
QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021 EDIÇÃO 4542  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Mortes por Covid em 2021
superam os óbitos do  

ano passado em Suzano

Levantamento feito 
pela reportagem do 
Dat apontou que, 
desde janeiro deste 
ano, 357 pessoas 
morreram de Covid, 
ao passo que em 
todo o ano passado 
foram 288

O ritmo da pandemia em 2021 
supera o que a cidade vivenciou no 
ano passado. Com as mais recentes 
atualizações de óbitos em Suzano é 
possível afirmar que mais da meta-
de do total de mortes foi registrada 
entre janeiro e abril. Os primeiros 

Brasília

PREFEITO DE SUZANO VAI À CAPITAL DO PAÍS 
EM BUSCA DE RECURSOS PARA NOVO HOSPITAL

DIVULGAÇÃO/SECOP SUZANO

Rodrigo Ashiuchi esteve acompanhado do 
deputado federal Marcio Alvino em uma reu-
nião com o secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Moreira Cruz (centro), em 
busca de recursos para acelerar as obras do 
Hospital Regional que está sendo construído 
em Suzano. Cidades, página 4

LAZER

  Parque Mario do Canto é reaberto em 
Itaquaquecetuba. Cidades, página 4
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Ferraz

Casa do Futuro estará no bairro 
Vila Romanópolis na sexta-feira

Unidade realizará o cadastro de moradores da 
região para os programas sociais. Cidades, página 3
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quatro meses desse ano respondem 
por 55,3% dos falecimentos pela 
Covid-19. Os 44,7% foram registra-
dos ao longo de dez meses de 2020, 
levando em consideração os casos 
registrados entre março e dezembro.  
Cidades, página 3
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 �Discussão filosófica

O livro “Justiça e Religião: de Tomás 
de Aquino aos dias de hoje”, do mes-
tre e doutorando em Ciências da Re-
ligião, Moacir Ferreira Filho, mora-
dor de Ferraz de Vasconcelos, busca 
estabelecer um entendimento das 
ações do século XXI a partir dos es-
tudos medievais. A obra conta com 
192 páginas e aposta na reflexão jun-
tamente com Tomás de Aquino para 
compreensão da formação dos con-
ceitos de virtudes, justiça e religião 
no mundo ocidental. 

 � Cursos de Promotoras

As mais de 300 alunas inscritas no nono 
curso de Promotoras Legais Popula-
res, promovido pelo Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais (Saspe), 
têm o “Direito do Consumidor” como 
tema de sua oitava aula, lançada on-
tem. O encontro conta com a partici-
pação da advogada e coordenadora do 
Procon de Suzano, Daniela Itice. O pro-
jeto, que está em seu segundo mês de 
atuação, pode ser acessado pelo canal 
no Youtube “TV Prefeitura de Suzano” 
(bit.ly/TVPrefeituradeSuzano), a hora 
que for melhor para a participante. 

Todos os conteúdos anteriores ficam 
disponíveis para consulta.

 �Mais Emprego

O projeto Suzano Mais Emprego enca-
minhou 4.980 pessoas para vagas de 
emprego entre janeiro e abril deste 
ano. A iniciativa municipal é responsá-
vel por divulgar oportunidades de tra-
balho, filtrar currículos com base no 
perfil desejado pelas empresas e di-
recionar os candidatos para as vagas. 
Só neste ano os agentes públicos dis-
ponibilizaram 1.134 vagas na região e 
em outros pontos do Estado.

 �Dengue, zika e chikungunya

O Departamento de Controle de Veto-
res da Prefeitura de Arujá intensificou, 
ontem, o combate à dengue, zika e chi-
kungunya, principalmente após a con-
firmação de dois casos importados de 
chikungunya no Parque Rodrigo Bar-
reto, na segunda-feira. Agentes muni-
cipais iniciaram as ações de bloqueio 
de propagação da doença na localida-
de e, além das vistorias nas residên-
cias, fizeram a aplicação de inseticida 
na área, informou o supervisor do de-
partamento, Tadeu Pacheco.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Preocupação pós-Covid

N
o início deste mês, o Grupo Mogi 
News tratou neste mesmo espaço 
sobre a importância do planeja-
mento 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 enfrenta-
mento à pandemia do coronavírus. A gran-
de novidade é a instalação de um serviço de 
acompanhamento pós-Covid, que entra em 
funcionamento a partir de hoje, com a utili-
zação do Núcleo de Avaliação Física (NAF), 
no Mogilar, e da Unica, em Jundiapeba, que 
fará a recuperação de pacientes que apresen-
taram 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-

tir cansaço, dor no peito, fraqueza muscular, 
entre outros persistentes sintomas. Isso, cer-
tamente, irá demandar mais da rede básica 
da Saúde e equipe de especialistas, fisiote-
rapeutas, enfermeiros e médicos. 

Em Mogi, as instalações dessas centrais 
funcionarão em caráter temporário, até que 
seja concluído o Centro Integrado de Assis-
tência 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 pre-
venção (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 contami-
nação cruzada de outros usuários da rede 
municipal.

Mostrando preocupação com as conse-
quências da doença, mesmo após a pande-
mia, algumas prefeituras começam a trilhar 
um caminho importante, que ainda muito 
tem a se percorrer.

