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Internações nas UTIs por Covid 
caem 19 pontos percentuais

Números levantados pela reportagem levam em conta o mês de abril em relação a maio em Mogi das Cruzes

COVID-19

  Saúde abre novos agendamentos para vacinação. Cidades, página 4

A taxa de ocupação de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) para pa-
cientes com coronavírus (Covid-19) 
em Mogi ainda é elevada e há um 
mês a cidade ainda vivia o colap-
so do sistema de Saúde com ocu-
pação superando 93%. De acordo 
com atualização diária da Secretaria 
Municipal de Saúde, ontem a situ-
ação mais controlada era da Enfer-
maria – utilizada para reabilitação 
de infectados com sintomas menos 
graves. Nesta segunda-feira a ocu-
pação do conjunto de leitos UTI da 
rede pública e privada mogiana foi 
de 73,8%. Em números totais são 
164 leitos, dos quais 121 estão ocu-
pados. Em 24 de abril, portanto, 
há um mês, a taxa de internação 
nessa ala hospitalar era de 93,3%..  
Cidades, página 4

A Prefeitura anunciou ontem a 
nova composição da equipe gesto-
ra da Secretaria Municipal de Saú-
de. A administradora hospitalar 
Andreia Godoi, que atuava como 
secretária-adjunta, passa a ser a se-
cretária interina. O enfermeiro João 
Gabriel Vieira assumirá a função de 
secretário-adjunto e o médico Da-
nilo Ennes será o novo diretor da 
Rede Básica. Cidades, página 4

Saúde

NOVA EQUIPE 
GESTORA É 
ANUNCIADA

Décimo terceiro

INSS paga 
adiantamento 
da 1ª parcela
Cidades, página 6

PAULISTÃO

Hoje, pôster 
do São Paulo 
campeão. p9

Hospital Municipal em Braz Cubas é responsável pelo atendimento da maior parcela de pacientes

Divulgação/PMMC
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Caça-níqueis

Bertaiolli quer agenda com 
Doria para tratar de pedágio 

Deputado federal quer esclarecer a polêmica 
envolvendo o novo edital da Artesp. Cidades, página 3
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VISITA DE DEPUTADA
A Câmara de Mogi recebeu a deputa-
da estadual Patrícia Bezerra (PSDB), 
onte, em visita institucional. Acom-
panhada pelo vereador Marcos Fur-
lan (DEM) e recepcionada pelo pre-
sidente da Câmara, vereador Otto 
Rezende (PSD), a parlamentar se in-
formou sobre as principais deman-
das da cidade e região e discutiu a 
implantação e melhorias de polí-
ticas públicas nas áreas de Saúde 
e Assistência Social do município.

LUTA PELAS MULHERES
As vereadoras que compõem a Fren-
te Parlamentar em Defesa da Mu-
lher, Inês Paz (PSOL), Fernanda Mo-
reno (MDB) e Malu Fernandes (SD), 
também se reuniram com Patrícia 
Bezerra e pediram apoio nas pau-
tas relacionadas ao Direito da Mu-
lher. Um dos pedidos foi a interlocu-
ção com o Estado sobre a Delegacia 
da Mulher no município, que atual-
mente não funciona 24h. 

PEDÁGIO EM MOGI
O tema mais abordado durante a vi-
sita da deputada foi, no entanto, a 
implantação dos pedágios nas ro-
dovias Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-

-Bertioga (SP-098), anunciada pela 
Agência de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp). Os vereado-
res pediram o apoio da parlamentar 
na campanha contra os pedágios, 
em uma Frente Estadual. A depu-
tada Patrícia Bezerra se compro-
meteu a fazer uma articulação po-
lítica na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) e se re-
unir com o conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE) e com o vice-governador, Ro-
drigo Garcia (PSDB), com o objetivo 
de derrubar a proposta.

FESTA DO DIVINO
O último dia da Festa do Divino Es-
pírito Santo de Mogi das Cruzes de 
2021, domingo passado, Dia de Pen-
tecostes, foi marcado por uma série 
de atividades ao longo do dia, come-
çando pela Alvorada, às 5 horas, com 
a participação limitada dos fiéis, já 
inscritos no site da festividade reli-
giosa. À tarde ocorreu a Procissão 
de Pentecostes, saindo do distrito de 
Sabaúna, com destino a Jundiapeba 
e retorno à Catedral de Sant´Ana. 
A Santa Missa de Encerramento foi 
celebrada, às 17h30, pelo bispo dio-
cesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. 

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Não, obrigado
S

erá preciso canalizar muita força e 
criar muitas iniciativas para evitar 
a construção do pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88). A cada manifes-

to, movimento e reclamação de autoridades 
ou sociedade civil ligadas a Mogi das Cruzes, 
a Agência de Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp) rebate com tranquilidade, 
insistindo que as obras que serão realizadas 
em área urbana do município como contra-
partida à instalação do pedágio trará bene-
fícios para a cidade e demais do Alto Tietê. 

As obras incluem duplicações, pavimen-
tações, construção de faixas, implantação de 
viadutos, passarelas, adequação de pontos 
de ônibus, novos pontos de iluminação pú-
blica, entre outras. Mas, Mogi não quer es-
sas obras como troca do pedágio. Pelo con-
trário, muito se discute sobre o isolamento 
que a cobrança aos veículos causará na ci-
dade e como essas intervenções em áreas 
urbanas transformará Mogi em um ponto 
de passagem. 

Os argumentos usados pela Artesp são os 
mesmos desde quando se aventou a possi-
bilidade da construção da praça de pedágio 

na Mogi-Dutra. A Agência de Transportes do 
Estado relembra que a decisão, em audiên-
cias públicas, contou com ampla participa-
ção de vários entes da sociedade, incluindo 
lideranças políticas e a própria comunidade. 
Na verdade, a Artesp reuniu as contribui-
ções que lhe interessou, mas impôs o pe-
dágio. Por fim, insiste, há quase dois anos, 
que o diálogo seguirá sendo elemento fun-
damental para a implantação do projeto, 
que, segundo ela, levará desenvolvimento 
e oportunidades para a região.

Se a opinião dos mogianos fosse tão im-
portante, bastaria aceitar o “Não, obrigado” 
da população, entendendo todos os argu-
mentos contrários para o andamento do 
projeto. Como isso não vai ocorrer, é hora 
de mostrar força. O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) quer agendar uma reunião 
diretamente com o governador João Doria 
(PSDB), o mais rápido possível, para tentar 
desarticular o movimento da Artesp. Já o 
movimento Pedágio Não, após realizar car-
reata no domingo passado, também quer se 
encontrar com o governador. Dificilmente 
um “não” é tão afirmativo quanto neste caso.  

Ele é um candidato fortís-
simo à presidência da repú-
blica. Tem um forte apelo po-
pular e para alguns veículos 
de comunicação é imbatível 
nas próximas eleições presi-
denciais. Seus dois mandatos 
anteriores deixaram marcas 
profundas no país, e uma 
boa parte dos eleitores têm 
saudades dos tempos que 
governou a nação por nove 
anos . Afirmam que duran-
te esse período a qualidade 
de vida melhorou e princi-
palmente os trabalhadores 
tiveram ganho de renda e 
de auto estima.

Ele deixou o último man-
dato da presidência com alta 
taxa de aprovação do seu go-
verno, o que o habilita a ter 
uma terceira oportunidade 
de governar o país. Dizem os 
institutos de pesquisas que a 

Ele voltou

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

aprovação chegou a mais de 
60 por cento. Ninguém es-
quece as diretrizes naciona-
listas dos seus dois governos 
através de forte impulso ao 
desenvolvimento de empre-
sas estatais. Não esconde que 
não quer aproximação com o 
governo americano e procu-
ra outras alternativas interna-
cionais. Busca mercados que 
possam adquirir os produtos 
nacionais, principalmente os 
provenientes do agronegócio. 
Essas diretrizes carreiam gran-
de apoio dos movimentos dos 
trabalhadores e da população 
de baixa renda. Sua campa-
nha eleitoral tem como alvo 
buscar, pela terceira vez, o 
apoio das camadas mais po-
bres a quem promete a volta 
da idade de ouro.

