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Diretor-presidente:

RESPEITE A QUARENTENA

Sidney Antonio de Moraes

BASQUETE

Mogi e Flamengo
iniciam playoff
das quartas. p9

Câmara nega pedidos de
cassação de Caio Cunha
Com apenas um voto contrário, vereadores rechaçaram tentativa de afastamento do prefeito

EMPRESAS

Em uma semana,
Auxílio tem 281
cadastros. p3
Em coletiva na segunda-feira, Caio Cunha mostrava confiança com o desfecho positivo do caso

Vacina

Agenda está aberta para idosos com 64 anos ou mais
Reserva deve ser feita pelo site www.cliquevacina.com.br; vagas seguem demanda disponível. Cidades, página 5
Oxigênio

Fura-ﬁla da vacina

Formação de
CEI ganha força
no Legislativo
Cidades, página 4

COVID-19

Divulgação

Estoque de insumos para tratar
pacientes Covid está garantido

A Câmara de Mogi das Cruzes
rejeitou na tarde de ontem, por 22
votos a um, os dois pedidos de cassação do prefeito Caio Cunha (Pode),
protocolados no Poder Legislativo
por militantes políticos da cidade.
Os pedidos, que foram encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa
de Leis, acusavam o atual chefe do
Poder Executivo de cometer crime
de improbidade administrativa. A
denúncia se baseada na postura do
Executivo diante das irregularidades
no processo de vacinação contra a
Covid-19, que teria beneficiado o
ex-secretário Henrique Naufel e
funcionários da Saúde. Os autores
pediram que fosse utilizado o rito
definido pelo decreto-lei federal
201/67, que estabeleceria a criação de uma Comissão Processante
(CP) para apurar e levar ao plenário o relatório para votação final.
Cidades, página 4

Afirmação das secretarias de Saúde do Alto Tietê
afasta risco de desabastecimento. Cidades, página 5

Mortes em 2021 se aproximam do total de 2020. Cidades, página 6

Divulgação

Gabriel Bispo/PMMC
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EDITORIAL

N

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Preocupação pós-Covid
o início deste mês, o Grupo Mogi
News tratou neste mesmo espaço
sobre a importância do planejamento antecipado que deve ser
feito na área da Saúde em todo o país para o
tratamento pós-Covid 19, já que não faltam
casos de pacientes curados, mas que convivem
com sequelas durante meses. Na segunda-feira, durante o anúncio do novo secretário
municipal de Saúde de Mogi, Zeno Morrone,
o prefeito Caio Cunha (Pode) apresentou a
nova estratégia do município de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A grande novidade é a instalação de um serviço de
acompanhamento pós-Covid, que entra em
funcionamento a partir de hoje, 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.
Diferentemente de outras enfermidades,
o coronavírus deixa sequelas. Ainda não há
tempo hábil e uma grande amostragem para
determinar as consequências, tampouco se
são permanentes ou não em alguns casos.
Muitos pacientes curados continuam a sen-
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tir cansaço, dor no peito, fraqueza muscular,
entre outros persistentes sintomas. Isso, certamente, irá demandar mais da rede básica
da Saúde e equipe de especialistas, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos.
Em Mogi, 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 Atendimento (UPA) na região do
Rodeio. A previsão é de que o prédio esteja
pronto em até 60 dias.
Sobre o pré-tratamento, que inclui a prevenção (talvez a parte mais importante do
tratamento quando o assunto é Covid-19),
a Prefeitura de Mogi irá reativar o Disque-Covid, além da ampliar de cinco para seis
as unidades de referência para o primeiro
atendimento à doença, evitando a contaminação cruzada de outros usuários da rede
municipal.
Mostrando preocupação com as consequências da doença, mesmo após a pandemia, algumas prefeituras começam a trilhar
um caminho importante, que ainda muito
tem a se percorrer.

•••

editor@moginews.com.br
ANDRÉ DINIZ

PAUTA ESTENDIDA
A entrevista coletiva concedida pelo
Executivo mogiano e pelo novo secretário de Saúde, Zeno Morrone Júnior,
na segunda-feira, acabou tratando de
outros assuntos além da apresentação
da nova estratégia de combate à pandemia e a confirmação do novo titular da Pasta. O foco também foi direcionado aos recentes acontecimentos
políticos, como os pedidos de cassação do prefeito e instauração de uma
Comissão Especial de Inquérito (CEI).

CASSAÇÃO
Na visão do prefeito Caio Cunha (Pode),
o novo pedido de cassação de seu mandato apresentado à Câmara por um
militante político reforça sua posição
de que vem “incomodando o sistema
político”, mas que tem plena confiança na maturidade do Poder Legislativo. “Um pedido deste tipo é algo sério, que precisa de uma base jurídica
sólida e um objeto que o fundamente”, afirmou.

CEI

VAI SANCIONAR
O prefeito de Mogi também reafirmou seu compromisso em sancionar
o projeto de lei aprovado na semana
passada pela Casa de Leis que prevê
multas administrativas para munícipes
que venham a furar a fila da vacinação.

MEDIDAS RESTRITIVAS
Os gestores da Saúde e da Prefeitura
de Mogi também trataram sobre a avaliação da progressão de novos casos
e de mortes por Covid-19. O prefeito
ressaltou que a retomada das atividades proposta pelo governo do Estado
leva em conta o momento atual da pandemia, e que os próximos dias serão
fundamentais. “Não queremos endurecer as medidas, mas a irresponsabilidade de alguns acaba afetando a todos”, informou.

A possibilidade da abertura de uma
Comissão Especial de Inquérito (CEI)
para que o Legislativo mogiano trate
de irregularidades na vacinação con-

ARTIGO
Raul Rodrigues
raulrodr@uol.com.br

Sob bem comportado humor
O assunto “sério” desta semana é a Covid-19. Segundo
consta, com um caso confirmado em Mogi e outros 182
suspeitos no Alto Tietê, pelo
porta-voz do Mini-Estério da
Saúde (?). Convenhamos, o
que mata o ser humano não é
o coronavírus, é a ignorância.
A Rússia não ficou atrás,
registrou até agora 199 casos de infecção pelo novo
coronavírus e uma morte. As
autoridades não decretaram
estado de calamidade pública, como foi anunciado, no
entanto, algumas medidas
estão sendo tomadas, como
o cancelamento (ou adiamento) da maioria dos eventos de
massa, quarentena de 14 dias
para aqueles que recentemente chegaram ou retornaram
de países com surtos de coronavírus e auto-isolamento

tra a Covid-19 no município teve uma
posição do prefeito: a Câmara tem autonomia para definir sua pauta, mas a
apuração em curso pelo Ministério Público acaba por transformar a CEI em
uma pauta política.

voluntário para estudantes e
funcionários de empresas podem trabalhar remotamente.
Parabéns, coronavírus! Você
está fazendo a alegria daqueles que sofrem bullying por
ter mania de limpeza. Assim,
sem surpresa: mas que saudades do tempo em que Corona
era um banho de alegria num
mundo de água quente. Se
não se deram conta, é por isso
que grande parte das pessoas
ficou um nadinha paranoicas,
pasmem, só pela sugestão de
lavar as mãos.
Não importa idade nem
classe social, as mulheres ficariam surpresas com a quantidade de homens que vão ao
banheiro e não lavam as mãos.
Assim, Pôncio Pilatos pode
virar garoto-propaganda da
campanha: “Eu lavo minhas
mãos!” E você?

