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Estudo vai revelar dados 
precisos sobre pandemia

Composto por 
funcionários da 
Secretaria de Saúde 
e do Gabinete, comitê 
reúne dados como 
total de internações, 
ocupação de UTI,
altas médicas e mortes

DESASSOREAMENTO

Um grupo de trabalho montado 
pela Prefeitura de Mogi das Cru-
zes tem atuado nas últimas sema-
nas para produzir um diagnóstico 
mais preciso e atual da situação da 
pandemia, orientando medidas e 
a tomada de decisões. Formado 
por funcionários do Gabinete e 
da Secretaria de Saúde, o comitê 
reúne dados de testagem, novos 
casos, internações, ocupação de 
UTI, altas médicas e mortes, den-
tre outros, separando-os por datas 
e proporcionando um diagnósti-
co da situação atual da pandemia.  
Cidades, página 5

Licitação das vicinais

Governo de SP
adia abertura 
dos envelopes
Cidades, página 4

PAULISTÃO

Palmeiras tira 
Santos do 
campeonato. p7

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Mogi das Cruzes, por 
meio do programa Emprega Mogi 
Digital, tem 258 postos de traba-
lho abertos para todos os níveis de 
escolaridade. Os cargos possuem 
salários de até R$ 6 mil. As oportu-
nidades abrangem áreas como Saú-
de, Construção Civil, Alimentação 
e Tecnologia. Cidades, página 6

Salários de até R$ 6 mil

EMPREGA

MOGI OFERECE

258 VAGAS

Levantamento trará números completos sobre ocupação de leitos para UTI Covid e Enfermaria

Divulgação/PMMC
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Abastecimento

Semae reduz vazamentos e 
pede economia à população

Preocupação da autarquia é com possível escassez
de água fora do período de chuvas. Cidades, página 4

D
iv

u
lg

a
çã

o
/S

e
m

a
e

DAEE mantém limpeza do rio Jundiaí e anuncia 
novas obras para o 2º semestre. Cidades, página 3
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PHOTOSHOP
A manipulação de uma fotografia pu-
blicada nas redes sociais particula-
res do prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), gerou repercus-
são além da esperada. O ponto de 
partida foi uma imagem do prefeito, 
acompanhado do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP), no gabi-
nete do ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto. Na fotografia origi-
nal, o ministro aparece sem más-
cara, com um retrato do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) ao 
fundo. Porém, nas redes sociais do 
prefeito mogiano, o ministro apare-
ce com máscara e, em vez da foto 
de Bolsonaro, o retrato foi alterado 
por um quadro de paisagem. Nas re-
des sociais, há quem tenha gostado.

REAÇÃO
O ministro Machado Neto não pou-
pou forças ao criticar a ação da equi-
pe de mídias sociais de Caio Cunha. 
“Um desrespeito com o presidente 
da República, com o Ministério, co-
migo, com o fotógrafo que está ali 
trabalhando e, acima de tudo, com 
a lei, que determina que órgãos pú-
blicos tenham fotos do presidente”. 
A foto da polêmica foi feita dentro do 

gabinete do ministro, em um pré-
dio público.

RETRATAÇÃO
Com a polêmica, Caio Cunha retirou 
a postagem do ar e publicou um co-
municado oficial em sua página pes-
soal na rede social Instagram. Em seu 
pronunciamento, o prefeito afirmou 
que a equipe agiu sem seu conhe-
cimento ou aprovação, e que tomou 
todas as medidas necessárias junto 
ao seu staff, reiterando o pedido de 
desculpas ao ministro e ao governo 
federal. “Salientei o prejuízo que esse 
erro pode trazer: desde interpretações 
equivocadas sobre um possível des-
respeito institucional de minha par-
te com o Ministério e a Presidência, 
até a tentativa de darem conotações 
político-partidárias a uma postagem 
cuja finalidade era tão somente co-
memorar as conquistas para nossa 
Mogi”, escreveu.