Ele é acusado de ter se 
aproveitado pessoalmente 

dos benefícios do governo du-
rante os seus dois mandatos. 
Há uma forte campanha de 
oposicionistas que o acusam 
de populista e de admirador 
de países totalitários. Nada 
disso cola no candidato. Ele 
está de volta ao campo elei-
toral com novas promessas 
de recuperar a nação que 
vive uma profunda crise eco-
nômica onde se sobressai o 
desemprego e o crescimento 
da pobreza. Juan Domingo 
Perón desembarca em Bue-
nos Aires depois de 18 anos 
de exílio na Espanha. Sua se-
gunda mulher, Evita, ainda é 
cultuada no cemitério como 
quase uma santa. Nenhum 
dos candidatos faz sombra ao 
seu apelo e prestígio popular. 
Perón é eleito, pela terceira 
vez, presidente da República 
Argentina, em 1973. 

Autor Heródoto Barbeiro é âncora do 

jornal da Record News
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Bertaiolli quer agenda com 
Doria para tratar de pedágio 

O ex-prefeito de Mogi das 
Cruzes e deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD) afir-
mou ontem de manhã que 
está buscando uma agenda 
ainda nesta semana com o 
governador João Doria (PSDB), 
para esclarecer a polêmica 
envolvendo o novo edital 
da Agência Reguladora de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) para a 
privatização e a instalação 
de um pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) e Mogi-

-Bertioga (SP-98).
A audiência visa reforçar 

a posição da Procuradoria 
Geral de Mogi das Cruzes, da 
sociedade civil e das lideran-
ças políticas e comunitárias 
do Alto Tietê dos problemas 
envolvendo o processo de 
licitação e dos problemas 
a médio e longo prazo que 
a praça de pedágio poderá 
trazer para a economia da 
região. Segundo a assessoria 
do gabinete, a expectativa é 
de que ainda nesta semana 
seja marcada a reunião de 

Caça-níqueis

trabalho entre o deputado e o 
chefe do Executivo estadual.

Durante uma entrevista 
para uma rádio local, o 
deputado Bertaiolli afirmou 
que o edital apresenta “erros 
graves” nos aspectos técnico 
e jurídico. “A Mogi-Dutra 
foi construída com recur-
sos municipais na década 
de 1970 e já foi duplicada 
pelo Estado nos anos 2000. 
Não existe nenhuma ben-
feitoria prevista na estrada 
que demande a instalação 
de uma praça de pedágio, é 
um verdadeiro caça-níqueis”, 
justificou.

Bertaiolli também declarou 
que a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, em nenhum mo-
mento durante seu mandato, 
assinou qualquer tipo de 
termo de cooperação entre 
a Artesp e que este termo 
não passou pelo crivo da 
Câmara de Vereadores. “Isso 
vai contra o pacto federativo, 
vai contra a autonomia do 
município”, alertou.

Na entrevista, o deputado 

elogiou o trabalho realizado 
pela Procuradoria Geral do 
Município, que entrou com 
duas ações contra o edital, 
sendo na Justiça de Mogi 
das Cruzes e pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo. Segundo Bertaiolli, 
as ações contam com uma 
fundamentação sólida, e 
que aguarda até o final desta 
semana uma posição da 
Justiça.

Procurada pela reportagem, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou por meio 
de nota que “a Prefeitura 
acompanha o andamento 
da ação e se manifestará 
sobre o assunto assim que 
houver novidades”.

A reportagem vem buscan-
do um posicionamento da 
Prefeitura de Bertioga sobre 
o processo de instalação das 
praças de pedágio no edital 
publicado pela Artesp. A 
cidade seria uma das mais 
afetadas, com a instalação 
de quatro dos cinco pontos 
de cobrança. (A.D.)

‘Pedágio Não’ vai se encontrar 
com o governador João Doria

Reunião com o chefe do Executivo paulista pretende convencer o tucano a desistir da instalação das tarifas

MOGI-DUTRA E MOGI-BERTIOGA

O coordenador do movi-
mento “Pedágio Não” em Mogi 
das Cruzes, Paulo Bocuzzi, 
afirmou no final da tarde 
de ontem que o grupo que 
luta contra a instalação de 
uma praça de cobrança na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
e Mogi-Bertioga (SP-98) irá 
se concentrar nesta semana 
no fortalecimento das articu-
lações no meio político para 
cancelar o projeto, incluindo 
a participação de encontros 
de trabalho com o governador 
João Doria (PSDB) e o vice-

-governador  Rodrigo Garcia 
(DEM).

A declaração vem depois de 
uma série de reuniões realizadas 
ontem com representantes 
do Alto Tietê na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) e da Câmara dos 
Deputados. Nestes encontros, 
com o ex-prefeito de Mogi das 
Cruzes e deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD) e o 
deputado estadual Marcos 

Damásio (PL), foi acertada a 
participação de coordenadores 
do movimento nas reuniões. “A 
expectativa é de que tenhamos 
uma confirmação ainda nesta 
semana sobre o encontro com 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM), e aguardamos 
a confirmação da agenda com 
o governador João Doria”, 
declarou o coordenador.

Bocuzzi reforçou que a 
coordenação do movimento 
passou a trabalhar em outras 
instâncias políticas, buscando 
o apoio tanto dos poderes 
Executivo e Legislativo da 
cidade. Com este movimento, 
segundo uma das lideranças do 

“Pedágio Não”, começaram a 
surgir os primeiros resultados, 
como o apoio de deputados de 
outras regiões na Assembleia 
Legislativa.

O apoio de outros parla-
mentares ocorre dias depois 
do maior protesto em carreata 
realizado pelo grupo desde o 
início de sua militância, no 
final de 2019. Segundo um 
dos organizadores do ato 

realizado no último sábado, 
mais de 1,2 mil veículos esti-
veram da carreata que ocupou 
as faixas da Mogi-Dutra, em 
protesto à decisão da Agência 
Reguladora de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp). 

“Detectamos uma coluna de 
4 km de carros, motos, ca-
minhonetes e caminhões. E 
poderia ter sido ainda maior, 
caso as condições do tempo 
tivessem sido mais favoráveis”, 
ponderou Bocuzzi.

Perguntado sobre o pla-
nejamento para os próximos 
atos, o coordenador informou 
que os trabalhos nesta semana 
serão dedicados à articulação 
política, e que a partir do início 
de junho serão iniciados os 

trabalhos de planejamento 
para novas manifestações: 

“Queremos deixar claro que 
as próximas manifestações 
levarão em consideração a 
participação dos políticos 
da nossa região, de forma 
integrada”.

Paralisação
Questionado sobre a sugestão 

do deputado Bertaiolli durante 
uma entrevista concedida a 
uma rádio local, na manhã 
de ontem, da possibilidade 
de um protesto às vésperas 
do feriado de Corpus Christi, 
em 3 de junho, Bocuzzi des-
cartou a possibilidade de ser 
realizada alguma ação deste 
tipo no curto prazo.

“Esta foi uma sugestão que 
chegou ao deputado pelas 
redes sociais. No entanto 
queremos esclarecer que até 
hoje não trabalhamos com esta 
possibilidade, uma vez que as 
carreatas já geram um efeito 
colateral que também deve 
ser considerado”, concluiu 
o coordenador.

André Diniz

Está não foi a primeira carreta contra o pedágio, uma ocorreu em fevereiro de 2020

Mogi News/Arquivo

Somos uma cidade de 500 
mil habitantes e exigimos 
respeito. Mogi das Cruzes 
não é terra de ninguém e 
a Artesp não pode fazer o 
que bem entende em nos-
so território. A proposta 
para a instalação de um 
pedágio na Mogi-Dutra é 
uma aberração e não tem 
o menor cabimento de tão 
esdrúxula que é. 

Estamos trabalhando em 
três frentes para impedir esta 
implantação: a jurídica para 
suspender o edital publicado 
de forma totalmente arbi-
trária pela Artesp; a política 
para mostrar os prejuízos 
de um projeto como esse 
para a nossa cidade e todo o 
Alto Tietê e a manifestação 
popular com a união de 
lideranças políticas, seg-
mentos econômicos e de 
classe, da sociedade civil 
organizada, trabalhadores, 
empreendedores e produtores 
rurais, que geram emprego 

Mogi das Cruzes não está à venda

ARTIGO
Marco Bertaiolli

e renda não só para a nossa 
cidade, como para todo o 
Estado de São Paulo. 

Depois de dois anos fa-
lando a mesma coisa nos 
tornamos repetitivos, mas a 
Artesp insiste em não ouvir. 
Então vamos repetir até que 
eles entendam: não vai ter 
pedágio na Mogi-Dutra! 
Não é possível que essa 
agência reguladora ainda 
queira enfiar goela abaixo 
de todos nós mogianos 
um projeto que só traz 
prejuízos, uma vez essa 
praça de pedágio não terá 
um centavo sequer rever-
tido para investimentos ou 
melhorias na nossa cidade.