CHARGE

É claro que existem muitas
piadas sobre pessoas que ficaram em casa. Os especialistas
recomendam seguir a sua rotina diária, mesmo trabalhando
de casa! Enquanto a maioria
dos jogos de futebol no país
foi realizada sem público, na
Rússia, o Zenit Arena, em São
Petersburgo, teve casa cheia.
Os torcedores estavam otimistas, gritando, como nosso
presidente: “Todos nós vamos
morrer!”. Isso pode soar mórbido, mas é uma piada já que
faz parte de seu hino: “Estamos todos infectados com o
futebol e vamos morrer pelo
Zenit!”. E cabe lembrar que, o
poeta russo Aleksandr Púchkin
já chamou o futebol de “Um
banquete em tempos de praga!”
Raul Rodrigues é engenheiro e
ex-professor universitário.

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015
Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015

www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

portalnews.com.br

Quarta-feira, 28 de abril de 2021

cidades

3

AUXÍLIO EMPRESARIAL

De acordo com a administração de Mogi, foi verificada uma tendência de aumento na demanda das solicitações

Em uma semana, programa tem
281 empresas cadastradas
Thamires Marcelino

Em uma semana, o Auxílio
Empresarial de Mogi das
Cruzes já soma 281 cadastros
de empresas interessadas. O
preenchimento dos formulários foi liberado na terça-feira da semana passada. De
acordo com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
e, conforme já publicado
pela reportagem, nos dois
primeiros dias de acesso
ao sistema, 71 empresas
demonstraram interesse no
programa.
Além disso, apenas no
primeiro dia, foram realizadas
214 consultas pelos canais de
comunicação disponibilizados pela administração. “O
número confirma a tendência
de aumento da demanda de
cadastramentos esperados
para o período entre o final
da última semana e o começo
desta. A expectativa é que o
volume continue crescendo
nos próximos dias”, esclareceu a Pasta.

O programa tem elegíveis
ao benefício 7.687 empresas,
o que totaliza R$ 6.727.200.
O auxílio consiste no pagamento, por dois meses,
de R$ 300 por empregado registrado, limitado a
cinco funcionários, o que
resulta no valor máximo de
R$ 1,5 mil para cada empresa
solicitante.
O auxílio será concedido
aos contribuintes optantes
pelo Simples Nacional com
inscrição no cadastro mobiliário municipal, devendo
obedecer a alguns critérios,
que podem ser conhecidos
no site da Prefeitura. Os
interessados podem tirar
dúvidas ou buscar mais
informações pelo e-mail
auxilioempresarial@mogidascruzes.sp.gov.br ou
pelos telefones 4798-5171
(que também tem serviço
de WhatsApp), 4798-5099
e 4798-5148.
De acordo com a Prefeitura, a previsão é que
depois do cadastro, haja um

Mariana Acioli/Arquivo

lançando é a campanha
Compre no Comércio Local, que vai sortear R$ 18
mil em vales-compras nas
lojas parceiras”, ressaltou a
presidente da ACMC, Fádua
Sleiman.

Auxílio emergencial

Programa atende empresas com até cinco funcionários impactadas pela pandemia

prazo de sete a dez dias para enquadrados no grupo das
a avaliação da solicitação. pequenas e médias empresas,
Depois disso, os valores a Associação Comercial de
podem levar até cinco dias Mogi das Cruzes (ACMC)
para serem depositados na elogia a iniciativa e ressalta a
conta bancária empresarial importância dos empreendeinformada.
dores buscarem seus direitos.
Representante dos lojistas, “Este auxílio representa uma

Por coronavírus

ajuda, especialmente, para os
pequenos comércios, que estão
sendo gravemente afetados
pelos efeitos da pandemia.
Temos atuado para buscar
soluções e estratégias para
superar este período. Uma
das iniciativas que estamos

A Prefeitura deve anunciar
ainda nesta semana o programa
Auxílio Emergencial Mogiano, destinado a famílias em
situação de vulnerabilidade
social. Segundo estimativa da
administração, o programa
deve beneficiar mais de 32
mil famílias nestas condições.
O projeto, de autoria do
Executivo, foi aprovado pela
Câmara com o acréscimo
de uma parcela. O objetivo é 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.

Santa Casa

UTIs municipais contam Homem é preso acusado de
com 84,3% de ocupação violência contra a mulher
Luiz Kurpel*

A rede pública de Saúde
de Mogi das Cruzes ainda
registra um dos índices mais
altos de ocupação de leitos
para pacientes com coronavírus (Covid-19) do Alto Tietê.
Mesmo registrando reduções
há semanas e mantendo o
nível de ocupação controlado,
a taxa dos hospitais públicos
ainda é superada pelas redes
municipais de cidades vizinhas
como Suzano, Itaquaquecetuba e Poá.
Ontem, conforme atualização
da Secretaria Municipal de
Saúde, o índice de ocupação
das 103 Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) mogianas era
de 84,3%, o que significa 91
vagas ocupadas. Já na Enfermaria, a ocupação era de
78%, são 113 ocupações de
um total de 149 leitos. Com
o maior sistema de Saúde
do Alto Tietê, Mogi recebe
pacientes de diversas cidades
vizinhas, o que pode explicar
a manutenção de índices

ainda altos.
Na rede municipal de Suzano, os índices foram bem
menores. De acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde,
as taxas de ocupação de leitos
de UTI e de Enfermaria para
tratamento contra Covid-19,
ontem, eram de 55% (11 de
20 vagas) e 34,28% (23 de
67 vagas), respectivamente.
Em Poá os únicos dois leitos de Emergência da cidade
ficaram livres pela primeira vez
em meses. A Enfermaria, que
conta com 22 leitos registrou

ocupação de 9%, com três
vagas reabilitando pacientes.
Também pela rede municipal,
Itaquaquecetuba comunicou
que dos seus 35 leitos de
Enfermaria, a ocupação é de
48,5%, são 17 pessoas sendo
tratadas. Na Emergência, são
11 leitos com ocupação de
45% com cinco pacientes.
Em relação às mortes, o
Alto Tietê registrou ontem 29
falecimentos por coronavírus.
Ferraz registrou o maior número de óbitos, 12 no total.
*Texto supervisionando pelo editor.
Arquivo/Mogi News

Nos casos das enfermarias, ocupação chega a 78%

A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Mogi das Cruzes
prendeu anteontem um homem acusado de violência
doméstica contra a mulher,
que está grávida de cinco
meses. A prisão ocorreu na
Santa Casa de Misericórdia,
onde a vítima havia sido levada
para ser socorrida. O caso foi
registrado junto à Polícia Civil
e a mulher foi encaminhada
para acolhimento em entidade
especializada, para garantir
sua segurança.
Os guardas municipais
foram acionados por um dos
seguranças da Santa Casa, que
percebeu um pedido discreto
de socorro da mulher quando
chegava para receber atendimento médico. Uma agente
da GCM que fazia parte da
equipe fez o primeiro acolhimento à vítima, de acordo
com o protocolo para estes
casos. Ela contou que vivia em
situação semelhante a cárcere
privado há cinco meses e que
o acusado havia queimado
seus documentos pessoais,