PREFEITURA
Cabe salientar que a polêmica en-
volvendo a edição da foto foi feita na 
página pessoal do prefeito de Mogi 
das Cruzes, e não foi publicada nas 
redes oficiais da administração mu-
nicipal.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Aguardado e contrariado

D
ois editais estaduais de concessão 
que ganharam grande projeção no 
ano passado ficaram para 2021, 
contrariando estimativas iniciais de 

que seriam divulgados até o final de 2020. 
Enquanto o edital da concessão das estações 
de trem da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) é esperado por atender 
uma antiga demanda da população, a con-
cessão das rodovias Mogi-Bertioga (SP-98) e 
Mogi-Dutra (SP-88) - e outras rodovias que 
dão acesso ao litoral paulista - é aguardada 
para que se tenha certeza da exclusão da 
praça de pedágio do km 45 da Mogi-Dutra.

Quanto à CPTM, são aguardadas as re-
formas e ampliações das estações Estudan-
tes, Mogi das Cruzes e Jundiapeba, da Li-
nha 11-Coral. A companhia já autorizou o 
início do procedimento licitatório para que 
o edital seja produzido. O edital da CPTM 
ocorreu em março, mas sem propostas de 
empresas para realizarem as reformas. Além 
disso, a concessão da estação Braz Cubas não 
está incluída no edital, mas é possível que 
os estudos feitos para as outras três estações 
também sejam utilizados neste novo proces-

so de concessão, cujo edital segue sem data 
de publicação. Se o processo da reforma das 
três estações sofrerá atraso indeterminado, é 
possível imaginar que as melhorias na Braz 
Cubas deverão levar ainda mais tempo. Além 
disso, um dos objetivos é utilizar o espaço 
das estações para fins comerciais. O que não 
será concebível é melhorar a atuação do co-
mércio sem as obras necessárias para o con-
forto e segurança dos passageiros. É preciso 
ficar de olho.

Sobre o pedágio, em setembro de 2020, 
após diversas manifestações contrárias à ins-
talação do posto de cobrança, o Conselho 
Gestor de Parcerias Público-Privadas do Es-
tado de São Paulo aprovou a publicação do 
edital de concessão do lote de rodovias do 
litoral. O avanço foi, novamente, recebido 
com indignação pela população, que voltou a 
se organizar para barrar a proposta. A Artesp 
confirmou que o edital ficará para este ano.

Temos aí, duas propostas para Mogi das 
Cruzes que merecem atenção. A primeira, 
das estações, a cidade aguarda ansiosamen-
te, ao contrário da segunda, a qual Mogi 
quer distância.

Em tempos difíceis como 
esses que vivemos é preciso 
buscar cada vez mais alter-
nativas para saúde física e 
mental. Pensando nisso, es-
tudos científicos estão sendo 
realizados diariamente. Em 
artigo publicado na revista 
científica Diabetes & Meta-
bolic Syndrome: Clinical Re-
search & Reviews, pesquisa-
dores relatam, após analisar 
pacientes com Covid-19, que 
treinos aeróbicos contribuem 
para fortalecer a imunidade 
em geral e o sistema respi-
ratório, podendo minimizar 
a morbidade e mortalidade 
decorrentes do vírus.

Além disso, muitas pes-
soas começam uma academia, 
uma natação ou corrida para 
melhorar a saúde cardiovas-
cular, construir músculos e, 
claro, obter um corpo sau-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

dável. Porém, a prática de es-
portes tem outros benefícios. 
Durante a última década, os 
cientistas analisaram como os 
exercícios podem melhorar 
a função cerebral. Indepen-
dentemente da idade ou nível 
de fitness, estudos mostram 
que praticar esportes forne-
ce benefícios excelentes ao 
organismo.

Um deles é reduzir o es-
tresse, após um dia agitado. 
O exercício aumenta as con-
centrações de norepinefrina, 
produto químico que pode 
moderar a resposta do cére-
bro ao estresse e auxiliar as 
pessoas que também apre-
sentam déficit de atenção.