A Mogi-Dutra é nossa. 
Foi construída na década 
de 70 pelo então prefeito 
Waldemar Costa Filho com 
recursos do próprio Muni-
cípio. Já foi duplicada pelo 
ex-governador Geraldo Alck-
min, depois de uma intensa 
movimentação da cidade 

que, na época, clamava por 
melhorias e por segurança 
na rodovia, trazendo mais 
desenvolvimento econômico 
e empregos para a nossa 
Região. Portanto, o que 
pedíamos e precisávamos, 
já foi feito. 

Já pagamos um pedágio 
na Rodovia Ayrton Senna 
para ir e voltar de São Paulo. 
Não vamos pagar mais ne-
nhuma taxa para transitar 
numa estrada que é nossa 
e que tem apenas 8 km 
de extensão, ainda mais 
agora num momento em 
que a economia passa por 
um momento tão difícil, 
com tanto desemprego e 
fechamento de empresas. 

Por isso, Artesp, vamos 
repetir quantas vezes for 
necessário: Mogi das Cruzes 
não está à venda!

 
Marco Bertaiolli é mogiano, deputado 

federal e ex-prefeito de Mogi das Cruzes 

por 8 anos (2009/2016).

 editor@jornaldat.com.br
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Prefeitura anuncia nova 
equipe gestora da Saúde

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes anunciou ontem a 
nova composição da equipe 
gestora da Secretaria Municipal 
de Saúde. A administradora 
hospitalar Andreia Godoi, que 
atuava como secretária-adjunta, 
passa a ser a secretária interina 
da Pasta. O enfermeiro João 
Gabriel Vieira assumirá a 
função de secretário-adjunto 
e o médico Danilo Ennes será 
o novo diretor da Rede Básica.

Andreia Godoi é bacharel em 
Administração e pós-graduada 
em Administração Hospitalar 
e Administração de Recursos 
Humanos, e tem Especiali-
zação em Administração de 
Serviços. A profissional atua 
na área da Saúde há 29 anos, 
com passagem pelo Governo 
do Estado. 

O enfermeiro João Ga-
briel Vieira é pós-graduado 
em Docência em Saúde e 
em Urgência e Emergência, 
além cursar MBA em Gestão 
em Saúde. Com experiência 
como professor acadêmico, 
Vieira já foi gestor de Saúde 

Integrantes

no município de São Roque 
e secretário de Saúde em 
Ribeirão Pires. 

Já o médico Danilo Ennes 
tem doutorado em Ginecologia 
e é membro titular do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, além 
de ser advogado na área de 
direito médico. Ennes faz parte 
da Rede Municipal, trabalha 
no Pró-Mulher há nove anos 
e também já foi o delegado 
superintendente do Conselho 
Regional de Medicina para o 

Alto Tietê por 13 anos.
A condução dos trabalhos na 

pasta permanecerá com priori-
dade para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, com o 
desenvolvimento de medidas 
preventivas, o atendimento aos 
pacientes e o cumprimento de 
todas as etapas de vacinação. 
Além disso, a nova equipe 
gestora também atuará visando 
garantir a qualidade dos ser-
viços prestados à população 
no atendimento de saúde.

Da esquerda pra direita: Vieira, Andreia e Ennes

Divulgação/PMMC

Saúde abre agendamentos 
para vacinar contra Covid

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre nesta terça-feira 
(25/5), às 8 horas, novas 
vagas para agendamento 
de primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 para 
grupos já contemplados na 
campanha como motoristas 
e cobradores, portadores de 
Síndrome de Down, Renais 
Crônicos em hemodiálise, 
transplantados imunossu-
primidos e idosos com 60 
anos ou mais. As vagas são 
liberadas de acordo com a 
capacidade operacional das 
unidades de atendimento. 

Em todos os casos é pre-
ciso comprovar pertencer 
ao grupo contemplado e 
residir em Mogi das Cruzes. 
Motoristas e cobradores de 
ônibus, no entanto, precisam 
primeiro efetuar o cadastro 
no site https://vacisetrans.
sp.gov.br/ para obter o QR 
Code com indicação do 
município de vacinação. 
Sendo Mogi das Cruzes, 
basta efetuar o agendamento 
online no site oficial da 

Imunização 

Prefeitura. 
Também já estão disponíveis 

vagas de agendamento para 
primeira dose de portadores 
de comorbidades partir de 
45 anos. As comorbidades 
são assistidas de acordo com 
normativa do Ministério da 
Saúde, com detalhes no link:  
ttps://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/public/site//202
1051910141560a50f272
8c07.pdf

Nesta segunda (24) e 
terça (25/05), a Secretaria 
Municipal de Saúde está 
empenhada na aplicação de 
segundas doses das vacinas 
Astrazeneca e Coronavac, 
conforme aprazamentos 
indicados para cada fa-
bricante. Nestes dois dias, 
devem ser imunizados cerca 
de 3 mil pessoas com base 
nas datas de aplicação das 
primeiras doses.

Ação é para continuar com a vacinação contra Covid

Emanuel Aquilera

Internações nas UTIs Covid têm 
queda de 19 pontos percentuais

Dados apontam que as UTIs registravam 93% de ocupação em abril, neste mês a utilização, ate ontem, era de 73,8%

PANDEMIA

A taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) para pacientes 
com coronavírus (Covid-19) 
em Mogi das Cruzes ainda 
é elevada e há um mês a 
cidade ainda vivia o colapso 
do sistema de Saúde com 
ocupação superando 93%. 
De acordo com atualização 
diária da Secretaria Municipal 
de Saúde, ontem a situação  
mais controlada era da En-
fermaria – utilizada para 
reabilitação de infectados 
com sintomas menos graves.

Nesta segunda-feira a 
ocupação do conjunto de 
leitos UTI da rede públi-
ca e privada mogiana foi 
de 73,8%, uma queda de 
19,2 pontos percentuais 
em ralação ao mês passado. 
Em números totais são 164 
leitos, dos quais 121 estão 
ocupados. Em 24 de abril, 
portanto, há um mês, a 
taxa de internação nessa ala 
hospitalar era de 93,3%. Na 

ocasião, Dos 149 leitos de 
UTI existentes na cidade só 
dez se encontravam livres 
dos quais apenas um único 
leito era público.

A taxa atual na Enfermaria 
é pouco menos preocupan-
te. Conforme atualizou a 
prefeitura, o acumulado 
de leitos nas oito unidades 
hospitalares em Mogi era 
de 61,7%. Dos 240 leitos, 
148 operam ocupados. Há 
um mês o quadro era bem 
diferente, na época funcio-
nam 206 leitos, dos quais 
149 estavam ocupados.

Regionais
Quando analisados indi-

vidualmente, as unidades de 
Saúde sobre responsabilida-
de do governo do Estado 
apresentaram taxas bem 
reduzidas na Enfermaria 
mas apontam alerta para UTI.

No Hospital Luzia de Pinho 
Melo, por exemplo, são 46 
leitos de Enfermaria com 35% 
de ocupação e 33 de UTI 
com 34% de ocupação. Até 

ontem, no Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, conforme 
atualização da Secretaria de 
Estado de Saúde estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria com ocupação 
de 65,52% e os 30 leitos de 
UTI com todos ocupados 
no momento.

Há um mês a situação 
também era bem diferentes 
nessas unidades. No Luzia 
de Pinho Melo,

A Enfermaria maraca 
ocupação de 61% e a UTI 
operava com 76% de sua 
capacidade. No Doutor Ar-
naldo já funcionavam 30 

leitos de Enfermaria com 
ocupação de 80,7%, mas 
a unidade contava apenas 
com dez leitos de UTI, todos 
também ocupados na ocasião.

Ontem a ocupação do 
Hospital Santa Marcelina, 
em Itaquaquecetuba era 
de 80% em seus 20 leitos 

de UTI e 85% nos 20 de 
Enfermaria. Em abril as 
taxas eram de 100% em 
ambas alas hospitalares, a 
unidade havia acabado de 
receber dez leitos que hoje 
completam o total e as novas 
vagas haviam sido ocupadas 
em menos de 48 horas.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
o Hospital Regional Doutor 
Osíris Florindo Coelho re-
gistrou nesta segunda-feira 
índices próximos do limite. 
Nos 26 leitos de UTI a taxa 
é 100% e nos 26 de UTI de 
96,15%. Há 30 dias a ocu-
pação era bem menos grave, 
com a mesma quantidade de 
leitos a UTI registrava taxa 
de 80,7% e a Enfermaria 
61,5%.