Ney Sarmento/PMMC

Companheira grávida recebeu golpes no rosto e barriga

proibido o uso de telefone
celular e o contato com sua
família, além de submetê-la a
agressões. Na última, segundo
a vítima, golpes em seu rosto
haviam quebrado dentes.
Com base em laudos que
comprovaram a violência
sofrida pela mulher, foi dada
voz de prisão ao acusado que
resistiu, mas foi encaminhado
à Delegacia Seccional para o
registro da ocorrência, onde foi
ratificada a prisão do homem.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima foi

agredida porque teria colocado
um chip no celular para pedir
socorro sobre as agressões que
vinha sofrendo. Ao descobrir,
o acusado teria dado chutes
e socos na mulher, inclusive
no rosto e na barriga. Além
disso, ele teria a ameaçado de
morte caso chamasse a polícia.
A mulher também manifestou o desejo de fazer
uma representação contra o
acusado e de receber medida
protetiva, de acordo com a Lei
Maria da Penha. A situação
será analisada pela Justiça.
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SEM PROCESSO

Documentos protocolados por opositores políticos alegavam improbidade administrativa praticada pelo Executivo

Vereadores rejeitam pedidos
de cassação do prefeito Cunha
Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

A Câmara de Vereadores
de Mogi das Cruzes rejeitou
na tarde de ontem, por 22
votos a um, os dois pedidos
de cassação contra o prefeito
Caio Cunha (Pode), protocolados no Poder Legislativo
por militantes políticos da
cidade.
Os pedidos, que foram
encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa de Leis,
acusavam o atual chefe do
Poder Executivo de cometer
crime de improbidade administrativa. Os autores dos
pedidos pediram que fosse
utilizado o rito definido pelo
decreto-lei federal 201/67,
que estabeleceria a criação de
uma Comissão Processante
(CP) para apurar e levar ao
plenário o relatório para
votação final.
Na apresentação dos pedidos, que foram lidos pela
Mesa Diretiva da Câmara, o
prefeito teria sido cúmplice
em possíveis atos cometidos pelo ex-secretário de
Saúde, Henrique Naufel,
em um suposto esquema
de vacinação irregular de
servidores da Pasta contra
o coronavírus desde o final
de janeiro deste ano.
Durante as discussões,
antes da votação do pedido,
o vereador Iduigues Martins (PT) ressaltou o papel
difícil que foi imputado aos
parlamentares em definir tal
procedimento, uma vez que
colocava a instituição do
Legislativo sob os olhares
da opinião pública de uma
maneira delicada.

Instauração de CEI do
Fura-Fila ganha apoio

Mesa Diretiva efetuou a leitura dos pedidos antes de encaminhar para votação

O vereador ressaltou que a
sociedade merece explicações
diante das denúncias que
estão sendo apuradas pelo
Ministério Público do Estado
de São Paulo (MP-SP), por
meio da Vara da Fazenda
Pública do município, e
ressaltou que respeita a todos os servidores da área da
Saúde, que desde o início
da polêmica vêm sendo
hostilizados por setores da
população.
“Acredito que deve ser
instaurada uma Comissão
Especial de Investigação
(CEI) para dar voz aos trabalhadores da Saúde, que
poderão explicar o que de
fato aconteceu. A Casa pode
e deve investigar. Mas colocar
a cassação em primeiro plano
é colocar o carro na frente
dos bois”, explicou.

Único voto a favor da trabalhar diariamente junto
instauração da comissão às unidades hospitalares
processante, a vereadora durante o momento mais
Inês Paz (Psol) reiterou que crítico do que hoje é chao fez não com o intuito de mado por “segunda onda”
interromper o mandato do da pandemia.
atual prefeito, mas de sensibilizar os colegas a assinar a Desafio da gestão
criação da CEI do Fura-Fila
Na tarde de segunda-feira,
(leia mais ao lado). “Desde durante entrevista coletiva
o início desta polêmica en- para a apresentação do mévolvendo o ex-secretário, dico legista e ginecologista
venho buscando o apoio Zeno Morrone Júnior como
para a criação desta comissão. novo titular da Pasta de
Votei a favor para que se faça Saúde, o prefeito de Mogi
uma investigação”, ressaltou. afirmou que estava convicto
O líder do governo na que os pedidos de cassação
Câmara, vereador Marcos representavam um desafio da
Furlan (DEM), agradeceu atual gestão diante de outros
aos colegas por rejeitar o grupos políticos na cidade.
que chamou de “pedido “É um sinal de que estamos
absurdo”, reiterando que o incomodando algumas pescaso de Naufel como imu- soas que não queriam ser
nizado teve como critério incomodadas”, respondeu
o fato de ser médico e de Caio Cunha.

Com a rejeição pela maioria absoluta dos vereadores
aos pedidos de cassação
do prefeito Caio Cunha
(Pode), alguns parlamentares
buscam o apoio entre os
colegas para a instauração
de uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) para
averiguar as suspeitas de
irregularidade na vacinação
de servidores da Saúde.
A movimentação pela
criação da CEI teve início
com os desdobramentos da
recomendação do Ministério
Público do Estado de São
Paulo (MP-SP). Na visão
dos promotores de Justiça,
o ex-secretário Henrique
Naufel e os servidores da
Pasta no setor administrativo
foram imunizados de maneira
irregular, desobedecendo
aos públicos prioritários das
campanhas de vacinação.
Os vereadores Iduigues Martins (PT) e Inês
Paz (Psol) colocaram-se
abertamente favoráveis à
abertura da comissão. Inês
chegou inclusive a organizar debates por meio
de transmissões ao vivo
na Internet para tratar do
tema junto à comunidade.
Por sua vez, Martins
reforçou a importância
de se colocar coerente à
proposta de renovação da
política no município e do
combate a todo e qualquer

tipo de corrupção.
Durante as justificativas
de voto para a rejeição dos
dois pedidos apresentados
na Câmara, os vereadores
receberam o apoio formal
dos vereadores Edson Santos
(PSD) e José Luiz Furtado
(PSDB), o Zé Luiz.
Santos reforçou o apoio à
criação da CEI para o devido
esclarecimento por parte dos
servidores públicos da Saúde,
e como parte do dever do
Legislativo. Zé Luiz afirmou
que a responsabilidade de
fiscalização da Câmara deve
ser cumprida. “Quem segue
o nosso prefeito desde os
seus mandatos como vereador sabe que ele sempre
defendeu a transparência do
poder público”, concluiu.
A vereadora Maria Luíza
Fernandes (SD) também
pediu cautela com a criação
da comissão. “Tendo em vista
que o Ministério Público
já abriu dois inquéritos,
um civil e outro criminal,
para investigar, apurar e
analisar a questão da vacinação dos profissionais
da Secretaria de Saúde e
que a Comissão de Saúde
já está tomando as devidas
medidas, de conversar com
os responsáveis e fiscalizar
o Executivo, eu acredito
que a abertura da CEI não
seja necessária”, disse em
nota. (A.D.)

Dia do Meio Ambiente

Programação terá ligação direta com Município Verde Azul
A Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente vem
trabalhando na programação
do Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado em
5 junho, e todos os eventos
que serão realizados terão
ligação direta com o trabalho de certificação de Mogi
das Cruzes no Programa
Município Verde Azul. A
equipe técnica da secretaria
se reuniu esta semana, como
parte do trabalho, e já está
preparando as ações que
marcarão a passagem da data.