O assunto “sério” desta se-
mana é a Covid-19. Segundo 
consta, com um caso confir-
mado 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 ca-
sos de infecção pelo novo 
coronavírus e uma morte. As 
autoridades não decretaram 
estado de calamidade públi-
ca, como foi anunciado, no 
entanto, algumas medidas 
estão sendo tomadas, como 
o cancelamento (ou adiamen-
to) da maioria dos eventos de 
massa, quarentena de 14 dias 
para aqueles que recentemen-
te chegaram ou retornaram 
de países com surtos de co-
ronavírus e auto-isolamento 

Sob bem comportado humor

ARTIGO
Raul Rodrigues

voluntário para estudantes e 
funcionários de empresas po-
dem trabalhar remotamente.

Parabéns, coronavírus! Você 
está fazendo a alegria daque-
les que sofrem bullying por 
ter mania de limpeza. Assim, 
sem surpresa: mas que sauda-
des 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 fi-
cariam surpresas com a quan-
tidade 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?

É claro que existem muitas 
piadas sobre pessoas que fica-
ram em casa. Os especialistas 
recomendam seguir a sua roti-
na 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 oti-
mistas, gritando, como nosso 
presidente: “Todos nós vamos 
morrer!”. Isso pode soar mór-
bido, mas é uma piada já que 
faz parte de seu hino: “Esta-
mos 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!”

 raulrodr@uol.com.br

CHARGE

Raul Rodrigues é engenheiro e           

ex-professor universitário.
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Projeto da Apae pode ser 
beneficiado com doação

O Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Condeca) habilitou 
a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes com o Cer-
tificado de Autorização para 
Captação (CAC). Com esta 
habilitação, a instituição está 
apta a buscar recursos finan-
ceiros, 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 Fun-
do Estadual dos Direitos da 

Imposto de Renda

Criança e do Adolescente de 
São Paulo, que tem uma série 
de projetos sociais inscritos, 
tendo como beneficiárias 
crianças e adolescentes do 
Estado. A legislação permite 
que até 6% do chamado “im-
posto devido” seja convertido 
em doação no momento da 
entrega da declaração, desde 
que o contribuinte tenha op-
tado pelo modelo completo 
de tributação.

Para ajudar a Apae, deposite 
o recurso na conta do fundo 

Estadual Condeca e envie cópia 
do depósito para o e-mail @
apaemc.org.br

O gestor de projetos da 
Apae de Mogi, Jorge Alberto 
Ferreira Santos, fala mais sobre 
a doação e sobre o projeto. 

“O apoio de pessoas físicas é 
fundamental para que pos-
samos atingir a arrecadação 
total e execução plena deste 
projeto. 

O contribuinte pode acom-
panhar o seu imposto por 
meio do telefone 4728-4999. 

Valor será destinado para o Jardim Sensorial e Estimulação

Divulgação

Casa do Futuro fará cadastro 
de programas sociais na 6ª

A Secretaria de Assistência 
Social de Ferraz de Vasconce-
los, por meio do projeto Casa 
do Futuro, está oferecendo 
cadastramento e atualização 
do CadÚnico na Vila Roma-
nópolis até sexta-feira. A Casa 
do Futuro está instalada em 
uma loja de um supermercado 
atacadista da cidade, localizada 
na avenida Governador Jânio 
Quadros, 51. Os atendimentos 
ocorrem no local das 8 às 
17 horas.

O equipamento é itinerante 
e nos últimos dias esteve no 
Jardim Luiz Mauro. Agora, o 
objetivo é atender os morado-
res da Vila Romanópolis que 
queiram fazer o cadastro no 
CadÚnico pela primeira vez, 
ou atualizá-lo. Inclusive, para 
a primeira opção, é necessário 
que o titular ou responsável 
familiar esteja munido de RG, 
CPF, comprovante de endereço 
e todos os documentos pessoais 
de cada membro da família.

Segundo a Pasta, é impor-
tante ressaltar que o CadÚnico 
é a porta de entrada para 

Ferraz

programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, 
Renda Cidadã, Ação Jovem, 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), entre outros. 

“É fundamental destacar que 
a não atualização do cadas-
tro, pelo menos de dois em 
dois anos, pode acarretar no 
bloqueio ou cancelamento do 
benefício”, alertou Rodrigo de 
Freitas Siqueira, coordenador 
executivo da Secretaria.

O titular da Assistência 

Social ferrazense, Robson 
Xisto, falou da importância de 
deixar o serviço mais próximo 
do munícipe por meio deste 
projeto. “Estamos rodando 
os bairros com a Casa do 
Futuro justamente porque 
sabemos que, por conta da 
pandemia, muitas famílias 
estão precisando ainda mais 
destes benefícios. Esperamos 
que quem precisa, aproveite 
desta disponibilidade”, disse 
Xisto.

Unidade estará estacionada na Vila Romanópolis

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Em 4 meses, Suzano supera o 
número de mortos de 2020

Números fechados até ontem à noite mostram que 357 pessoas perderam a vida por Covid-19 desde janeiro

CORONAVÍRUS

Em apenas quatro meses, 
o número de óbitos pelo 
coronavírus (Covid-19) em 
2021 já superou o acumula-
do em todo o ano passado, 
em Suzano. Entre janeiro e 
ontem, foram registrados 
357 mortes de pacientes. 
Já em 2020, durante dez 
meses de pandemia, foram 
288 falecimentos. Os dados 
foram contabilizados pelo 
Dat com base na atualização 
apresentada diariamente 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento 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 Suzano, é 
possível afirmar que mais da 
metade do total de mortes 
foi registrada entre janeiro 
e abril. Os primeiros quatro 
meses desse ano respondem 
por 55,3% dos falecimentos 

pela Covid-19. Os 44,7% 
foram registrados ao longo de 
dez meses de 2020, levando 
em consideração os casos 
registrados entre março 
e dezembro daquele ano.