Em relação às mortes por 
coronavírus nas últimas 72 
horas, o Alto Tietê registrou  
15 mortes causadas pela 
doença em Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz, Guararema, 
Mogi, Poá, Santa Isabel e 
Suzano.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Hospital Municipal de Mogi é a referência para o atendimento ao coronavírus

Emanuel Aquilera
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Taxa de isolamento social 
é maior aos domingos

As taxas de isolamento 
social dos moradores de 
Mogi das Cruzes têm sido 
superiores aos domingos, 
quando grande parte da 
população costuma per-
manecer em casa. Um dos 
motivos para que isso ocorra 
é porque nos trabalhos 
formais, com carteira as-
sinada, geralmente não há 
expediente aos domingos, 
permitindo que os cola-
boradores fiquem em casa.

No domingo passado 
e retrasado, o índice de 
isolamento social ficou em 
48% em Mogi, segundo os 
números divulgados pelo 
Sistema de Monitoramento 
Inteligente (Simi). O mesmo 
ocorreu entre a sexta-feira e 
o sábado da semana passada, 
em um comparativo com 
os mesmos dias da semana 
anterior.

Os dados informados pelo 
Sistema de Monitoramento 
apontaram que em ambas 
as sextas-feiras e os sába-
dos o índice de isolamento 

Mogi

social foi respectivamente 
de 39% e 42%.

O Simi é viabilizado por 
meio de acordo com as ope-
radoras de telefonia Vivo, 
Claro, Oi e TIM, através 
da Associação Brasileira de 
Recursos em Telecomuni-
cações (ABR) e do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), para que o Estado 
possa consultar informações 
agregadas e anônimas sobre 
deslocamento nos municí-
pios paulistas mapeados.

Nos demais municípios 
populosos da região, ocor-
reram situações parecidas 
com a de Mogi entre a se-
mana retrasada e a passada. 
Em Suzano, por exemplo, 
a única taxa diferente foi 
registrada no sábado passado, 
quando a cidade alcan-
çou um isolamento social 
de 42%. Já no sábado da 
semana retrasada, a taxa 
estava um pouco abaixo, 
em 41%. Nos dois últimos 
domingos e sextas-feiras o 
índice esteve por ordem 

em 46% e 37%.
Em Itaquaquecetuba houve 

variações em todos os dias 
dentro deste comparativo, 
porém, todas elas com baixa 
oscilação. Entre as duas 
últimas sextas-feiras, o 
isolamento variou de 37% 
para 35%, enquanto nos dois 
sábados a cidade atingiu 
39% e 40%, respectivamente.

Nos dois domingos an-
teriores, o Simi registrou 
taxas de 42% e 43%. Em 
Ferraz de Vasconcelos, na 
sexta-feira, sábado e domin-
go da semana retrasada os 
índices de isolamento foram 
de 41%, 43% e 48%. Pouco 
diferente, nos mesmos dias 
da última semana os núme-
ros eram, respectivamente, 
40%, 44% e 49%.

Na sexta-feira retrasa-
da, o índice foi de 36%, 
aumentando para 38% e, 
posteriormente, 42% no 
sábado e domingo retrasados. 
Já na semana anterior, as 
taxas foram respectivamente 
de 35%, 39% e 42%. (T.M.)

Mogi aplica oito multas 
por desrespeito a regras

As equipes de Segurança de 
Mogi das Cruzes registraram 
oito multas por descumpri-
mento das restrições para 
conter a Covid-19 só no último 
final de semana. Cinco foram 
entregues a estabelecimentos 
que desrespeitaram o decreto 
municipal e outras três pela 
realização de pancadões.

Até o fechamento desta 
edição, as normas burladas 
pelos comerciantes não foram 
divulgadas. No entanto, a 
Prefeitura explicou que estas 
multas ocorreram nos bair-
ros Conjunto Santo Ângelo, 
Jundiapeba, Braz Cubas, Vila 
Oliveira e no Centro.

Já os pancadões, foram or-
ganizados no Mogilar, Parque 
Monte Líbano e Braz Cubas. 
De sexta-feira até o domingo 
passado, a Secretaria Municipal 
de Segurança somou quatro 
multas por desrespeito à Lei 
do Silêncio e uma por falta 
de licenciamento comercial.

“Entre a noite da sexta-feira e 
o domingo, foram registradas 
281 chamadas junto à Central 

Pandemia

Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp)”, afirmou a 
Prefeitura. Por outro lado, a 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
evitou cinco ocorrências de 
aglomerações nos bairros 
Parque Monte Líbano, Centro 
Cívico e Mogilar.

Já em Suzano, por exemplo, 
a principal atuação ocorreu na 
noite de sexta-feira passada, 
quando foi interrompida uma 
festa clandestina no Parque 
Residencial Casa Branca. No 
sábado, foram interditados cinco 

estabelecimentos comerciais 
que funcionavam depois do 
horário permitido.

Já no domingo foram flagrados 
13 locais que também estavam 
abertos de forma irregular e 
com presença de público após 
o horário autorizado.

Todos foram notificados e 
serão autuados, o que poderá 
resultar em aplicação de multa 
no valor entre R$ 739,80 (200 
Unidades Fiscais do Município 

– UFMs) e R$ 295.920,00 (80 
mil UFMs). (T.M.)

Multas foram aplicadas em cinco bairros da região

Mariana Acioli

Comerciantes e moradores 
começam a seguir novo decreto

 Estabelecimentos que antes podiam receber 30% dos seus clientes, começaram a atender com 40% de ocupação

FLEXIBILIZAÇÃO 

Os moradores e comer-
ciantes que atuam em Mogi 
das Cruzes passaram a seguir, 
na manhã de ontem, o novo 
decreto municipal utiliza-
do para conter a evolução 
da pandemia de Covid-19. 
Embora a situação ainda 
não tenha sido normalizada, 
os comerciantes que antes 
podiam receber 30% dos 
seus clientes, desde ontem 
começaram a atender com 
40% de ocupação.

Apesar do afrouxamento das 
restrições, ainda é necessário 
manter a obrigatoriedade do 
distanciamento de, no míni-
mo, 1,5 metro. “A medida 
foi adotada obedecendo às 
normas sanitárias e também 
frente ao acompanhamento do 
trabalho desenvolvido pelos 
comerciantes que, cientes de 
sua responsabilidade, têm 
cumprido todos os protocolos 
estabelecidos”, garantiu a 
Prefeitura.

Quando questionada sobre o 

que a Administração Municipal 
espera deste novo decreto e 
se há temores relacionados ao 
aumento dos casos e mortes 
pela Covid-19, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes não se 
manifestou até o início da 
noite de ontem.

A medida é válida para ati-
vidades comerciais; shopping 
centers, galerias e congêneres; 
atividades religiosas (igrejas 
e templos); restaurantes e 
similares, salões de beleza e 
barbearias e atividades cul-
turais (eventos, convenções, 
galerias de arte, bibliote-
cas, teatros, cinemas, salas 
de espetáculos, eventos de 
cultura e entretenimento); 

academias de esportes de 
todas as modalidades e cen-
tros de ginástica.

A atualização do governo 
do Estado de São Paulo 
também instaurou que o 
atendimento presencial 

continue permitido entre 
6 e 21 horas ou entre as 7 e 
22 horas. Permanecem em 
vigor ainda as exigências de 
distanciamento social, uso 
obrigatório de máscara e 
protocolos de higiene sanitária 

contra o coronavírus.
Também na manhã de 

ontem, a Secretaria Muni-
cipal de Educação iniciou a 
retomada gradual das aulas 
presenciais nas unidades es-
colares da rede municipal de 

ensino. As primeiras turmas 
a retornarem foram do 6º ao 
9º ano no Cempre Benedito 
Ferreira Lopes e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
(EM Coronel Almeida e Es-
cola de Empreendedorismo 
e Inovação - EEI).

Isto, além dos cursos pro-
fissionalizantes oferecidos 
em unidades do Crescer, 
que estejam adequadas ao 
protocolo sanitário. A reto-
mada ocorre na modalidade 
híbrida com a continuidade 
das atividades remotas. O 
retorno é opcional para as 
famílias, e não obrigatório, 
conforme já explicou a Pre-
feitura na semana passada.