A secretária municipal
do Verde e Meio Ambiente,
Michele de Sá Vieira, explicou que a programação
está sendo debatida e será
divulgada assim que for
concluída. Mas ela adianta
que serão abordados temas
como educação ambiental,
conservação dos recursos
naturais, arborização e mudanças climáticas, entre
outros. “Parte dos temas
se interrelacionam com o
nosso planejamento para
a certificação do Programa

Município Verde Azul”,
observou.
Michele acrescentou que
os eventos também estão
sendo estruturados para
terem ligação com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, um conjunto
de 17 metas estabelecidas
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para
o meio ambiente. “Nosso
objetivo é desenvolver uma
programação que se associe
às agendas ambientais contemporâneas”, frisou.

Desde o início deste ano,
a secretaria vem realizando
o planejamento estratégico para a participação no
Programa Município Verde
Azul. Mantido pelo governo
do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente, o programa
apoia a eficiência da gestão
ambiental com a descentralização e valorização da agenda
ambiental nos municípios.
Em Mogi das Cruzes, a
Secretaria Municipal do Verde
e Meio Ambiente trabalha

na formação de um grupo
de técnicos que cuidarão
de todo o planejamento
de Mogi das Cruzes, com
o objetivo de cumprir as
diretrizes do programa e
buscar a certificação da cidade. O programa estimula
as prefeituras na elaboração
e execução de políticas públicas de desenvolvimento
sustentável, além de definir
e acompanhar as linhas
de atuação que devem ser
cumpridas.
O trabalho terá continuidade

durante todo o ano, incluindo
reuniões e ações práticas de
campo. Michele afirmou que
o grupo de trabalho está
empenhado em melhorar
continuamente os indicadores
mogianos, o que significa,
na prática, contribuir para
a construção de uma cidade
cada vez mais comprometida
com a preservação ambiental.
Mogi das Cruzes possui
três certificações do Programa Município Verde Azul
e quatro do Prêmio André
Franco Montoro.
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Além do oxigênio, Alto Tietê explica que remédios para o kit intubação não correm risco de desabastecimento

Região garante que estoque de
oxigênio para Covid está em dia
Divulgação/Condemat

Luiz Kurpel*

“Fornecimento
As cidades do Alto Tietê pelos fabricantes
que mantêm leitos exclu- e distribuidores,
sivos para internação de tem prejudicado o
pacientes com coronavírus reabastecimento”

(Covid-19) garantem que
os estoques de oxigênio e
outros insumos não correm
risco de desabastecimento.
Ainda que a distribuição
do “kit intubação” esteja
acompanhando a demanda, o
governo do Estado reclamou
que a entrega reduzida de
medicamentos pelo Ministério da Saúde não respeita
a equanimidade entre as
unidades federativas.
No final de semana passado,
a Secretaria de Estado da
Saúde concluiu a distribuição
dos 407 mil medicamentos
para intubação enviados
pelo governo Federal. Só
que a quantidade liberada
para São Paulo equivale a,
no máximo, três dias de
consumo frente à demanda
que chega a 3,5 milhões de
sedativos e neurobloqueadores,

mensalmente.
“Há 40 dias, a Secretaria
de Estado da Saúde reitera
em ofícios e reuniões este
tipo de pedido, uma vez que
a requisição administrativa
pelo Ministério, somada ao
aumento da demanda de
internação em todo país e à
dificuldade de fornecimento
pelos fabricantes e distribuidores, tem prejudicado
o reabastecimento da rede
e tentativas de compras
realizadas diretamente pelos serviços”, esclareceu o
governo paulista.
Mesmo sofrendo negligência
em relação as quantidades
adequadas para suprir a

Estado afirmou que reitera pedidos ao Ministério da Saúde para não faltar o produto

demanda do Estado, entre as
cidades mais populosas que
integram o Alto Tietê não há
risco de desabastecimento,
segundo as secretarias municipais de Saúde. Mogi das

Chamamento

Cruzes afastou a preocupação
de escassez afirmando que
todos os pacientes estão recebendo assistência necessária
e não há perigo de falta de
medicamentos.

Suzano comunicou que
possui um contrato para
aquisição de oxigênio com
abastecimento diário por meio
de controle por telemetria,
contando ainda com uma

reserva de 21 cilindros e outros 20 do governo estadual,
recebidos há duas semanas.
Quanto aos kits para intubação,
a Prefeitura esclareceu que
tem estoques variados dos
medicamentos utilizados e
que são suficientes para um
mês sem risco de falta até a
próxima aquisição.
Itaquaquecetuba também
informou que tem abastecimento diário de oxigênio.
Sobre os medicamentos
para intubação, o estoque
é completado quinzenalmente. Poá declarou que
está com estoques dentro da
capacidade normal e segura
e o contrato de oxigênio
garante o abastecimento
duas vezes ao dia, mantendo
uma média de cem cilindros.
Em relação ao restante dos
itens que compõem o kit
intubação, a Secretaria de
Saúde informou que tem
em quantidade suficiente e
afastou a possibilidade de
desabastecimento.
*Texto supervisionado pelo editor

Coronavírus

Cultura abre dois editais Mogi abre novas vagas
para financiar 25 projetos de agendamento online
A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo abriu ontem
dois editais de chamamento,
que visam auxiliar artistas
e territórios culturais neste
momento crise sanitária, social e econômica. Os editais
já abertos são vinculados ao
Programa de Fomento à Arte
e Cultura de Mogi das Cruzes
(Profac) e vão financiar 25
projetos, com recurso total
de R$ 200 mil.
As inscrições para ambos
devem ser feitas por meio da
plataforma online do Profac, até
o dia 11 de junho, por meio
do site http://www3.cultura.
pmmc.com.br/cadastro/profac
O primeiro deles (edital
001/2021) é destinado a territórios culturais, que são espaços físicos com iniciativas de
gestão autônoma da sociedade
civil, não ligados diretamente
a entidades públicas ou corporações privadas. Os locais
devem contemplar a prática
das diferentes linguagens
artísticas, em especial no que
se refere à produção, formação

e difusão pública e também
precisam estar legalmente
ocupados há pelo menos dois
anos, com a devida anuência
do proprietário e reconhecimento popular local.
Os territórios que se inscreverem deverão contemplar
ações como manutenção e/
ou custeio do próprio espaço
(aluguel, internet, reformas,
adaptações, modernizações,
promoção, entre outros), atividades de formação nas artes
(oficinas, cursos, workshops,
palestras, reuniões, debates) ou
atividades de difusão das artes
(apresentações, intervenções,
ensaios abertos de artistas,
grupos e/ou coletivos). Serão
selecionados quinze projetos
de territórios culturais e cada
um terá direito a R$ 10 mil.
Já o edital 002/2021 receberá
propostas de projetos culturais
no segmento mostras e festivais,
na modalidade micro mostras.
Podem nele se inscrever pessoas
físicas ou pessoas jurídicas
sem fins lucrativos, de caráter
artístico ou cultural, com sede

e atuação em Mogi há mais
de dois anos. As atividades
devem garantir a diversidade
da linguagem, compreendendo
os públicos adultos e infantis,
com conteúdos virtuais e
execução remota. Todas ações
propostas e executadas devem
obrigatoriamente seguir leis e
protocolos sanitários vigentes
no município.
O proponente poderá dispor
dos espaços públicos sob a
tutela da Secretaria de Cultura
e Turismo, considerando a
viabilidade técnica de execução,
agenda dos espaços e horários
disponíveis. Podem ainda
inserir espaços privados na
programação, desde que com
a devida anuência, assinada
pelo responsável pelo local.
Serão selecionados dez projetos,
que receberão R$ 5 mil cada.
A análise das propostas inscritas nos dois editais será feita
por meio de uma Comissão
de Análise de Projetos (CAP).
Mais informações no e-mail
culturamogi@pmmc.com.br
ou pelo telefone 4798-6900.