Com 645 mortes pela 
Covid-19, Suzano detém 
o terceiro maior saldo de 
óbitos do Alto Tietê. No 
comparativo de falecimen-
tos registrados em 2020 e 
2021, a cidade foi a única 
dos municípios que compõe 

o G5 – conjunto dos cinco 
mais populosos da região – 
que superou o acumulado 
do ano passado.

Em Itaquaquecetuba, por 
exemplo, 45,7% dos 652 
óbitos totais foram regis-
trados 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.

Mogi das Cruzes, mar-
cou 46,7% dos seus 1.026 
falecimentos pela Covid-19 
neste ano. Foram 480 mortes 
de pacientes entre janeiro 
e abril. Em 2020, durante 
dez meses de pandemia, 
foram 546 falecimentos.

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 mortes 
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 com o 
registrado neste ano. Das 261 
mortes desde o começo da 
pandemia, 47,8% ocorreram 
em 2021, foram 125 vidas 
perdidas neste ano contra 
136 no ano passado.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Durante dez meses de pandemia, em 2020, 288 moradores sucumbiram à doença

Mogi News/Arquivo

Em Itaquá, por 
exemplo, 45,7% 
dos 652 óbitos 
totais foram 
registrados nos 
últimos quatro 
meses
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Primeiro final de semana 
não muda isolamento social

A flexibilização do Plano 
São Paulo no Alto Tietê não 
gerou grande mudança no 
nível de isolamento social 
da população. No domingo 
passado, a taxa de isola-
mento médio foi de 46% 
para as cinco cidades mais 
populosas da região (G5), 
repetindo o resultado da 
semana anterior. O compa-
rativo entre sábados também 
apresentou semelhança: as 
cidades marcaram 42% nas 
duas semanas. 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 
sendo praticada em fases 
mais restritivas, como a 

Flexibilização

emergencial do Plano São 
Paulo. A expectativa agora é 
em relação ao comportamento 
da população nas próximas 
semanas. É durante os dias 
úteis que as taxas costumam 
cair drasticamente em razão 
da circulação de trabalhadores.

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

Analisando os dados das 
cidades individualmente 
houve pequena variação para 
todas. Em Mogi, o domin-
go passado foi de 49% e o 
anterior de 50%; o sábado 
repetiu os 44%. 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%.

Itaquaquecetuba chegou 
até 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 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*

Parque Mario do Canto 
reabre em Itaquaquecetuba

O Parque Ecológico Mario 
do Canto, em Itaquaquecetuba, 
reabriu neste último final de 
semana, após a transição 
no Plano São Paulo. De 24 
a 30 de abril, locais como 
parques podem funcionar 
no horário das 6 às 19 horas. 
Os visitantes encontram 
espaço para caminhadas e 
atividades ao ar livre, mas a 
recomendação continua sendo 
o uso de máscara, álcool em 
gel e distanciamento social.

O parque ecológico é mar-
geado pelo rio Tietê. Abriga 
alguns animais como patos, 
gansos, galinhas, além de ter 
uma criação de abelhas em 
processo. Há ainda, uma 
série de árvores frutíferas, 
uma horta, abriga a Escola de 
Trânsito Mirim, a sede do canil 
da Guarda Civil Municipal, 
escola ambiental e algumas 
secretarias municipais.

Os visitantes vêm de várias 
cidades do Alto Tietê, além 
da região metropolitana de 
São Paulo, onde se depara 
com dois lagos, pedalinhos e 

Final de semana

quiosques com churrasqueira, 
mas que está interditado por 
conta da pandemia.

De acordo com o prefeito 
Eduardo Boigues (PP), o 
parque é detentor de uma 
variedade de fauna e flora, 
por isso deve ser preservado. 

“Nosso parque recebeu pintura 
nos banheiros, manutenção e 
recuperação de cada espaço 
que foi deixado de lado por 
gestões passadas. Agora nosso 
parque está sendo revitalizado 

para que a população possa 
desfrutar do espaço. Mas vale 
lembrar, que neste período 
de pandemia temos que 
manter os cuidados como 
o uso de máscara, manter o 
distanciamento social e lavar 
sempre as mãos”, relatou 
Boigues.

O Parque Ecológico Mario 
do Canto funciona de terça 
à domingo e está localizado 
na rua Cabrália Paulista, s/n, 
no bairro Estação.

Espaço vai funcionar entre as 6 e 19 horas em Itaquá

Verônica Ribeiro/AIPMI

Ashiuchi busca recursos  
para o Regional em Brasília

Ministério da Saúde informou que dará prosseguimento ao pedido do prefeito suzanense

HOSPITAL DE SUZANO

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi  (PL), foi a 
Brasília ontem para se reunir 
com o secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, Rodrigo 
Moreira da Cruz. O encontro 
teve como pauta central a 
entrega do Hospital Regional, 
que está sendo construído 
no cruzamento da rua Sete 
de Setembro com a avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
no bairro Cidade Cruzeiro do 
Sul. A audiência contou com 
a participação do deputado 
federal Marcio Alvino (PL).

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo suzanense so-
licitou liberação de recursos 
para acelerar a construção 
da unidade hospitalar. Até o 
momento, já foram investidos 
R$ 3.423.744,80, de um 
total de R$ 28.832.078,54. 
Quando a primeira fase for 
finalizada, o hospital irá dispor 
do serviço de pronto-socorro.