Estas primeiras unidades 
estão adequadas ao proto-
colo sanitário da Covid-19. 
As equipes estão entrando 
em contato com os pais e 
alunos para orientações e 
serão entregues os kits de 
proteção individual. Os pro-
fissionais das escolas também 
receberam equipamentos de 
proteção individual.

Thamires Marcelino

Medida é válida para shopping, galerias e congêneres; salões, restaurantes e etc

REUTERS/Pilar Olivares
Apesar do 
afrouxamento das 
restrições, ainda é 
necessário manter o 
distanciamento social
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INSS paga adiantamento 
da primeira parcela do 13°

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) paga 
hoje a 1° parcela do adian-
tamento do 13° salário para 
aposentados e pensionistas. 
No Alto Tietê, a expectativa 
das entidades comerciais é 
de que o pagamento aqueça 
as vendas. O adiantamento 
poderá contribuir para a 
recuperação econômica da 
região em meio as flexibili-
zações do Plano São Paulo 
após queda no número de 
internações por Covid-19.

Com o início dos paga-
mentos da primeira parcela 
programados para 25 de maio, 
o INSS planeja incrementar 
a renda dos beneficiários. A 
segunda parcela será para 
a partir de 24 de junho. A 
remessa de adiantamentos 
segue até 8 de julho. 

O calendário de pagamentos 
foi estabelecido com base 
no dígito final do benefício, 
começando nos segurados 
de final 1 e terminando nos 

Aposentados e pensionistas

com final 0.
Com boa parte dos idosos 

já imunizados contra a Co-
vid-19 e com dinheiro do 13° 
no bolso, a confiança para 
sair e fazer compras pode 
aumentar e essa é a expec-
tativa dos comerciantes. O 
adiantamento do 13° poderá 
ser um fôlego para o setor que 
amargou dias de vendas no 
zero com o fechamento dos 
estabelecimentos e medidas 
mais restritivas durante o 
pico da pandemia.

A Associação Comercial 

de Mogi das Cruzes (ACMC) 
acredita que a antecipação do 
13° salário para aposentados 
e pensionistas aumentará o 
poder de compra da população. 

“Este benefício, que deve ser 
pago em maio e junho, será 
um importante auxílio para 
a retomada das vendas no 
varejo. O incremento no 
salário também possibilitará 
que possíveis débitos no 
comércio sejam quitados”, 
pontuou a entidade.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cru-
zes e Região (Sincomércio) 
também deu boas-vindas aos 
pagamentos, mas avaliou a 
medida com cautela. “Nes-
te momento, essa injeção 
de recursos será positiva 
para o comércio pois pos-
sui potencial para manter 
aquecida as vendas após 
o Dia das Mães. Mas essa 
medida poderá fazer falta 
nas vendas de final de ano”, 
indicou Valterli Martinez, 
presidente do Sincomércio.

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*

Prefeitura de Mogi inicia 
pagamentos da 2ª parcela

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social deu 
início aos pagamentos da 
segunda parcela do Auxílio 
Emergencial Mogiano, que se 
estenderá até a próxima segunda-

-feira. A iniciativa oferta apoio 
financeiro a famílias de baixa 
renda e ajuda a minimizar os 
impactos causados pela pan-
demia da Covid-19. A parcela, 
novamente, será no valor de 
R$ 100 para cada contemplado.

Ontem, receberam os nas-
cidos em janeiro e fevereiro, 
hoje os nascidos em março e 
abril e assim, sucessivamente. 
Conforme já explicou a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes, assim 
como na primeira parcela, a 
segunda será paga de acordo 
com os meses de nascimento 
dos beneficiados, sendo que, a 
cada dia, recebem os nascidos 
em dois meses do ano.

A liberação dos recursos é 
feita de forma automática, por 
meio das contas sociais digitais. 
Desta forma, o beneficiado não 

Auxílio Emergencial

precisa procurar uma agência 
da Caixa ou ir a qualquer 
outro local.

O Auxílio Emergencial é 
concedido a pessoas já inscritas 
no Cadastro Único (data-base 
16 de janeiro de 2021), com 
renda per capita entre R$ 89,00 
e R$ 178,00 e já beneficiadas 
ou em espera para receber o 
Bolsa Família.

Para as pessoas que fizeram a 
regularização de documentação 
até o dia 14 deste mês, está 
sendo finalizado o processo 

de abertura das contas sociais 
digitais, o que vai permitir o 
início do pagamento do auxílio. 
Nessas situações, a primeira e 
segunda parcelas devem ser 
pagas de uma só vez.

O Auxílio Emergencial Mo-
giano deve atingir quase 32 
mil famílias mogianas, com 
investimento total de R$ 9,7 
milhões. Além deste, a Prefei-
tura também está operaciona-
lizando o Auxílio Empresarial 
Mogiano, com investimento 
de R$ 6,7 milhões.

Thamires Marcelino

Iniciativa oferta apoio financeiro a famílias de baixa renda

Mariana Acioli/Arquivo

Indicadores apontam alta na 
atividade industrial da região

Um dos parâmetros que demonstram esta melhora é o nível de emprego que teve um salto no primeiro trimestre

RECUPERAÇÃO

A indústria tem dado sinais 
de recuperação mais intensos 
nos últimos meses. Diversos 
indicadores apontam para a 
retomada do setor. Um dos 
parâmetros que demonstram 
esta melhora é o nível de 
emprego que teve um salto 
no primeiro trimestre deste 
ano. A área de abrangência 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
Regional do Alto Tietê, que 
conta com as cidades de 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e 
Suzano contou com o saldo 
positivo de 2.143 empregos. 
No mesmo período de 2020, 
este número era um saldo 
negativo de 95 postos. No 
Dia da Indústria, celebrado 
hoje, o setor tem motivos para 
comemorar uma recuperação 
mais consistente.

De acordo com dados da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em março, 
a atividade industrial obteve 

um resultado positivo. Um 
dos índices que compõem o 
indicador, é o faturamento, 
que cresceu 2,2% em rela-
ção ao mês anterior, já em 
comparação ao terceiro mês 
de 2020, houve um salto de 
12,7%. 

As horas trabalhadas, tam-
bém aumentaram 0,9% se 
comparadas com fevereiro, 
e em relação a março do ano 
passado, houve um crescimento 
de 10,7%. Outro dado que 
chama atenção é o de emprego, 
que apresentou um aumento 
de 0,3% sobre fevereiro e 2,1% 
se analisado com o mesmo 
período de 2020.

Ainda segundo o levanta-
mento, a Utilização da Ca-
pacidade Instalada (UCI), 
indicador que demonstra 
quanto do parque fabril está 
sendo utilizado, sustentou o 
patamar elevado de 81,1%, o 
que representa um aumento 
de 0,4 ponto percentual em 
relação a fevereiro. Se colocado 
em perspectiva, o índice está 
4,8% maior que em março 

de 2020.
Um dos principais desafios 

enfrentados pela indústria 
desde o início da pandemia 
de Covid-19 foi a falta de 
matéria-prima, que impactou 
em toda cadeia produtiva. No 

entanto, a recente pesquisa 
de Sondagem Industrial, rea-
lizada pela CNI com 1.783 
empresas de pequeno, médio 
e grande porte, demonstrou 
que o nível de estoque efetivo 
está próximo do planejado.

Desde o segundo semestre 
de 2020, o setor opera com 
estoques baixos, volume muito 
menor que o desejado pelos 
empresários. Este desajuste 
afetou o fornecimento de 
insumos, elevou preços e 

prejudicou a indústria. O 
índice de estoque efetivo em 
relação ao planejado estava 
bem abaixo da linha de 50 
pontos desde maio do ano 
passado. O índice varia de 0 
a 100, nos quais 50 pontos 
é a linha de corte. Em abril, 
esse número ficou em 49,6 
pontos, o que demonstra a 
recuperação.

“O cenário ainda é de incerteza, 
mas os indicadores apontam 
para uma recuperação mais 
consistente. Dependemos 
especialmente, da superação 
da pandemia de Covid-19, 
que apenas será possível com 
uma vacinação em massa e 
ágil, além de ações macros, 
como a Reforma Tributária. 
Precisamos reduzir o Custo 
Brasil, que impede a com-
petição igualitária com o 
mercado exterior. Temos 
que olhar para o futuro para 
conquistar não apenas os 
índices da pré-crise, mas de 
crescimento real”, destacou 
o diretor do Ciesp Alto Tietê, 
José Francisco Caseiro.