Novas vagas para agendamento online da vacinação
contra Covid-19 para idosos
com 64 anos ou mais serão
reabertas hoje, às 8 horas.
As agendas são preenchidas
de acordo com a demanda
de doses e disponibilidade
de vagas.
Os dias, locais e horários
são os disponibilizados
pelo sistema no momento do agendamento. Para
agendar, basta acessar o site
www.cliquevacina.com.br
e, em caso de dificuldades,
também pode ligar no 160.
No dia da aplicação, é
preciso apresentar um documento com foto, comprovante
de endereço e comprovante
do agendamento, que pode
ser impresso ou gravado na
tela do celular.

Novas doses
Mogi das Cruzes recebeu
ontem novas grades para
continuidade das imunizações na cidade. São
2.860 doses de Coronavac/

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Vacinação é para idosos com 64 anos ou mais

PRÓXIMAS VACINAS CONTRA A
COVID-19
- HOJE
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 64 ANOS OU MAIS
1ª DOSE PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO
- AMANHÃ
1ª DOSE PARA IDOSOS COM 64 ANOS OU MAIS

Butantan para segunda dose
em pessoas com 68 anos
ou mais e 4.080 doses da

Astrazeneca/Fiocruz para
primeira dose de pessoas
com 63 anos ou mais.
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QUASE A METADE

Números fechados até ontem à noite mostram que 480 pessoas perderam a vida por coronavírus desde janeiro

Em quatro meses, Mogi registra
46,7% das mortes por Covid-19
Mogi News/Arquivo

Luiz Kurpel*

Em apenas quatro meses,
o número de óbitos pelo
coronavírus (Covid-19)
em 2021 se aproxima
do acumulado em todo
o ano passado, em Mogi
das Cruzes. Entre janeiro
e ontem, foram registrados
480 mortes de pacientes.
Já em 2020, durante dez
meses de pandemia, foram
546 falecimentos. Os dados
foram contabilizados pelo
Mogi News com base na
atualização apresentada
diariamente pelo Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat).
O ritmo da pandemia em
2021 supera, em disparada,
o que a cidade vivenciou no
ano passado. Com as mais
recentes atualizações de
óbitos em Mogi é possível
afirmar que quase metade
do total de mortes foi registrado entre janeiro e abril.
Os primeiros quatro meses

O ritmo da
pandemia em
2021 supera, em
disparada, o que a
cidade vivenciou no
ano passado

deste ano respondem por
46,7% dos falecimentos pela
Covid-19. Os 53,3% foram
registrados ao longo de dez
meses de 2020, levando
em consideração os casos
registrados entre março
e dezembro daquele ano.
Com 1.026 mortes pela
Covid-19, Mogi detém o
maior saldo de óbitos do
Alto Tietê. No comparativo
de falecimentos registrados em 2020 e 2021 a
cidade também foi acompanhada pela maioria dos
municípios que compõe o

Durante dez meses de pandemia, em 2020, 546 moradores sucumbiram à doença

G5 – conjunto dos cinco
mais populosos da região.
Em Itaquaquecetuba, por
exemplo, 45,7% dos 652

Imposto de Renda

óbitos totais foram registrados nos últimos quatro
meses. Em número gerais,
foram 298 casos, um saldo

que também começa a se
aproximar dos 354 óbitos
registrados nos dez meses
de pandemia de 2020.

G5 regional

Também perto de superar
o saldo do ano passado,
Ferraz de Vasconcelos contabilizou 44% de seu total
de vítimas da Covid-19
neste ano. Foram 144 falecimentos entre janeiro e
abril de 2021 contra 183
entre março e dezembro
do ano passado.
Com a menor população
do G5, Poá também está há
um passo de superar todas
as mortes de 2020. Das 261
mortes desde o começo da
pandemia, 47,8% ocorreram
em 2021, foram 125 vidas
perdidas neste ano contra
136 no ano passado.
A única cidade que cruzou
a marca foi Suzano. Ontem
a cidade já havia ultrapassado o saldo de mortes
do ano passado. Das 645
mortes de pacientes, 55,3%
ocorreu em 2021, no total
foram 357 em quatro meses
de pandemia contra 288
falecimentos em dez meses.
*Texto supervisionado pelo editor.

Dia Mundial da Educação

Projeto da APAE pode ser Comemoração irá mobilizar
beneficiado com doação
e conectar os mogianos
O Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) habilitou
a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de
Mogi das Cruzes com o Certificado de Autorização para
Captação (CAC). Com esta
habilitação, a instituição está
apta a buscar recursos financeiros, por meio da doação
de parte do valor devido do
Imposto de Renda, na ordem
de R$ 584.939,59, que será
destinado para o financiamento
do projeto Jardim Sensorial
e Estimulação. A iniciativa
propõe a adaptação de espaço
sensorial, que beneficiará
60 crianças e adolescentes,
com idade entre 6 anos e 14
anos, com as mais diferentes
deficiências e Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA)
de Mogi e do Alto Tietê. Neste
ano, a declaração do Imposto
de Renda deve ser feita até 31
de maio, último dia para a
entrega do documento.
A doação vai para o Fundo Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Estadual Condeca e envie cópia
São Paulo, que tem uma série do depósito para o e-mail @
de projetos sociais inscritos, apaemc.org.br
tendo como beneficiárias
O gestor de projetos da
crianças e adolescentes do Apae de Mogi, Jorge Alberto
Estado. A legislação permite Ferreira Santos, fala mais sobre
que até 6% do chamado “im- a doação e sobre o projeto.
posto devido” seja convertido “O apoio de pessoas físicas é
em doação no momento da fundamental para que posentrega da declaração, desde samos atingir a arrecadação
que o contribuinte tenha op- total e execução plena deste
tado pelo modelo completo projeto.
de tributação.
O contribuinte pode acomPara ajudar a Apae, deposite panhar o seu imposto por meio
o recurso na conta do fundo do telefone (11) 4728-4999.
Divulgação

Valor será destinado para o Jardim Sensorial e Estimulação

A Secretaria de Educação
de Mogi das Cruzes convida
toda a cidade para participar
das ações em comemoração
ao Dia Mundial da Educação,
celebrado hoje. A mobilização começou ontem com a
divulgação de vídeos na nova
página do Instagram da Pasta
@educacaomogidascruzes sobre
a importância da educação e
seu poder transformador. Uma
live hoje, às 17 horas, com
o Secretário André Stábile e
a equipe de liderança falará
sobre os avanços conquistados
e as novas ações.
Em sua nova rede social,
a Secretaria convida a todos
para que publiquem em seu
próprio perfil um vídeo falando sobre como a educação
transformou sua vida e sua
importância como força motriz
para o desenvolvimento da
cidade. As pessoas podem
utilizar as hashtags #DiadaEducacaoMogi, #SemanadaEducacao, #SME_Mogi,
#PrefeituraMogidasCruzes e
#EducacaoeTransformaçãoMogi.