De acordo com o represen-
tante do ministério, o governo 
federal dará prosseguimento à 
liberação dos recursos. Com 

isso, a expectativa é que os 
trabalhos sejam acelerados 
e a entrega ocorra nos pró-
ximos anos.  

Estão sendo executados 
trabalhos na superestrutura, o 
que significa que foi alcançada 
20% de sua conclusão. Agora, 
a Prefeitura tem a previsão de 
que a construção de pilares, 
vigas e lajes seja finalizada 
ainda neste semestre e de 
que no fim do ano esteja em 
fase de término a edificação 
dos três blocos de estrutura. 

“Em 2017, quando assumi 
a Prefeitura, descobri que 
havia sido perdida a verba 
para construção. Ao lado dos 
deputados André do Prado 
(PL) e Marcio Alvino, fomos 
a Brasília e conquistamos a 
liberação dos recursos que 
garantiam a 1ª etapa da obra. 
Desde então, houve um período 
de tramitação documental 
por parte do Ministério da 
Saúde e autorização da Caixa 
Econômica Federal para o 
início das obras”, lembrou 

Ashiuchi.
“A primeira fase compreen-

de a construção de todo o 
pronto-socorro e, durante 
esse período, vamos nos em-
penhar em buscar parcerias 
com os governos federal e 
estadual para o custeio desse 
grande hospital de carac-
terística regional para que 
atenda não só a população 
da cidade, mas também das 
cidades vizinhas”, garantiu o 
prefeito, “viemos pedir apoio 
do Ministério da Saúde para 
a entrega desta importante 
obra para. O prefeito Rodrigo 
(Ashiuchi) tem feito a parte 
dele e tenho certeza que, tão 
logo, a cidade vai ganhar um 
hospital regional”, completou 
Alvino.

Habitação
Ainda em Brasília, Ashiu-

chi esteve no Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
em reunião com o secretário 
nacional de Habitação, Alfredo 
Eduardo dos Santos, para 
buscar uma solução para o 

empreendimento Residencial 
Suzano II, que conta com 
600 apartamentos.

A obra, localizada no Jardim 
Europa, é de responsabilidade 
da construtora, do agente fi-
nanceiro Banco do Brasil e do 
governo federal. Contudo, a 
administração municipal exerce 
seu papel como articuladora. 

“É importante destacar que 
a Prefeitura cumpriu com 
seu dever ao promover o 
sorteio das unidades, bem 
como formalizar a entrega dos 
documentos providenciados 
pelos beneficiários. Mesmo 
assim, também buscamos a 
solução junto aos moradores 
e, por isso, temos feito en-
contros com o banco e com 
a empresa responsável pela 
obra para que o conjunto 
seja entregue o quanto antes”, 
disse o prefeito.

Conforme explicou Santos, 
até segunda-feira haverá um 
encontro com todos os envol-
vidos para buscar a resolução 
do problema e, assim, realizar 
a entrega dos apartamentos.

Unidade está com 20% das obras concluídas

Divulgação/Secop Suzano

A pedido do deputado 
Estevam Galvão (DEM), a 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) 
iniciou na última semana a 
revitalização e manutenção 
da calçada ao longo de toda 
a avenida Brasil. A via re-
cebeu recentemente R$ 4,5 
milhões em investimentos 
por meio de emendas do 
deputado. A obra incluiu 
a pavimentação de toda a 
avenida, nova iluminação 
pública e ciclovia. A infor-
mação foi confirmada ontem.

“Temos uma nova avenida 
Brasil, toda pavimentada, 
sinalizada e com estrutura 
para atender motoristas, ci-
clistas e pedestres de toda a 
região. Mas o calçamento que 
margeia a linha ferroviária 
está precário. Solicitamos 
providências ao presidente 
da CPTM, Pedro Moro e 
fomos atendidos”, explicou 
o democrata. 

Segundo o ofício enviado 
pelo presidente da Compa-
nhia a Estevam, o passeio 
público esta passando por 
benfeitorias desde o último 
dia 19, com previsão de 
término das obras no dia 
19 de julho.

CPTM revitaliza 

calçada da 

avenida Brasil, na 

Estação Suzano

Melhoria
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Ferraz faz busca ativa de 
quem não tomou 2ª dose

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos conti-
nua em busca de moradores 
que ainda não receberam a 
segunda dose da vacina contra  
o coronavírus (Covid-19). O 
alerta vale para quem já tomou 
o imunizante CoronaVac e 
o Oxford/AstraZeneca. Até 
o momento, cerca de 600 
pessoas estão com a segunda 
dose atrasada. O alerta de 
Ferraz ocorre um dia depois 
de o Dat publicar que mais 
de 2,5 mil pessoas em quatro 
cidades ainda não receberam 
a segunda aplicação.

Desta forma, a busca está 
ocorrendo por meio dos 
telefones deixados pelos 
moradores no ato da primeira 
imunização, e a Saúde muni-
cipal pede a colaboração de 
todos para que o lembrete 
seja divulgado pela cidade. 

A partir desta hoje, o mu-
nicípio começará a aplicação 
da segunda dose em idosos 
com 68 anos ou mais. A 
imunização para este grupo 
atende apenas de segunda 

Atrasados

a sexta-feira, das 8 às 15 
horas. O morador que deve 
procurar um dos oito polos de 
vacinação disponíveis. Cabe 
destacar que é necessária a 
apresentação do cartão de 
vacinação disponibilizado na 
primeira dose, o documento 
de identificação com foto e o 
comprovante de residência.