Cidades do Alto Tietê contaram com o saldo positivo de 2.143 vagas de emprego

Divulgação/CNI

Expectativa 
das entidades 
comerciais é de 
que o pagamento 
aqueça as vendas
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Brasil deixa de cumprir compromisso de redução de 50% das mortes no trânsito

O Brasil ficou longe de cumprir a meta da Organização Mundial de Saúde (OMS) de reduzir em 50% o número de mortes em acidentes de 
trânsito de 2009 a 2019. Considerando apenas as rodovias, o país teve diminuição nos óbitos de pouco mais da metade desse objetivo, apesar 
da queda acentuada sobretudo depois da promulgação da Lei Seca e da obrigatoriedade do uso de cadeirinha. Um novo mapeamento feito 
pela agência 360º CI para a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e da agência 360, revela que entre 2009 e 2019 foram relatados nas estradas federais 1.507 645 de acidentes e 79.085 mortes. (E.C.)

O PSDB ajuizou no Supremo 
Tribunal Federal uma ação 
para obrigar o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
a cumprir as medidas do 
Ministério da Saúde para 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, principalmente 
quanto ao uso de máscara e 
ao distanciamento social, sob 
pena de multa. 

O partido pede que seja 
determinado ao presidente que 
abstenha de incentivar a deso-
bediência a tais recomendações.  

No documento protocolado 
no STF na sexta-feira passada, 
o PSDB diz buscar que sejam 
cessados os danos gerados à 

PSDB protocola ação no 
STF contra Bolsonaro

Pandemia

credibilidade das políticas 
do Ministério da Saúde pela 
conduta do presidente, com 
a “restauração da proteção 
da saúde e a coesão nacio-
nal no combate à Covid-19”. 
Segundo o partido, as ações 
e omissões de Bolsonaro in-
fringem diferentes princípios 
fundamentais da República.

Segundo o PSDB, quando o 
presidente resiste publicamente 
fazer uso da máscara facial 
durante eventos institucionais 
de governo, como inauguração 
de obras públicas, ele abusa 
do Poder e acaba por interferir 
na Administração Pública, 
tornando-a ineficiente. (E.C.)

Um forte candidato a

indiciamento, diz Aziz

Presidente da CPI da Covid-19 criticou a participação de Bolsonaro e 
Pazuello em ato que reuniu centenas de motociclistas no Rio de Janeiro

AGLOMERAÇÃO

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid-19, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), criticou a 
participação do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e do 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello, em ato que reuniu 
centenas de motociclistas na 
zona oeste do Rio de Janeiro 
no domingo passado. Aziz 
direcionou suas críticas prin-
cipalmente ao ex-ministro da 
Saúde, concordando com o 
vice-presidente do colegiado, 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), de que Pazuello 
é “um candidato forte” ao 
indiciamento.

Pazuello esteve junto de 
Bolsonaro em evento que reu-
niu milhares de motociclistas 
no Rio de Janeiro, ambos não 
usavam máscaras, item de 
uso obrigatório no Estado. O 
ex-ministro, que na semana 
passada prestou depoimento 
na CPI da Covid, já havia sido 
flagrado sem máscara em um 
shopping em Manaus. Quanto 
ao ocorrido na capital do Ama-
zonas, Pazuello se desculpou 

a senadores durante sua oitiva, 
dizendo que foi fotografado 
em um breve intervalo em 
que estava a procura de uma 
loja que vendesse o item de 
proteção.

Em entrevista a CNN Aziz 
afirmou que Pazuello será 
reconvocado à comissão, e 
que será questionado sobre 
este episódio. “Vou perguntar 

ao Pazuello se o presidente 
Bolsonaro estava vendendo 
máscara, porque ele subiu no 
palanque sem máscara e não 
comprou nenhuma máscara 
lá”, declarou Aziz.

Para o senador, o ex-ministro 
“mentiu muito” em seu depoi-
mento na comissão, e que, 
reconvocado, que ele possa 
comparecer à CPI sem um 

“habeas corpus embaixo do 
braço”, que, segundo Aziz, ele 
utilizou para fazer “gracejos” e 
contar “historinhas”, evitando 
dar respostas objetivas sobre 
seu tempo à frente da Pasta.

O presidente do colegiado 
também criticou o movimento. 
Aziz chamou os integrantes de 
“motoqueiros do apocalipse” e 
questionou a motivação do ato. 

Ex-ministro Pazuello esteve junto de Bolsonaro, ambos não usavam máscaras

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 O novo prefeito de São 
Paulo, Ricardo Nunes (MDB), 
é investigado pela Polícia 
Civil por suspeita de par-
ticipar de um esquema 
de lavagem de dinheiro 
desviado da Prefeitura no 
período em que foi vereador. 
Os investigadores apuram 
detalhes sobre depósitos 
na conta da empresa do 
emedebista, de sua mulher 
e de seus filhos, após alerta 
de órgãos de controle.

As evidências foram le-
vantadas pelo Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), que 
também mapeou movimen-
tações financeiras suspeitas 
de entidades comandadas 
por ex-funcionários do 
prefeito. Elas gerenciavam 
creches da cidade, mas par-
te dos recursos recebidos 
da Prefeitura foi parar em 
contas de seus próprios 
gestores, depois de passar 
por contas de empresas 
que, para a polícia, são de 
fachada.

Um dos pontos da inves-
tigação são dois depósitos 
em dinheiro, que totalizam 
R$ 150 mil, feitos na conta 
de uma dedetizadora regis-
trada em nome do prefeito 
e seus familiares. 

O Coaf emite alertas para 
transação em espécie em 
valores elevados para pre-
venir lavagem de dinheiro. 
Os investigadores apuram 

Prefeito de São Paulo é 
alvo de investigação

Lavagem de dinheiro

as circunstâncias dos de-
pósitos atípicos.

Questionado pelo Esta-
dão, Nunes afirmou, por 
meio de nota, que “não há 
depósitos sem origem” na 
conta de sua empresa, mas 
não informou quem fez os 
pagamentos que levaram o 
Coaf a emitir o alerta.

O Ministério Público 
já se manifestou favora-
velmente à continuidade 
do inquérito, que está em 
segredo de Justiça e teve 
início em dezembro de 
2020. A apuração é uma 
nova frente de investigação 
contra o prefeito, que já 
foi alvo de um processo na 
Promotoria de Justiça do 
Patrimônio Público e Social 
de São Paulo por suspeitas 
com a “Máfia das Creches”. 
Esta primeira apuração, de 
cunho civil, não encontrou 
indícios contra ele.

Ricardo Nunes comanda 
a Prefeitura desde o início 
do mês, quando o prefeito 
Bruno Covas (PSDB) se 
afastou para se tratar de um 
câncer. Ele assumiu o cargo 
em definitivo na semana 
passada, após a morte de 
Bruno. Antes de ser eleito 
vice, ele foi vereador da 
cidade por dois mandatos 
(entre 2012 e 2020). 

A investigação está re-
lacionada aos seus dois 
últimos anos na Câmara 
Municipal. (E.C.)

Objetivo é obrigar Bolsonaro a cumprir medidas de Saúde  

Marcos Corrêa/PR/Divulgação 
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EUA dizem esperar por 
investigação transparente

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem 
que o governo dos Esta-
dos Unidos espera que a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) conduza uma 
investigação “transparente” 
e “independente” sobre as 
origens da Covid-19. Durante 
uma coletiva de imprensa, 
a assessora disse que não 
há dados e informações 
suficientes para se tirar uma 
conclusão sobre o assunto 
no momento.

“Todos neste país desejam 
saber como isso começou, 
onde isso começou”, de-
clarou Psaki.

A porta-voz havia sido 
questionada sobre uma 
reportagem do Wall Street 
Journal, publicada no fim de 
semana, segundo a qual três 
pesquisadores do Instituto 
de Virologia de Wuhan, na 
China, ficaram doentes 
em novembro de 2019 e 
procuraram atendimento 
hospitalar.

De acordo com o jornal, a 

Origem da Covid

informação pode aumentar a 
pressão por uma investigação 

mais completa sobre a pos-
sibilidade de o coronaví-
rus ter “escapado” de um 
laboratório.

Durante a coletiva, Psaki 
também afirmou que ainda 
não há uma data definida 
para o encontro entre o 
presidente americano, Joe 
Biden, e o mandatário da 
Rússia, Vladimir Putin. (E.C.)