Divulgação/PMMC

A mobilização começou com a divulgação de vídeos

A live de hoje, às 17 horas,
O dia 28 de abril, em que é
será pelo canal do Youtube com comemorado o Dia Mundial
o Secretário André Stábile, o de Educação, foi instituído
secretário adjunto Caio Callegari durante o Fórum Mundial
e as diretoras Andréa Souza e da Educação, realizado em
Márcia Cardoso. O objetivo 2000, no Senegal, África. Há
da programação é conectar um provérbio africano que diz
toda a cidade construindo “É preciso uma aldeia inteira
uma grande rede de apoio para educar uma criança”.
para transformar a educação Com esta mobilização, o
mogiana. As ações dos 100 propósito da Secretaria é
dias da Pasta serão divulgadas colocar a Educação no centro
em uma publicação, que será do projeto de desenvolvimento
divulgada nesta semana.
da cidade.
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Governo prevê imunizar pessoas com comorbidades, deficiência e grávidas até maio
Em nova etapa da campanha nacional de imunização contra a Covid-19, o Ministério da Saúde prevê aplicar, até o fim de maio, pelo
menos a primeira dose da vacina em pessoas com doenças prévias como diabetes e hipertensão, deficiência permanente, gestantes
e puérperas. Dentro deste grupo, a orientação do governo federal é priorizar a imunização das pessoas com síndrome de down;
doença renal que fazem diálise; com deficiência permanente (de 55 a 59 anos e cadastradas no Programa de Benefício de Prestação
Continuada); com comorbidades (de 55 a 59 anos), além de gestantes e puérperas com comorbidades. (E.C.)

SENADO

Butantan

Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada ontem para investigar
a conduta do governo federal na pandemia e o repasse de verbas

Entrega de vacinas
será retomada no dia 3

Pacheco nega pedido
para adiar CPI da Covid
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
negou um pedido para adiar
o funcionamento da CPI
da Covid para outubro. A
Comissão Parlamentar de
Inquérito foi instalada ontem
para investigar a conduta do
governo federal na pandemia e o repasse de verbas a
Estados e municípios.
O pedido de adiamento
foi formulado durante sessão
do plenário pelo senador
Luiz do Carmo (MDB-GO),
aliado do governo. Em resposta, Pacheco afirmou que,
a partir de agora, não cabe
a ele tomar decisões sobre o
funcionamento da CPI e que
esse tipo de pedido precisa
ser submetido diretamente
aos integrantes da comissão.
Pacheco só autorizou a
instalação após decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF), mas foi pressionado
pelo Planalto a barrar o
funcionamento da comissão
mesmo após a determinação judicial. “Quer dizer
que CPI é mais soberana

O diretor do Instituto da Saúde imediatamente
Butantan, Dimas Covas, re- avisado da possibilidade de
forçou na manhã de ontem “qualquer interveniência”.
que, apesar de um “pequeno”
No fim de março, o goveratraso, a entrega de vacinas no federal passou a orientar
contra a Covid-19 ao Minis- que não era mais preciso
tério da Saúde deverá ser reservar metade dos lotes
retomada no próximo dia 3 da CoronaVac para garantir
de maio. A previsão inicial a segunda dose e municípios
era que o instituto concluísse correm o risco de suspender
o primeiro contrato com o a campanha vacinal até que
Ministério da Saúde para o as entregas sejam restabelefornecimento de 46 milhões cidas - ou de vacinar pessoas
de doses até o fim de abril. além do período previsto
Ao todo, restam ser entregues para eficácia máxima do
3,2 milhões de doses.
imunizante.
Em entrevista à rádio CBN,
“Alguns Estados fizeram a
Covas rebateu as declarações reserva para a segunda dose,
do ministro da Saúde, Marcelo como é o caso de São Paulo,
Queiroga, que anteontem, portanto aqui não tem faltado
durante audiência no Senado, a dose no prazo determinado.
disse haver “dificuldades com Agora, outros não fizeram
a segunda dose”. Segundo essa reserva, inclusive por
o diretor do Butantan, a conta da orientação do próprogramação foi feita com prio ministério”, afirmou
antecedência e o Ministério Covas. (E.C.)
Wanderley Costa/Secop Suzano

Presidente do Senado só autorizou a instalação após decisão do Supremo Tribunal

que o plenário? Não pode
ser, presidente”, afirmou o
senador governista, após a
negativa do presidente do
Senado. “Uma vez instalada,
ela tem sua própria existência, autonomia e não cabe
interferência do presidente do Senado”, respondeu
Pacheco.
O presidente do Senado

foi alvo de ataques do governo, ontem, durante a
instalação da CPI, mesmo
após ter sido apoiado pelo
Planalto para ser eleito no
comando do Congresso.
O senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), filho do
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), afirmou que Pacheco
assumiu a responsabilidade

pela morte de senadores
e assessores ao dar aval
para o funcionamento da
investigação no meio da
pandemia do coronavírus
e do risco de contaminação.
Por 8 votos, a maioria
dos integrantes da CPI da
Covid escolheu o senador
Omar Aziz (PSD-BA) como
presidente do grupo.

Sputnik V

Ao todo, faltam ser entregues 3,2 milhões de doses

Amazônia e Nordeste

Governadores se mobilizam Câmara aprova
contra negativa da Anvisa renegociação de dívidas
Os governadores do Ceará, que respeita o veto da Anvisa,
Maranhão e Pernambuco mas afirmou que não podia
se manifestaram contra a deixar de expressar “decepnegativa da Agência Nacio- ção e estranheza”. Santana
nal de Vigilância Sanitária apontou que o produto
(Anvisa) para a liberação tem eficácia comprovada
da vacina russa contra a e é utilizado em dezenas
Covid-19 a Sputnik V. A de países, tendo inclusive
agência reguladora negou aval do Comitê Científianteontem, por unanimidade co do Nordeste. Segundo
de seus diretores, a auto- ele, o Estado continuará
rização da importação do na busca pela autorização,
imunizante por dez Estados “principalmente diante da
por falta de dados básicos lentidão do governo Federal
para análise do produto no repasse de vacinas”. “O
e por falhas identificadas que não aceitarei jamais é
que haja qualquer tipo de
pela área técnica.
O governador do Ceará, politização desse processo”,
Camilo Santana (PT), declarou declarou no Twitter. (E.C.)