Para a secretária da Saúde, 
Kelly Hungria, receber a 
segunda dose é a certeza 
de estar seguro contra uma 
possível infecção do corona-
vírus. “Aos poucos, o número 
de casos está diminuindo, e 
isso também se deve ao fato 
da imunização.  Pedimos a 

todos que conhecem pessoas 
que já tomaram a primeira 
dose os lembrem da segunda 
aplicação”, explica a secretária.

Vacinação 63
A Prefeitura de Ferraz 

dará início também hoje à 
imunização em idosos com 
63 anos ou mais. Para esta 
etapa, a Secretaria de Saúde 
pede para que os ferrazenses 
compareçam em um dos 
oito polos de vacinação que 
estão localizados na Igreja 
Nossa Senhora da Paz, no 
Centro, e nos postos de 
saúde dos bairros Jardim 
Rosana, Jardim Bela Vista, 
Vila Margarida, Vila São 
Paulo, Cidade Kemel, Santo 
Antônio e Jardim Yone. 

É importante lembrar 
que neste sábado haverá a 
terceira edição do Dia V de 
vacinação contra a Covid-19. 
O horário de atendimento 
segue o de costume, mas as 
aplicações ocorrerão apenas 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Paz, no centro.

Idosos com 63 anos serão 
vacinados hoje em Arujá

A campanha de vaci-
nação contra o coronavíi-
rus  (Covid-19) terá como 
público-alvo pessoas de 63 
anos de idade, a partir de 
hoje. A imunização ocorre 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 16h30, no 
Ginásio Habib Tannuri, 
localizado na rua Maranhão, 
386, centro, a rua da feira.

O morador deverá realizar 
um cadastro no site vacinaja 
do governo do estado e 
também no site da Prefeitura 
de Arujá (http://prefeitura-
dearuja.sp.gov.br/), onde 
concluirá o agendamento. 
Caso a pessoa não consiga 
agendar é porque as doses 
se esgotaram. Sendo assim, 
será preciso aguardar o 
envio de uma nova remessa 
de vacinas.

O Departamento de In-
formática da Prefeitura 
enviará mensagens, via 
WhatsApp, para as pessoas 
de 63 anos já cadastradas 
poderem agendar a tomada 
da dose. Pessoas que ainda 

Coronavírus

não se cadastraram podem 
entrar no site e fazer o 
agendamento.

No total 520 munícipes 
cadastrados já aguardam na 
fila de espera, informou o 
Departamento de Informá-
tica da Prefeitura.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que recebeu 
780 doses da vacina da As-
trazeneca (de Oxford), para 

a aplicação nesse público. 
Para mais informações é 
possível acessar o chat no 
site da Prefeitura.

Vacinação Solidária
Se puder, no ato da va-

cinação, doe 1 kg de ali-
mento não perecível, que 
será entregue pelo Fundo 
Social de Solidariedade às 
famílias carentes de Arujá.

Ação vai ocorrer das 8 às 16h30, na rua da feira

Emanuel Aquilera

Região garante que estoque de 
oxigênio para Covid está em dia

Além do oxigênio, Alto Tietê explica que remédios para o kit intubação não correm risco de desabastecimento

INSUMOS

As cidades do Alto Tietê 
que mantêm leitos exclu-
sivos para internação de 
pacientes com coronavírus 
(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 Minis-
tério 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 distri-
buidores, tem prejudicado 
o reabastecimento da rede 
e tentativas de compras 
realizadas diretamente pe-
los serviços”, esclareceu o 
governo paulista.

Mesmo sofrendo negligência 
em relação as quantidades 
adequadas para suprir a 

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

Cruzes afastou a preocupação 
de escassez afirmando que 
todos os pacientes estão rece-
bendo 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 ou-
tros 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 abasteci-
mento diário de oxigênio. 
Sobre os medicamentos 
para intubação, o estoque 
é completado quinzenal-
mente. 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

Luiz Kurpel*

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

Divulgação/Condemat

“Fornecimento 
pelos fabricantes 
e distribuidores, 
tem prejudicado o 
reabastecimento”

Busca está 
ocorrendo por 
meio dos telefones 
deixados pelos 
moradores
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Santa Marcelina consegue 
reduzir ocupação de leitos

No limite há quase uma 
semana, ontem o Hospital 
Santa Marcelina, em Itaqua-
quecetuba, registrou duas 
liberações de leitos. A ocupa-
ção das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) ainda é uma 
das mais altas do Alto Tietê 
e as 28 vagas de Enfermaria 
continuam indisponíveis. 

Enfrentando taxas de 100% 
desde a quarta-feira passada, 
o Santa Marcelina registrou o 
primeiro alivio no número 
de internações. A unidade 
recebeu na semana passada 
dez leitos de UTI e dobrou 
sua capacidade para 20 vagas.

Com a inauguração do 
hospital de campanha, a ex-
pectativa era de que as taxas 
de ocupação registrassem 
reduções mais generosas. No 
entanto, conforme atualização 
da Prefeitura, nenhum dos 
30 leitos da nova unidade 
registra ocupação. O hospital 
foi inaugurado na quarta-feira 
passada.

Por coronavírus

Segundo atualização da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
os hospitais que atendem o 
Alto Tietê ainda registram 
taxas de ocupação elevadas. 
Em Ferraz de Vasconcelos, 
no Hospital Doutor Osíris 
Florindo Coelho, são 26 leitos 
de UTI com 73% de ocupação 
e 26 de Enfermaria com 73% 
de ocupação.

