanto ele estiver viajando. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna/Fiona fi ca desconcertada com o beijo de Téo, e decide se afastar do 

rapaz. Úrsula chega à casa do namorado. Isaac aparta a briga entre Tarantino e 

Erick. Kyra incentiva Luna a fi car com Téo e investigar Helena. Rafael conversa 

com Renzo sobre Alexia/Josimara e são fotografados por um paparazzi. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar 

na empresa. Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão. 

Cristina conversa com Merival sobre o seu irmão. Cristina diz para Elivaldo 

que vai tirá-lo da prisão. 

RECORD, 21H

Gênesis
Massá fi ca mexido com as palavras de Lúcifer. Ayla se assusta com o 

parecer de Ló sobre Sodoma. Abrão chega para conhecer Gael, fi lho de 

Adália. Agar fi ca chocada com a notícia sobre o general Bakari. Adália faz 

uma revelação sobre Massá. 

 Errado está quem 
não sabe aprender 
com os erros da vida. 
Ora, quem é que 
nunca tropeçou? 
Quem nunca se 
enganou? Quem 
nunca escolheu o 
caminho errado? Só 
não erra quem não 
tenta! Da vida, já 
temos o não. Se nunca 
tentarmos fazer nada, 
estaremos sempre 
nos contentando 
com os nãos que 
a vida nos dá, e 

MOMENTO
especial

Aprenda com os erros

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: AGOSTINHA BRITO SEAL E MARLENE 

MASUKO HORIGOME TAKAHASHI

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 

por todo o ano. Feliz aniversário! 

 Entre o plantar e colher existe o regar 
e esperar.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca saberemos se 
podemos ter um sim.

Mas é verdade 
que muitas vezes, 
mesmo tentando, e 
tentando muito, e de 
maneiras diferentes, 
continuamos a 
receber nãos.
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Norma Ubeda Lopes Schimith, 

Diana Carvalho, Veruska Sanches 

Soares , Michelle Karine, Ivonete 

de Lima, Frederico Mello, Ana 

Maria Coelho, Marcela Borges e 

Marcos Bikudo . 

Quarta-feira 

André Miguel, Mario Sastre, Andrea 

Jaqueline Baldarena , Alice Pereira, 

Rubia Teles, Rosely Lembo de Souza  

e Nara Urano . 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

A coluna destaca o médico 
Zeno Morrone que assume o 
cargo de secretário de saúde 
da cidade de Mogi das Cruzes 
. Desejo sucesso ao amigo 
nesta nova empreitada . Com 
certeza Zeno dará continuidade 
ao excelente trabalho que o Dr. 
Henrique Naufel vinha fazendo 
frente a pasta. Com expertise, 
o novo secretário estará a 
frente de mais um desafio 
frente a sua vitoriosa carreira 
na medicina . Após tantos anos 
atuando como legista vem 
agora somar com a equipe 
do prefeito Caio Cunha que 
acertou na escolha do nome 
de Zeno Morrone em minha 
humilde opinião .

Nesta terça-feira quem 
rasga a folhinha é a amiga 
Andrea Jaqueline Baldarena 
esposa do meu querido amigo 
Ricardo Baldarena . Com 
certeza será alvo de inúmeros 
cumprimentos já que não só 
dos amigos da area médica 
na qual atua mas também 
do circuito social . Nós aqui 
desta editoria fazemos coro 
a um sonoro parabéns à você 
e desejamos muita saúde e 
felicidades . Deus abençoe !!! 
Na foto o casal em tempos de 
viagem sintetizam o destaque a 
aniversariante . 

A empresária Ana Benitez 
comanda com muito dinamismo 
sua clinica de estética que leva 
seu nome . Bem instalada na 
Rua Delphino Alves Gregório, 
459 em Mogi das Cruzes o local 
além de aconchegante conta 
com uma equipe bem treinada 
e competente. Na foto registro 
um flash de Ana Benitez a qual 
com seu conhecido tratamento 
medida exata vem conseguindo 
resultados fantásticos com suas 
clientes . Vale a pena conferir. 
Aqui deixo o número caso 
nossos leitores quiserem mais 
informações 4799-0961. você 
pode acessar www.instagram.
com/anabenitezestetica

NOVO SECRETÁRIO 

RASGANDO A FOLHINHA

MEDIDA EXATA

Sidnei Mori vem fazendo um excelente trabalho 
frente a diretoria do Hospital Regional de Braz Cubas. 
Dono de uma simpatia ímpar e de uma dedicação 
exemplar , Sidnei vem enfrentando grandes desafios 
com a pandemia já que o Regional virou referência 
nos tratamentos de Covid na região do Alto Tietê. 
Agradeço aqui toda a atenção que teve comigo e 
familiares de meu filho durante a internação de 
minha sogra que infelizmente veio a óbito , mas faço 
questão de registrar o empenho que tiveram com o 
agravamento do caso dela. Gratidão....

Thiago Gumieiro Loducca formou-se em Design 
Gráfico na Belas Artes em São Paulo. Semana 
passado ele participou do colação de grau no sistema 
Drive-Thru e já está com seu diploma em mãos 
. Filho dos queridos amigos Lilian Gumieiro e de 
André Loducca o jovem sempre foi fissurado neste 
segmento e conclui assim um de seus sonhos . Eu 
como amigo pessoal da família externo meu carinho 
e desejo votos de muito sucesso a este jovem na 
carreira que escolhei seguir . Parabéns !!! 

COMPETÊNCIA 

COLAÇÃO DRIVE THRU