Assessora disse que todos querem saber como começou

Reprodução

Avanço da vacinação aumenta 
a desigualdade no mundo

Países de alta renda, com 15% da população mundial, compraram 45% de todos os imunizantes disponíveis

COVID-19

O avanço das campanhas de 
vacinação contra a Covid-19 
no mundo, que bateu nesta 
semana a marca de 1,6 bilhão 
de doses aplicadas, ampliou 
a desigualdade entre países 
ricos e pobres. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, 
os países de alta renda, com 
15% da população mundial, 
compraram 45% de todas as 
vacinas disponíveis. Cerca 
de dez países, a maioria na 
África, sequer aplicaram uma 
única dose

O Chade é um deles. Com 
15 milhões de habitantes, o país 
só deve receber as primeiras 
doses da Pfizer em junho. 
Médicos e enfermeiros ainda 
não foram vacinados. Também 
não começaram a vacinação 
Burkina Faso, Eritreia, Burundi 
e Tanzânia - que, em fevereiro, 
disse que não pretendia “acei-
tar” vacinas. Pequenas ilhas 
do Pacífico, como Vanuatu, 
também não iniciaram cam-
panha de vacinação, mas têm 

menos urgência porque não 
registraram grandes surtos.

O cenário preocupa espe-
cialistas. A OMS estima que a 
lenta vacinação em alguns países 
pode prolongar a pandemia 
do cornavírus. Os grandes 
laboratórios afirmam que seria 
possível imunizar a maioria 
da população mundial até o 
final de 2021, mas especialistas 
alertam que países mais pobres 
podem conseguir terminar a 
inoculação apenas em 2024.

O cenário favorece o surgi-
mento de novas variantes, mais 
contagiosas e letais, como as 
cepas identificadas na África 
do Sul e na Índia, que po-
dem ser resistentes às vacinas, 
comprometendo a imunidade 
em todo o mundo. “Nós já 
sabemos que uma variante, 
a sul-africana, é menos sus-
cetível à proteção da vacina 
da AstraZeneca”, afirmou o 
epidemiologista Chris Beyrer, 
da Escola de Saúde Pública da 
Universidade Johns Hopkins. 

“Enquanto as pessoas mais sus-
cetíveis não forem imunizadas, 

o vírus continuará evoluindo, 
e isso pode minar a geração 
atual de vacinas”.

As causas para a desigualdade 
no acesso às vacinas são muitas. 
A primeira, mais óbvia, é de 
ordem econômica. Países mais 

pobres têm dificuldades para 
comprar doses e enfrentam 
problemas de infraestrutura e 
distribuição. O ‘nacionalismo 
da vacina’, ou concentração 
de vacinas por parte de países 
ricos, é outra - como poucas 

vacinas foram aprovadas e a 
capacidade de produção é 
limitada, nações que conse-
guiram encomendar grandes 
estoques saíram na frente.

Além disso, a logística é um 
grande problema. “As vacinas 

que usam RNA mensagei-
ro (como Pfizer e Moderna) 
são muito eficientes e muito 
seguras. Mas são difíceis de 
fazer, armazenar, distribuir”, 
explicou Beyrer. A quebra 
de patentes, posição agora 
defendida pelos EUA, não 
seria uma solução mágica, 
acredita. “É uma ciência muito 
avançada, e levantar as patentes 
não mudaria nada no curto e 
médio prazo, porque preci-
saria haver uma transferência 
significativa de tecnologia e 
de capacidade de construção 
(de laboratórios). ”.

A preocupação se estende 
a países que já adquiriram 
vacinas, mas não conseguem 
acelerar suas campanhas. Quase 
30 entre eles África do Sul, 
Austrália e Armênia, aplicaram 
a primeira dose em menos de 
1% da população. Só 20 países 
ultrapassaram a marca de 50%. 
A imunização com vacinas 
de menor eficácia - como 
a russa Sputnik e a chinesa 
Sinovac - também pode ser 
um problema. 

Estadão Conteúdo

Cerca de dez países, a maioria na África, sequer aplicaram uma única dose da vacina

Irineu Junior/Secop Suzano

O Conselho Agroindustrial 
Argentino (CAA) se reuniu 
com o governo, na sexta-feira 
passada, para manifestar rejei-
ção e preocupação em relação 
à medida que determina a 
restrição das exportações 
de carne bovina pelo prazo 
de 30 dias. A informação foi 
divulgada pela CAA na ma-
nhã de ontem. Pelo governo, 
participou o ministro do 
Desenvolvimento Produtivo, 
Matías Kulfas, acompanhado 
da secretária de Comércio 
Interno, Paula Español.

Segundo a nota, o encontro 
aconteceu após o CAA ter 
afirmado que a restrição 
dos embarques é contrária 
a todos os objetivos fixados 
na agenda de trabalho que 
a instituição tem com o go-
verno. Entre eles, as políticas 
estaduais que promovam a 
produção, agregação de valor 
e a exportação das cadeias 
agroindustriais, de forma 
federal, inclusiva e sustentável.

“Os representantes do CAA 
compartilham da preocupação 
com o nível de inflação do 

Argentina rejeita com 
preocupação restrição

Exportação de carne

país, que atinge a todos e 
principalmente aos que têm 
menos renda, mas o caminho 
das restrições não é o certo”, 
disse a nota.

Como medida, a instituição 
analisou com as autoridades 
do governo propostas de 
longo, médio e curto prazo 
para corrigir e equilibrar a 
situação, “promovendo a 
oferta para atender à procura 
do mercado interno e externo, 
permitindo revogar a suspensão 
o mais brevemente possível”, 
afirmou a entidade.

A nota disse ainda que a 
entidade fez um acordo com 
o ministério, para continuar 
com as reuniões “em busca 
de soluções que contemplem 
o interesse geral”. (E.C.)

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem 
que o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, espera uma 
contraproposta do Partido 
Republicano em relação ao 
pacote de infraestrutura ne-
gociado entre democratas e a 
oposição. Durante uma cole-
tiva de imprensa, a assessora 
disse que o governo fez mais 
concessões na matéria do que 
os republicanos.

Na sexta-feira passada, a 
Casa Branca propôs reduzir 
o montante total do plano 
de investimentos em obras 
de US$ 2,3 trilhões para US$ 
1,7 trilhão.

O novo texto prevê menos 
gastos com estradas, pontes e 
na construção de novas redes 
de banda larga.

Uma das demandas da 
oposição, senadores repu-
blicanos classificaram a nova 
proposta como “decepcionante” 
e disseram que “grandes di-
ferenças” permanecem entre 
os dois partidos com relação 
ao tema. (E.C.)

Estados Unidos
Casa Branca 
espera nova 
contraproposta 
de pacote

Conselho 
Agroindustrial 
Argentino se reuniu 
com o governo, na 
sexta-feira passada

Casa Branca disse 
que não há dados 
suficientes para se 
tirar uma conclusão 
sobre o assunto 



esportesTerça-feira, 25 de maio de 2021 9portalnews.com.br



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Terça-feira, 25 de maio de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra socorre Jade, e Roberta fl agra o casal na Aquazen. Karina e Pedro 

dormem, e Tomtom e suas amigas brincam com os dois. Cobra assume que 

gosta de Jade. Gael descobre que Karina não dormiu em casa e se enfurece. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Júlia se sente desconfortável em sair sozinha com Ana. Suzana se preocupa 

quando Alice comenta que acompanhará Renato em um encontro com seu 

antigo sócio. Rodrigo fi ca impactado com a notícia de que Ana e Lúcio estão 

se aproximando.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde se esforça para não se envolver com a declaração de amor de 

Alan, que fi ca arrasado quando a babá diz que ama outro homem. Dominique 

comenta com Edu sua desconfi ança de que Renzo facilitou a fuga das três 

testemunhas.

GLOBO, 21H00

Império
Fernando se descontrola ao ver Cristina e Vicente juntos. Cora pede para 

Xana expulsar Robertão de sua casa. José Pedro tira satisfações com Maria 

Marta sobre o atraso nas obras de seu apartamento. A obra no camelódromo 

é concluída. 

RECORD, 21H

Gênesis
Ló e suas fi lhas se desesperam por Ayla. Abrão é avisado sobre o acidente 

de Ismael. Em Gerar, o rei Abimeleque pensa em um castigo para o fi lho de 

Najla. Abraão dá uma boa notícia sobre Ismael, mas todos no acampamento 

são surpreendidos por uma nuvem de fumaça.

 A felicidade pode 
estar em qualquer 
lugar, acontecer a 
qualquer momento, 
e mudar sua vida 
definitivamente. 
Basta que você esteja 
vivendo cada dia com 
a motivação certa.