Em Mogi das Cruzes os 
índices também preocupam. 
No Hospital Luzia de Pinho 
Melo, são 46 leitos de Enfer-
maria com 72% de ocupação 

e 33 de UTI com 91% de 
ocupação. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, já estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria com ocupação de 
51% e os dez de UTI todos 
ocupados. Por fim, em Suzano 
o Hospital Auxiliar opera 20 
leitos de Enfermaria com 50% 
de ocupação.. 

Em relação às mortes, o 
Alto Tietê registrou ontem 29 
falecimentos por coronavírus. 
Ferraz registrou o maior nú-
mero de óbitos, 12 no total.

*Texto supervisionando pelo editor.

Luiz Kurpel*

Dois dos 20 leitos de UTI estavam livre, ontem

Emanuel Aquilera

Homem é preso acusado de 
violência contra a mulher 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Mogi das Cruzes 
prendeu anteontem um ho-
mem 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 atendi-
mento médico. Uma agente 
da GCM que fazia parte da 
equipe fez o primeiro aco-
lhimento 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, 

Santa Casa

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 ma-
nifestou 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.

Companheira grávida recebeu golpes no rosto e barriga

Ney Sarmento/PMMC

Em uma semana, programa tem
281 empresas cadastradas

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

AUXÍLIO EMPRESARIAL

Em uma semana, o Auxílio 
Empresarial de Mogi das 
Cruzes já soma 281 cadastros 
de empresas interessadas. O 
preenchimento dos formu-
lários 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 disponibiliza-
dos 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”, escla-
receu a Pasta.

O programa tem elegíveis 
ao benefício 7.687 empresas, 
o que totaliza R$ 6.727.200. 
O auxílio consiste no pa-
gamento, por dois meses, 
de R$ 300 por emprega-
do 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 mo-
biliário 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@mo-
gidascruzes.sp.gov.br ou 
pelos telefones 4798-5171 
(que também tem serviço 
de WhatsApp), 4798-5099 
e 4798-5148.

De acordo com a Pre-
feitura, a previsão é que 
depois do cadastro, haja um 

prazo de sete a dez dias para 
a avaliação da solicitação. 
Depois disso, os valores 
podem levar até cinco dias 
para serem depositados na 
conta bancária empresarial 
informada.

Representante dos lojistas, 

enquadrados no grupo das 
pequenas e médias empresas, 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
elogia a iniciativa e ressalta a 
importância dos empreende-
dores buscarem seus direitos. 

“Este auxílio representa uma 

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 

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

Auxílio emergencial
A Prefeitura deve anunciar 

ainda nesta semana o programa 
Auxílio Emergencial Mogia-
no, 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 obje-
tivo 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.

Thamires Marcelino

Programa atende empresas com até cinco funcionários impactadas pela pandemia

Mariana Acioli/Arquivo
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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.)

Os governadores do Ceará, 
Maranhão e Pernambuco 
se manifestaram contra a 
negativa da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para a liberação 
da vacina russa contra a 
Covid-19 a Sputnik V. A 
agência reguladora negou 
anteontem, por unanimidade 
de seus diretores, a auto-
rização da importação do 
imunizante por dez Estados 
por falta de dados básicos 
para análise do produto 
e por falhas identificadas 
pela área técnica.

O governador do Ceará, 
Camilo Santana (PT), declarou 

Com a possibilidade de 
desconto de até 80%, a Câ-
mara 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 

Governadores se mobilizam 

contra negativa da Anvisa

Câmara aprova 

renegociação de dívidas

Sputnik V Amazônia e Nordeste

que respeita o veto da Anvisa, 
mas afirmou que não podia 
deixar de expressar “decep-
ção e estranheza”. Santana 
apontou que o produto 
tem eficácia comprovada 
e é utilizado em dezenas 
de países, tendo inclusive 
aval do Comitê Científi-
co do Nordeste. Segundo 
ele, o Estado continuará 
na busca pela autorização, 

“principalmente diante da 
lentidão do governo Federal 
no repasse de vacinas”. “O 
que não aceitarei jamais é 
que haja qualquer tipo de 
politização desse processo”, 
declarou no Twitter. (E.C.)

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 Implan-
tado (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.)

Pacheco nega pedido 
para adiar CPI da Covid

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

SENADO

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 pande-
mia 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 res-
posta, 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 determina-
ção judicial. “Quer dizer 
que CPI é mais soberana 

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 existên-
cia, autonomia e não cabe 
interferência do presiden-
te do Senado”, respondeu 
Pacheco.

O presidente do Senado 

foi alvo de ataques do go-
verno, 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.

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

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

O diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, re-
forçou na manhã de ontem 
que, apesar de um “pequeno” 
atraso, a entrega de vacinas 
contra a Covid-19 ao Minis-
tério da Saúde deverá ser 
retomada no próximo dia 3 
de maio. A previsão inicial 
era que o instituto concluísse 
o primeiro contrato com o 
Ministério da Saúde para o 
fornecimento de 46 milhões 
de doses até o fim de abril. 
Ao todo, restam ser entregues 
3,2 milhões de doses.

Em entrevista à rádio CBN, 
Covas rebateu as declarações 
do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, que anteontem, 
durante audiência no Senado, 
disse haver “dificuldades com 
a segunda dose”. Segundo 
o diretor do Butantan, a 
programação foi feita com 
antecedência e o Ministério 

Entrega de vacinas 
será retomada no dia 3

Butantan

da Saúde imediatamente 
avisado da possibilidade de 

“qualquer interveniência”.
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 e municípios 
correm o risco de suspender 
a campanha vacinal até que 
as entregas sejam restabele-
cidas - ou de vacinar pessoas 
além do período previsto 
para eficácia máxima do 
imunizante.