Também existe o benefício 
da química da felicidade, por 
exemplo, passar uma hora 
nadando sem parar pode ser 
difícil, mas vale a pena o es-

forço. A prática do esporte 
libera endorfinas, que criam 
sentimentos de felicidade e 
euforia. Estudos têm demons-
trado que o exercício pode 
até mesmo aliviar os sinto-
mas de depressão. Por esta 
razão, profissionais da Saúde 
recomendam que as pessoas 
que sofrem de depressão ou 
ansiedade, ou aqueles que 
estão apenas se sentindo pra 
baixo podem ter vários be-
nefícios. Em alguns casos, a 
prática de esportes pode ser 
tão eficaz quanto os antide-
pressivos no tratamento da 
depressão. Não se preocupe 
se você não é exatamente o 
esportista mais frequente. A 
prática de esportes por 30 
minutos, três a cinco vezes 
por semana pode instanta-
neamente melhorar o seu 
humor geral.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Mogi abre novo agendamento 
para pessoas com 60 anos 

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes libera hoje, 
às 8 horas, novas vagas de 
agendamento para aplicação 
da primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 em pessoas 
com 60 anos ou mais. Para 
agendar, basta acessar o site 
https://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/ .

As vagas serão liberadas para 
a próxima segunda e terça-feira. 
Hoje e amanhã continua a 
aplicação de primeira dose 

Covid-19

do imunizante para pessoas 
com 60 anos ou mais que já 
efetuaram o agendamento 
online.

As segundas doses também 
precisam ser agendadas, mas o 
município aguarda a chegada 
de novas grades pelo governo 
do Estado. O mesmo acon-
tece para atendimento dos 
portadores de comorbidades, 
próximo grupo previsto na 
programação estadual de 
imunização. 

Mogi está programando 
para a próxima quarta-feira 
a abertura do agendamento 
online para aplicação de pri-
meira dose para profissionais 
da Saúde. Nesta semana, o 
município recebeu novas 
grades do Estado para am-
pliação do atendimento. Já os 
profissionais recém-contratados 
de hospitais e novas alas 
Covid-19, as doses devem 
ser liberadas nos próprios 
locais de trabalho.

2ª dose também precisa ser agendada; Mogi aguarda chegada de novas grades

Maurício Sordilli/Secop Suzano

DAEE confirma novas obras no
Alto Tietê para o 2º semestre

Estado prevê editais para ações no limite entre Mogi e Biritiba Mirim; rio Guaió também passará por limpeza

INFRAESTRUTURA

O Departamento de Águas 
e Energia Elétrica do gover-
no do Estado de São Paulo 
(DAEE) informou na tarde de 
anteontem que os cinco editais 
do novo pacote de obras de 
infraestrutura que incluirão o 
Alto Tietê estão na etapa final 
de elaboração e serão abertos 
para concorrência a partir do 
segundo semestre deste ano. 
As obras serão realizadas nas 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Biritiba Mirim, Suzano e Poá.

O DAEE informa que estão 
previstos o Lote “4,5”, que 
conta a partir do córrego 
Sabino até a ponte da avenida 
João XXIII, no limite entre 
Mogi e Biritiba, e o Lote “5” 
num total de três quilômetros 
em duas etapas: da foz do rio 
Paraitinga ao córrego Capela e 
entre a estrada Santa Catarina 
e o canal de adução da Sabesp. 
O pacote do DAEE também 

prevê ações de limpeza no 
córrego Itaim, em São Paulo, e 
na cidade de Franco da Rocha.

Segundo o departamento 
estadual, o prazo para a realiza-
ção das intervenções é de nove 
meses a partir da assinatura 
do contrato. As intervenções 
contarão com investimentos 
de R$ 34,8 milhões, de total 
responsabilidade do governo 
do Estado, sem a necessidade 
de contrapartidas por parte 
dos municípios beneficiados.

Para as próximas semanas, 
o DAEE promete a limpeza 
e desassoreamento de um 
trecho de 1,5 quilômetro 
no rio Guaió, entre Suzano e 
Poá, e entre a foz do rio Tietê 
e a rodovia Mogi-Guararema. 
No programa do governo es-
tadual, está prevista a retirada 
de 25 mil metros cúbicos 
de sedimentos do leito do 
rio, com o objetivo de evitar 
alagamentos e enchentes na 
região no período de chuvas.