Com a possibilidade de
desconto de até 80%, a Câmara aprovou um texto-base
substituto à Medida Provisória
sobre regras para quitação e
renegociação de dívidas em
debêntures com os fundos de
investimento da Amazônia
(Finam) e Nordeste (Finor).
Os deputados aprovaram o
texto do relator Danilo Forte
(PSDB-CE) e analisam agora
os destaques ao texto.
A medida estabelece nova
base de cálculo de indexação
do débito e a possibilidade de
exclusão de encargos e de juros
de mora por inadimplência.
O texto original do governo

permitia um desconto de até
15%, mas o relator elevou
essa possibilidade para até
80% no caso de quitação das
dívidas relativas às empresas
que receberam o Certificado
de Empreendimento Implantado (CEI).
Publicada pelo governo no
ano passado, o texto mexe com
a dívida de empreendedores
que podem chegar a R$ 49,3
bilhões. O rombo é relativo
a títulos de dívida emitidos
por empresas, as chamadas
debêntures. O objetivo é aliviar
o setor privado e fomentar a
geração de empregos, além
do acesso ao crédito. (E.C.)
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FUNDO RUSSO

Definição da Anvisa de adiar a aprovação é, infelizmente, de natureza política, disse a desenvolvedora da vacina

Decisão sobre Sputnik V pode
ter sido influenciada pelos EUA
Estadão Conteúdo

Horas depois de a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter negado
o pedido de dez Estados
brasileiros para a importação
da vacina russa Sputnik V,
o CEO do Fundo Russo de
Investimento Direto, Kirill
Dmitriev, acusou a agência
de ter tomado uma “decisão política” e de ter sido
influenciada pelos Estados
Unidos. A declaração foi dada
em coletiva de imprensa na
manhã ontem.
“A decisão da Anvisa de
adiar a aprovação da Sputnik
V é, infelizmente, de natureza política e nada tem a
ver com o acesso do órgão
regulador à informação ou
à ciência. Em nossa opinião,
essa decisão é consequência direta da pressão dos
Estados Unidos”, disse em
nota o fundo russo, que
financia o desenvolvimento
do imunizante.
A nota afirma ainda que

Divulgação

as questões técnicas levantaser feitos para visitar o
das pela Anvisa na reunião
instituto, sem mencionar
de anteontem “não têm
quais, e que isso pode ser
embasamento científico e
um pouco demorado, mas
não podem ser tratadas com
não especificou quanto
seriedade na comunidade
tempo.
científica e entre os regulaDiante disso, segundo
dores internacionais.” Diz
Dmitriev, os servidores teriam
também que a equipe da
pedido para o Gamaleya
agência “teve pleno acesso a
apresentar os documentos
todos os documentos relede controle de qualidade.
vantes, bem como aos locais
“Nós mostramos (os docude pesquisa e produção.”
mentos) e eles ficaram felizes
Um dos problemas da
com isso”, afirmou. Sobre
este ponto, o CEO acusou
Sputnik V apontados pela
a Anvisa de ser “injusta” e
Anvisa foi a presença de
“antiprofissional”.
adenovírus replicante. Sobre
Dmitriev acredita que a
isso, o Instituto Gamaleya,
que desenvolve a vacina,
Anvisa ainda possa revisar a
falou que tem um controle
sua decisão e lembrou que
de qualidade rigoroso e
vários Estados brasileiros
que “nenhum adenovírus
já estavam negociando a
competente para replicação Um dos problemas apontados pela Anvisa foi a presença de adenovírus replicante
compra do imunizante rus(RCA) foi encontrado em
so. “Vamos fazer de tudo
qualquer um dos lotes da não foi “profissional” e nem todos os órgãos reguladores autorização de importação da para que isso seja possível.
vacina Sputnik V que foram “ética” e acusou a agência dos outros 60 países onde vacina foi que os servidores Mas, se o Brasil não quiser,
produzidos.”
brasileira de estar tentando a vacina foi aprovada - e da agência não puderam en- vamos focar nos outros paíNa coletiva de imprensa barrar a entrada do imu- que todos os documentos trar em algumas instalações, ses”, disse. A Anvisa ainda
conduzida na manhã de nizante no país. Também pedidos foram entregues.
como o Instituto Gamaleya não se posicionou sobre as
Outro fato mencionado Dmitriev disse que há “certos críticas do Fundo Russo de
ontem, o CEO do fundo disse que a Anvisa solicitou
russo falou que a Anvisa mais documentos do que pela Anvisa para negar a procedimentos” que devem Investimento Direto.

Japão

Estados Unidos

Atingir meta de inflação ainda Presidente Joe Biden
é viável, diz presidente do BoJ celebra recuo da pandemia
O presidente do Banco
do Japão (BoJ, na sigla em
inglês), Haruhiko Kuroda,
disse ontem que a instituição
vai manter o objetivo de
atingir meta de inflação de
2%, que ele acredita ainda ser
viável com a continuidade
do atual programa de relaxamento monetário, apesar de
previsões de preços fracos.
“Embora vá demorar mais
do que o atual período projetado (no último relatório de
perspectiva do BoJ, que vai
até março de 2024), nossa
meta de inflação ainda é
viável ao seguirmos com
agressiva acomodação por
meio do programa atual, que
se tornou mais sustentável”,
disse Kuroda em coletiva de
imprensa, que se seguiu à
decisão do banco central
japonês de deixar sua política monetária inalterada.
Kuroda também enfatizou
a importância de se manter o
objetivo comum de grandes
BCs, de buscar inflação de
2%, que, segundo ele, tem

contribuído para a estabilidade das taxas de câmbio.
Em relatório, o BoJ divulgou suas primeiras projeções
de crescimento e inflação
para o ano fiscal que se
encerra em março de 2024.
O comitê de política monetária do BoJ espera que
o Produto Interno Bruto
(PIB) do Japão cresça 1,3%
naquele ano, mas prevê que
a inflação subjacente, que
exclui alimentos frescos,

ficará em apenas 1%, taxa
bem abaixo da meta oficial
de 2%.
Na coletiva, Kuroda também
comentou não esperar que
divergências entre Estados
Unidos e China, em parte
causadas por denúncias de
violação de direitos humanos
por Pequim, interfiram na
recuperação da economia
global após o choque da
pandemia de Covid-19. (E.C.)
Divulgação

Kuroda falou sobre manter o objetivo comum de BCs

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, afirmou
que os casos e mortes por
coronavírus no país caíram
drasticamente desde que ele
assumiu a Casa Branca e
seguem em queda, durante
pronunciamento à imprensa
ontem. Segundo ele, o objetivo de seu governo é fazer
com a vida dos americanos
retorne a “algum nível de
normalidade” até o feriado
de Independência dos EUA,
no dia 4 de julho.
O mandatário ainda reforçou seu compromisso em
ajudar a Índia no combate
à Covid-19, à medida que
o país passa por uma grave
nova onda de casos da doença.
Biden disse que conversou
com o primeiro-ministro
indiano, Narendra Modi, e
reafirmou que os Estados
Unidos estarão em posição
de doar doses de vacinas aos
países que mais precisam.
O presidente americano,
porém, não deu qualquer
cronograma para que isso

Divulgação

Biden não deu prazo para que as doações ocorram

Mandatário ainda
reforçou seu
compromisso em
ajudar a Índia no
combate à Covid-19

ocorra.
Por fim, Biden destacou o
relaxamento da recomendação

de uso de máscara a pessoas
em pequenas reuniões ao
ar livre, como explicou
ontem a diretora do Centro
de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC, na sigla em
inglês), Rochelle Walensky.
Para o presidente dos
EUA, a decisão é mais um
motivo para que os americanos, em especial os
mais jovens, se vacinem
o quanto antes contra o
coronavírus. (E.C.)
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Miranda exalta
bom momento,
mas pede
“pés no chão”

Será a 4ª vez que as equipes se encontram em fase eliminatória; cariocas estão em vantagem

Sete vitórias seguidas,
com 15 gols marcados. O
São Paulo vive uma grande
fase na temporada e já é
apontado como favorito às
conquistas que não vêm desde
2012. Experiente jogador do
elenco de Hernán Crespo, o
zagueiro Miranda pediu “pés
no chão” no clube. Nada
de euforia antes da hora,
sobretudo na Libertadores,
na qual os jogos costumam
ser verdadeiras batalhas.
Depois de ótima vitória na
estreia, por 3 a 0 no Sporting
Cristal, no Peru, o São Paulo
se prepara para sua primeira
partida pela Libertadores no
Morumbi. Amanhã, o rival
será o Rentistas e a meta,
apesar do discurso cauteloso,
é de somar a segunda vitória
seguida.
“Importante destacar as
vitórias, mas temos de manter os pés no chão, porque
Libertadores é diferente”,
afirmou Miranda. “Tivemos
um bom início e agora é
dar continuidade, porque é
um adversário difícil, duro”,
enfatizou. (E.C.)