“Alguns Estados fizeram a 
reserva para a segunda dose, 
como é o caso de São Paulo, 
portanto aqui não tem faltado 
a dose no prazo determinado. 
Agora, outros não fizeram 
essa reserva, inclusive por 
conta da orientação do pró-
prio ministério”, afirmou 
Covas. (E.C.)

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

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Atingir meta de inflação ainda 

é viável, diz presidente do BoJ
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 relaxa-
mento monetário, apesar de 
previsões de preços fracos.

“Embora vá demorar mais 
do que o atual período proje-
tado (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 po-
lítica 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 

Japão

contribuído para a estabili-
dade das taxas de câmbio.

Em relatório, o BoJ divul-
gou suas primeiras projeções 
de crescimento e inflação 
para o ano fiscal que se 
encerra em março de 2024. 
O comitê de política mo-
netária 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.)

Kuroda falou sobre manter o objetivo comum de BCs

Divulgação

Presidente Joe Biden 
celebra recuo da pandemia

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 obje-
tivo 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 re-
forçou 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 

Estados Unidos

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 ame-
ricanos, em especial os 
mais jovens, se vacinem 
o quanto antes contra o 
coronavírus. (E.C.)

Biden não deu prazo para que as doações ocorram

 Divulgação

Decisão sobre Sputnik V pode 
ter sido influenciada pelos EUA

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

FUNDO RUSSO

Horas depois de a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (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 “deci-
são 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 natu-
reza política e nada tem a 
ver com o acesso do órgão 
regulador à informação ou 
à ciência. Em nossa opinião, 
essa decisão é consequên-
cia direta da pressão dos 
Estados Unidos”, disse em 
nota o fundo russo, que 
financia o desenvolvimento 
do imunizante.

A nota afirma ainda que 

as questões técnicas levanta-
das pela Anvisa na reunião 
de anteontem “não têm 
embasamento científico e 
não podem ser tratadas com 
seriedade na comunidade 
científica e entre os regula-
dores internacionais.” Diz 
também que a equipe da 
agência “teve pleno acesso a 
todos os documentos rele-
vantes, bem como aos locais 
de pesquisa e produção.”

Um dos problemas da 
Sputnik V apontados pela 
Anvisa foi a presença de 
adenovírus replicante. Sobre 
isso, o Instituto Gamaleya, 
que desenvolve a vacina, 
falou que tem um controle 
de qualidade rigoroso e 
que “nenhum adenovírus 
competente para replicação 
(RCA) foi encontrado em 
qualquer um dos lotes da 
vacina Sputnik V que foram 
produzidos.”

Na coletiva de imprensa 
conduzida na manhã de 
ontem, o CEO do fundo 
russo falou que a Anvisa 

não foi “profissional” e nem 
“ética” e acusou a agência 
brasileira de estar tentando 
barrar a entrada do imu-
nizante no país. Também 
disse que a Anvisa solicitou 
mais documentos do que 

todos os órgãos reguladores 
dos outros 60 países onde 
a vacina foi aprovada - e 
que todos os documentos 
pedidos foram entregues.

Outro fato mencionado 
pela Anvisa para negar a 

autorização de importação da 
vacina foi que os servidores 
da agência não puderam en-
trar em algumas instalações, 
como o Instituto Gamaleya 
Dmitriev disse que há “certos 
procedimentos” que devem 

ser feitos para visitar o 
instituto, sem mencionar 
quais, e que isso pode ser 
um pouco demorado, mas 
não especificou quanto 
tempo.

Diante disso, segundo 
Dmitriev, os servidores teriam 
pedido para o Gamaleya 
apresentar os documentos 
de controle de qualidade. 

“Nós mostramos (os docu-
mentos) e eles ficaram felizes 
com isso”, afirmou. Sobre 
este ponto, o CEO acusou 
a Anvisa de ser “injusta” e 

“antiprofissional”.
Dmitriev acredita que a 

Anvisa ainda possa revisar a 
sua decisão e lembrou que 
vários Estados brasileiros 
já estavam negociando a 
compra do imunizante rus-
so. “Vamos fazer de tudo 
para que isso seja possível. 
Mas, se o Brasil não quiser, 
vamos focar nos outros paí-
ses”, disse. A Anvisa ainda 
não se posicionou sobre as 
críticas do Fundo Russo de 
Investimento Direto.

Estadão Conteúdo

Um dos problemas apontados pela Anvisa foi a presença de adenovírus replicante

Divulgação

Mandatário ainda 
reforçou seu 
compromisso em 
ajudar a Índia no 
combate à Covid-19
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Neymar vai em busca do
título da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain 
faz hoje a partida de ida 
da semifinal da Liga dos 
Campeões da Europa contra 
o Manchester City, no estádio 
Parque dos Príncipes, em 
Paris. Na véspera do duelo, 
o técnico e um jogador de 
cada time participa de uma 
entrevista coletiva e des-
ta vez Neymar, que não é 
muito assíduo nesse tipo de 
situação, foi o escolhido pelo 
clube francês para estar ao 
lado do treinador argentino 
Mauricio Pochettino.