Atualmente, o DAEE informa 
que está realizando três inter-
venções de desassoreamento 
de cursos d’água em municí-
pios do Alto Tietê. Somadas 
às ações também realizadas 

em São Paulo e na cidade 
de Guarulhos, na Grande 
São Paulo, o investimento 
total é de R$ 22,45 milhões 
na desobstrução e limpeza 
dos rios e córregos na região.

Segundo o órgão estadual, 
em Mogi das Cruzes continuam 
os trabalhos de desassorea-
mento do rio Jundiaí, entre 
a avenida das Orquídeas 
e a rua José Pereira, com 

a remoção de sedimentos 
em um trecho de três qui-
lômetros. No limite entre 
Suzano e Itaquaquecetuba são 
1,3 quilômetro do rio Jaguari 
que passam pela retirada de 
sedimentos. Já em Poá, o 
córrego do Itaim está sendo 
desassoreado no trecho entre 
a rodovia Mogi-Guararema 
e a avenida Marginal, com 
13,5 mil metros cúbicos de 
materiais sendo extraídos do 
fundo do rio.

Em Mogi das Cruzes, a 
Prefeitura Municipal divulgou 
no mês de fevereiro a realiza-
ção de mutirões de trabalho 
de limpeza da Secretaria 
Municipal de Serviços Urba-
nos, que fizeram a remoção 
de vegetação e entulho de 
dois córregos: o córrego dos 
Corvos (na avenida Paulo 
VI, em César de Souza) e 
o córrego do Gregório (na 
avenida Henrique Peres, em 
Braz Cubas).

André Diniz

Serviços de limpeza em três quilômetros do rio Jundiaí continuam em andamento

Mariana Acioli/Arquivo

esPEra!
AFOme

nÃO
Contribua com o 

Mogi Contra Fome

Doe alimentos, produtos de 

higiene, medicamentos, 

insumos ou serviços gerais.

saiba mais em:

mogicontrafome.com.br

Para doar, cadastre-se no e-mail:

querodoar@pmmc.com.br
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Mogi Moderno e Vila Rei 
recebem operações amanhã

O Mogi Moderno e a Vila 
Rei serão atendidos ama-
nhã pelas operações Cata-

-Tranqueira e Cata-Pneus. 
Os moradores desses dois 
locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que 
não tenham mais serventia na 
frente de suas casas na noite 
de hoje ou antes das 7 horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de 
ser um serviço adicional pres-
tado pela Prefeitura para o 
descarte correto de materiais, 
contribui para a contenção 

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

da proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
dos vírus da dengue, zika e 
chikungunya. O descarte de 
lixo e materiais recicláveis 
impacta diretamente nesse 
controle e os pneus guarda-
dos nas residências podem 
ser alvo de criadouro do 
mosquito. Por este motivo, 
a orientação é descartá-los 
sempre que não tiverem mais 
utilidade.

São cerca de 10 funcionários 

atuando a cada sábado. O ma-
terial é removido das calçadas 
e colocado nos caminhões. 
Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira, do 
modelo Bobcat, auxilia na 
coleta. Após os serviços nas 
ruas, o material é enviado para 
a destinação final, em aterro 
legalizado. No caso dos pneus, 
eles seguem primeiramente 
para o Ecoponto do Jardim 
Armênia e depois recebem a 
destinação correta.

Objetivo é recolher objetos e móveis não utilizados

Divulgação/PMMC

Estado adia para o dia 13 
anúncio dos vencedores

O governo do Estado 
informou ontem que dará 
início à contratação das duas 
primeiras fases do programa 
Novas Estradas Vicinais, 
que visa recuperar mais 
de 1,5 mil quilômetros de 
estradas de responsabilidade 
municipal em todo o Estado, 
incluindo duas rodovias 
na região do Alto Tietê: a 
estrada do Taboão, em Mogi 
das Cruzes, e a estrada dos 
Fernandes, em Suzano. No 
entanto, a data de anúncio 
das empresas vencedoras 
foi adiada de ontem para a 
próxima quinta-feira, dia 13.