Ninguém é feliz ao 
esperar sentado que 
as coisas aconteçam. 
Ninguém alcança 
seus objetivos ao 
encarar tudo com 
negatividade. Abra 
as portas do seu 

MOMENTO
especial

Conquiste sua felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CRISTIANE ANNE TEIXEIRA E

NEUSA BASTOS DE SIQUEIRA

Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e 

alegria. Feliz aniversário!

Não importa o que você decidiu. O que 
importa é que isso te faz feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

coração para o mundo 
e espere o melhor do 
que cada momento 
tem para lhe oferecer.



Terça-feira, 25 de maio de 2021 11portalnews.com.br



Variedades Terça-feira, 25 de maio de 202112 portalnews.com.br

social@moginews.com.br

Terça-feira, 25 de maio de 2021

águas em minha vida. Após o 
trauma de ter perdido minha 
mãe, irmã e sobrinho em um 
acidente trágico, encontrei no 
suporte cristão forças para 
continuar minha jornada. 

OG - Como é que administra 
sua vida profissional e a fami-
liar já que passa tempos em 
missões na Marinha ?
Sou Comandante apenas 
quando estou à serviço. Em 
casa sou subordinado à Capitã 
Esposa. Essa sim é a verdadeira 
heroína. Pois, é ela quem ad-
ministra a nossa vida.
Profissionalmente, somos 
doutrinados a cumprir nossa 
missão. A partir do momento 
que desatraco o navio, aciono 
o modo “Comandante”, e a 
partir daí nossas atividades 
convergem aos resultados 
a serem apresentados. Po-
rém, deixo claro que isso só é 
possível quando se tem uma 
boa estrutura familiar. E isso, 
graças a Deus, eu presencio 
em minha vida.

OG- Qual foi um dos momentos 
mais difíceis que passou ? E 
como superou ? 
Sem dúvida, o momento mais 
difícil foi lidar com o trauma 
citado anteriormente. A su-
peração veio dia após dia, 

olhando para a esposa e filhos 
como incentivo e crendo que o 
Criador sabe de todas as coisas.
Quando se fala com um na-
vegante profissional, sempre 
perguntam se já enfrentei 
tempestades... e a resposta 
é claramente SIM. Diversas...
Já enfrentei incêndio a bordo, 
já fiquei à deriva durante 5 dias 
no Pacífico, diversos resgates... 
teríamos vários bons livros de 
aventura se eu começasse a 
escrever ... 

OG- Conheci seus pais e tenho 
uma história com você e sua 
família . Rever você não foi por 
acaso , com isso , relate aqui 
um pouco daquilo que me 
passou de maneira informal em 
encontro casual que tivemos .

Minha mãe era uma pes-
soa muito dedicada à arte... 
apaixonada por carnaval... 
lembro-me de vê-la diversas 
vezes nas colunas sociais de 
Suzano.
Minha irmã era bailarina pro-
fissional. 
E você Osny, fazia parte do 
ciclo de amizade delas.

OG- Você teve uma passagem 
que fez alavancar sua carreira 
profissional e que poucos 
sabem , poderia relatar aqui?

Nome completo: Adriano Assis da Silva
Data de nascimento: 19/05/1979
Estado civil: Casado
Filiação: Salvina Assis Neta & Antônio da Silva
Nome da esposa e filhos:Rebeca Santos de Almeida  (esposa), André Almeida 
& Lissa Almeida (filhos)
Formação: Capitão de Cabotagem - Cientista Náutico formado pela Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha Mercante 
Especializações: Full Dynamic Positioning Operator - Formado no Nautical Ins-
titute de Londres, Especialista em Resgate e Emergência Submarina - Formado 
na SIMWAVE de Barendrecht Holanda, entre outras especializações.

Do Sonho a Realidade ! 
“Marinha”

Adriano e Rebeca com 
os filhos André e Lissa

Adriano Assis

O
s
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Adriano com a esposa Rebeca

Terça-feira 

Tânia Maria Pereira Navajas , Mônica 

Carreira e Ariane Gonçalves Grulha 

Quarta-feira 

Maria Nequiciane Faria, Ivan Rizzi, 

Marcela Mello Freire, Letícia Torres, 

Loraine Gomes , Mônica Ancelotti 

e Fúlvia Moraes Guedes . 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

OG - Porque resolveu ingressar 
na Marinha ? 
Era um sonho de criança. Eu 
dizia à minha mãe que seria 
Comandante de navios. Dedi-
quei muitos anos de estudos 
até conseguir ser aprovado no 
concurso militar para formação 
de Oficiais da Marinha.

OG- Você é natural de Suzano 
, Hoje mora em Mogi das 
Cruzes . Conte um pouco de 
sua trajetória familiar e como 
vê as duas cidades.
Na verdade sou natural de São 
Paulo. Porém, cresci em Suza-
no. Local onde tenho a maior 
parte das minhas amizades 
e muito carinho pela história 
que escrevi nessa região.
Atualmente moro em Mogi 
das Cruzes, apenas por motivos 
logísticos.
Como são cidades vizinhas, 
consigo usufruir das duas 
estruturas urbanas sem difi-
culdades.

OG - Sei que é Cristão, e isso te 
dá algumas bases de princípios 
e conduta . Relate um  pouco 
sobre isto:
Ser Cristão foi um divisor de 

Após minha formatura, atuei 
durante um ano nos Emirados 
Árabes. Sediado no Bahrein, 
fui Oficial responsáveis por 
administrar reparos navais 
e outros assuntos inerentes 
a minha função.
Com certeza isso foi um di-
ferencial na minha carreira.

OG - Quais das missões que 
você atribui como um grande 
desafio em carreira ? 
A maior missão é ser líder e 
não um mero Comandante. 
Pelo meu exemplo, tenho 
minha tripulação como uma 
família. Utilizo dois pilares 
administrativos: Respeito e 
Educação. Onde a falta de 
qualquer um deles não é 
tolerável por mim.
Trabalhamos com Robótica 
Submarina. Tanto no âmbito 
da exploração de petróleo 
como na parte de comunica-
ção intercontinental. Todas as 
missões são atípicas, fazendo 
com que cada uma tenha 
uma particularidade.

OG - Quantos países você 
conhece e qual foi o tempo 
mais demorado em que ficou 
a trabalho e porque? Pergunta 
muito interessante rs
Conheço 18 países, entre eles 
Cingapura, Malásia, Thailan-
dia, Arábia Saudita, Bahrain, 
Katar, Dubai, Índia, Holanda, 
Bélgica, Moçambique, Egito, 
Uruguai, Argentina...
O tempo mais demorado foi 
quanto estive em período de 
estudo no Emirados Árabes 
(um ano)

OG - O que você diria aos aspi-
rantes a ingressar na Marinha 

do Brasil ? 
É uma carreira fantástica, e 
muito nobre.
Eu sou oriundo da rede pública 
de Suzano. Estudei desde o 
pré-escolar até a conclusão 
do Ensino Médio no Justi-
niano. Posso afirmar que, 
quando temos um sonho, 
e a conclusão desse sonho 
só depende de nós, não há 
obstáculos!
Disciplina e dedicação são a 
chave para o sucesso.
Precisamos de mais jovens 
com reais sonhos de fazer a 
diferença na Marinha.

OG- Quais são seus planos 
a nível de futuro , e se fosse 
para mudar algo até aqui , o 
que seria ? 
Meu plano maior é ser exemplo 
para os meus filhos. Almejo 
cargos os quais eu possa ter 
mais tempo com a minha 
família.
Poxa, eu não mudaria nada... 
apenas viveria mais intensa-
mente cada minuto.

Jogo Rápido 

Um Livro: Eclesiastes

Um Perfume: Fahrenheit 

Um Filme: Batismo de Sangue

Uma Viagem: México com a família 

Um Lugar: meu Lar

Um ídolo: Andre Agassi 

Uma Música: Who Am I - Casting 

Crowns

Um Cantor: Dave Mustaine 

Uma Cantora: Janis Joplin

Uma Bebida: vinho (Don Melchior) 

Uma Comida Preferida: culinária 

mediterrânea 

Um Sonho: Cruzar os EUA (de motor 

Home) com a família 

Uma Mensagem: Faça o seu sonho 

tornar-se realidade!

Uma Frase: é o que sempre digo 

à minha tripulação: “Façamos o 

correto a todo instante! Apenas assim 

estaremos certos.”