Mogi e Flamengo abrem
playoff no Rio de Janeiro
O Mogi das Cruzes Basquete abre hoje contra o
Flamengo o playoff melhor
de três das quartas de final do
Novo Basquete Brasil (NBB).
A partida será no Ginásio
do Maracanãzinho, no Rio
de Janeiro, a partir das 17
horas e terá transmissão ao
vivo pela ESPN. O segundo
confronto está marcado para a
sexta-feira, e o terceiro, se
necessário, acontecerá no
domingo, com horário a ser
definido pela Liga Nacional
de Basquete (LNB).
O grupo realizou ontem os
últimos preparativos para o
confronto na mesma quadra
onde será o jogo de hoje.
Está será a quarta vez que as
equipes se enfrentam na fase
de playoffs, a primeira nas
quartas. As demais foram nas
semifinais de 2013/2014 (3 a
1, Flamengo), 2015/2016 (3
a 2, Flamengo) e 2017/2018
(3 a 2, Mogi Basquete).

Mariana Sá/LNB

Após eliminar a Unifacisa, Mogi Basquete entra embalado para encarar o Flamengo

“Amanhã (hoje) será um
jogo extremamente difícil,
sabemos das qualidades do
Flamengo. Nossa equipe está
bem, confiante e agregando

novos jogadores, que estavam
com pouca rotação e pouco
tempo de quadra, fazendo
a diferença no nosso playoff, por isso chegamos até

aqui. Vamos desenvolver o
time e fazer um ótimo jogo.
Precisamos tirar os pontos
fortes do Flamengo, como
os laterais, e se fizermos isso,

tenho certeza que podemos
sair com a vitória”, afirmou
o ala-pivô Fabricio Russo.
O Mogi Basquete chega
as quartas após eliminar a
Unifacisa por 2 a 1 nas oitavas.
O Flamengo foi o primeiro
classificado na fase preliminar,
indo direto para esta fase.
“Cada nível que avançamos
no playoff, a dificuldade
aumenta. São detalhes que
fazem a diferença. Queremos
manter a mesma competitividade que tivemos com a
Unifacisa. Sem dúvidas, a
série será mais difícil ainda,
mas vamos brigar para ser
competitivos e buscar a vitória
no primeiro jogo”, ressaltou
o ala-pivô Luís Gruber.
Nesta temporada, as equipes
se enfrentaram no dia 28 de
dezembro do ano passado
e no dia 16 de março deste
ano, ambas com vitória do
Flamengo, por 87 a 56 e 98
a 74, respectivamente.
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Desejo que você tenha a quem amar.
E quando estiver bem cansado, ainda
exista amor pra recomeçar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: MARIA HERMINIA SALMERON E RUBIOGERALDO CANDIDO DE CARVALHO
A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Seja a sua prioridade
Egoísmo é conceito
que automaticamente
faz despertar
sentimento negativo,
pois é conotado como
algo ruim. Mas nem
sempre egoísmo é
mau, e pelo bem de
cada um de nós um
pouco de egoísmo é
necessário.
Então não peça
desculpa ou se anule
pelo que os outros
querem ou pensam.
Primeiro está você, as
suas vontades, os seus

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

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Chiquititas
Carol conta que eles arcam com todas as despesas, porém terá que ir sozinha
e precisará morar lá por um ano. Mili está aflita por estar sem inspiração
para escrever. Miguel aproveita que Mili dorme no pátio e deixa uma rosa
branca ao lado dela com um bilhete dizendo que a flor é para ajudá-la a
voltar com a inspiração.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat disfarça e finge estar provocando Duca. João, Nando e a turma da banda
preparam a vingança contra Edgard. Wallace vence Luiz. Sol perde a luta de
Wallace, que expressa sua mágoa para a menina. Pedro se declara para Karina.

GLOBO, 18H15

A vida a gente
Lucio explica para Manuela e Ina como sera a rotina da recuperacao de Ana.
Vitoria leva Barbara para a casa de Marcos, e ele desiste de sair com Dora.
Manuela confessa à Ina que esta com medo de contar para Ana sobre seu
relacionamento com Rodrigo.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua mãe. Helena se arrepende de
ter ido à casa de Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta
deixa claro que deseja o bem de Téo e o da empresária. Ignácio, Alan e
família conversam sobre a viagem ao Rio.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo elogia a entrada servida no restaurante de Enrico. Lorraine
aguarda ansiosa pela encomenda de Maria Marta. Xana conta para Juliane
que Antoninho já foi garimpeiro. Merival diz para Elivaldo que consegue relaxar
a prisão dele. Maria Clara conversa com José Alfredo sobre a ambição dele.

RECORD, 21H

Gênesis
Massá se espanta diante de Lotam e tem seu destino traçado por Tauro. Helda
se entristece. Adália e Tauro se entendem. Ayla e Ló discutem. Quatro anos
depois, Sarai canta para Gael. Michal é sincera com Gate. Jaluzi se mantém
confiante diante do rei Bera.
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Happening
Hoje destaco mulheres que estarão comemorando idade nova entre terça e quarta-feira (27 e 28
respectivamente). Como é bom comemorar idade nova. Em meio a este turbulento ano em que
estamos vivendo , gozar saúde e estar vivo é uma benção divina . Poder brindar a data então é
gratificante . independente de quantidade de pessoas já que não podemos aglomerar é salutar
cortar um bolinho e cantar um parabéns . A coluna pulveriza os flashes com as respectivas datas
das aniversariantes escolhidas para enfeitar nossa coluna social . Abril já está chegando a seu
final . Não parece mas o ano está voando , daqui a três dias entraremos em maio o mês das Mães.
Louvo a Deus por ter minha mãe ainda conosco . Por isso e com isso sempre estou valorizando a
vida e o melhor que podemos dela extrair . Não está sendo fácil e quem disse que seria ? Parabéns
a vocês e que Deus proteja a cada uma . Saúde e felicidades !!!!

Marcela Borges - Terça 27/04

BONS TEMPOS

Michelle Karine - Terça-feira 27/04

Rúbia Teles - Quarta-feira 28/04

Ivonete de Lima - Terça-feira 27/04

Diana Carvalho - Terça-feira 27/04

Nara Urano - Quarta-feira 28/04

A foto é de setembro de 2019
onde as amigas Cibele Vilela
Abrahão, Solange Ribeiro e
Isabel Nascimento brindavam
bons tempos e realizações . Hoje
estas oportunidades estão mais
escassas devido a pandemia .
Mas sabemos que as verdadeiras
amizades são sólidas e mesmo
com turbulências são duradouras
Bom demais resgatar clicks
onde a união e a felicidade são
instrumentos que acarinham
mesmo a distância . Para mim que
posso sempre usar esta editoria
de forma carinhosa , fica aqui
mais um singelo momento onde o
coração pode ser tocado só pelo
fato deste flash!!!!