O craque brasileiro destacou 
que seu foco agora é a con-
quista do título da Liga, que 
quase aconteceu na temporada 
passada - perdeu a final para 
o Bayern de Munique por 
1 a 0. Questionado sobre o 
sonho de ganhar a Bola de 
Ouro, o prêmio de melhor 
jogador do ano dado pela 
Fifa, o camisa 10 do Paris 
Saint-Germain afirmou que 

“não está nem aí” para essa 
premiação individual.

“Estou muito feliz com a 
temporada que o PSG está 

Semifinal

fazendo. A questão da Bola 
de Ouro, já nem ligo para 
isso. Não é uma coisa que eu 
penso, para ser bem sincero 
eu não estou nem aí. Quero é 
ganhar a Champions League, 
quero vencer. Isso com cer-
teza faz a diferença na minha 
carreira. Com certeza lá na 
frente vou olhar para trás e 
ver que ganhei uma, duas, 
três ou quatro Champions. 
Isso é o mais importante”, 
disse Neymar.

Questionado sobre se o 
atacante Kylian Mbappé, seu 
companheiro no PSG, está 

à sua frente na disputa pela 
Bola de Ouro, o brasileiro 
minimizou a “concorrência” 
e fez questão de destacar a 
qualidade de seu colega.

“A gente tem uma grande 
amizade, é um grande jogador 
e vem demonstrando isso a 
cada ano. Espero que ele siga 
fazendo gols, jogando bem. 
Claro que vou sempre torcer 
para que ele atinja todos os 
recordes possíveis. Além de 
um bom jogador é uma boa 
pessoa. Tenho certeza que 
ele está no caminho certo 
também”, afirmou.

Estadão Conteúdo

Neymar elogia Mbappé, colega de ataque na França

Divulgação/PSG

Mogi e Flamengo abrem
playoff no Rio de Janeiro

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

QUARTAS DE FINAL DO NBB

O Mogi das Cruzes Bas-
quete 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).

“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 pla-
yoff, 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 competiti-
vidade 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.

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

Mariana Sá/LNB

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 man-
ter 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.)

Miranda exalta 
bom momento,
mas pede
“pés no chão”

São Paulo

Diretoria elogia técnico e 
evita falar em reforços

A diretoria do Corinthians 
convocou uma entrevista 
ontem para falar sobre a 
preparação do time, o tra-
balho do técnico Vagner 
Mancini e a possibilidade 
de reforços. O gerente de 
futebol Alessandro Nunes e 
o diretor de futebol Roberto 
de Andrade falaram sobre a 
situação do clube e trataram 
principalmente de defender 
o treinador, alvo de críticas 
após resultados ruins.

Embora a situação tenha 
ficado mais calma após a 
vitória sobre o Santos por 2 
a 0, no último domingo, os 
dirigentes fizeram questão 
de blindar o treinador. “São 
jogos de dois em dois dias, 
não dá para repetir o time, 
precisa alternar para ninguém 
se contundir”, disse Andrade. 

“Não é a mudança de treinador 
que fará o Corinthians ficar 
melhor. Se não estiver bem, 
a diretoria iria fazer seu papel 
e mudar”, acrescentou.

Um protesto na frente do CT 
na tarde de sábado pedindo 
a saída de Mancini marcou 
a preparação do time antes 
do clássico. Apesar disso, o 

Corinthians

diretor de futebol garantiu 
que o trabalho dele conti-
nua prestigiado. O dirigente 
lamentou que atualmente as 
redes sociais servem para criar 
uma pressão desnecessária 
e atrapalhar o trabalho de 
quem comanda o time. “Todo 
mundo tem um canal e fala 
de futebol, fazem críticas. 
Esses caras (influenciadores) 
são vistos e lidos pela torcida. 
Você vai fazendo com que 
a paciência de todo mundo 
vai diminuindo, porque é 
fácil fazer crítica”, lamentou.

O gerente de futebol 

comentou sobre contratações 
e apesar de o Corinthians 
não ter trazido reforços até 
agora, a expectativa é para 
que isso mude. “Temos quase 
40 atletas no grupo, quase 
metade da base. Estamos 
avaliando um período mais 
curto. Dois atletas com fim 
de contrato em junho, re-
novações sendo tratadas. 
Entendemos a ansiedade do 
torcedor, temos seguranças 
nas nossas decisões”, explicou.

Uma das prioridades do 
clube é resolver a situação 
do zagueiro Jemerson e do 
atacante Otero. Os dois têm 
contratos válidos somente 
até junho. A postura do 
Corinthians é de resolver 
essa situação mais perto da 
data-limite, enquanto avalia 
opções de mercado e cuida 
do fluxo de caixa.

Já classificado para as 
quartas de final do Paulista, 
o Corinthians volta a campo 
amanhã pela Copa Sul-Ame-
ricana, contra o Peñarol, do 
Uruguai, na Neo Química 
Arena. Depois, no domingo, 
a equipe encara o São Paulo, 
pelo Estadual. (E.C.)

Vagner Mancini não é 
unanimidade na torcida

Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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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 afl ita 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 fl or é para ajudá-la a 

voltar com a inspiração. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat disfarça e fi nge 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 fi ca desconcertada quando a fi sioterapeuta 

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 

confi ante diante do rei Bera.

 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 
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*Maria Rosa Mieko
Educadora
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ANIVERSARIANTES: MARIA HERMINIA SALMERON E RU-

BIOGERALDO CANDIDO DE CARVALHO

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário!  

 Desejo que você tenha a quem amar. 
E quando estiver bem cansado, ainda 
exista amor pra recomeçar.”

 cultura@jornaldat.com.br

sonhos.
Esse é o egoísmo 

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