O anúncio foi feito pelo 
governador João Doria (PSDB), 
no Palácio dos Bandeirantes, 
na última quarta-feira. Doria 
prometeu investimentos 
na ordem de R$1,2 bilhão 
para a recuperação de 1.563 
quilômetros de vicinais para 
as duas primeiras etapas. 

“Nas quatro fases do pro-
jeto serão R$ 2,5 bilhões 

Novas Vicinais

de investimentos e três mil 
quilômetros de novas es-
tradas vicinais”, afirmou o 
governador.

A previsão de divulgação dos 
vencedores por etapas, como 
foi divulgado anteriormente, 
era para a tarde de ontem 
para os lotes de 31 a 40 da 
Fase 2, onde se encontram 
as estradas do Taboão e dos 
Fernandes. No entanto, após 
pesquisa junto ao Portal da 
Transparência do governo 
do Estado e na página do 
DER-SP, foi marcada para o 
dia 13 de maio, às 10 horas.

Segundo o governo do 
Estado, a documentação e 
as propostas de preço das 
Fases 1 e 2 foram recebi-
das nos dias 20 e 22 de 
abril, respectivamente, e 
encontram-se em análise 
por parte das equipes.

Para a segunda fase do pro-
grama, que inclui as estradas 
do Alto Tietê, serão R$ 634,5 
milhões em investimentos, 
em 73 lotes diferentes em 
todo o Estado, abrangendo 

85 municípios. Para a estrada 
do Taboão do Parateí, 20 
quilômetros de melhorias 
estão agendados pelo De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER), enquanto 
que a estrada dos Fernandes 
terá 12,8 quilômetros de 
recuperação de asfaltamento, 
sistemas de drenagem, pintura 
e sinalização.

A previsão do cronograma 
das obras é de 12 meses para 
ambos os trechos, a partir 
das assinaturas dos contratos. 
Segundo a Secretaria de Estado 
de Logística e Transportes, 
as obras podem ter início 
em julho deste ano, com a 
homologação dos contratos 
junto às vencedoras dos 
certames.

O primeiro edital do Novas 
Vicinais foi publicado no 
dia 2 de março, enquanto 
que a Fase 2 teve seu edital 
publicado no dia 20 do 
mesmo mês. Os municípios 
deverão executar convênios 
com o DER para a liberação 
das obras.

André Diniz

Semae incentiva economia e
amplia combate a vazamentos

Preocupada com falta de água, autarquia subiu média de reparos para 967 ao mês; em 2020, esse índice era de 667

ABASTECIMENTO

Atento a um possível cenário 
de escassez de água nos pró-
ximos meses, devido à falta de 
chuva, o Serviço Municipal de 
Águas e Esgoto (Semae) vem 
intensificando as ações para 
evitar desperdícios, como o 
combate a vazamentos. Por 
meio da técnica do geofona-
mento, a autarquia aumentou 
em 45% a média mensal de 
vazamentos identificados e 
corrigidos. No ano passado, 
foram realizados 667 reparos 
por mês, em média. De janeiro 
a abril de 2021, o número 
subiu para 967.

“Isso não significa que o 
número de vazamentos seja 
maior do que antes. O que 
explica este aumento é a in-
tensificação do geofonamento, 
que nos permite localizar 
mais vazamentos não-visíveis 
e solucionar o problema de 
forma rápida”, explicou o 
diretor-geral adjunto, Paulo 
Beono Jr.

O geofonamento identifica 
vazamentos não-visíveis, que 
são aqueles em que a água 

Autarquia realiza a captação de água no rio Tietê para o abastecimento público

não aflora à superfície, mas 
permanece embaixo da ter-
ra. A verificação é feita nas 
redes e ramais por meio de 
equipamentos mecânicos 
e eletrônicos que detectam 
ruídos. Só nos primeiros 
quatro meses de 2021, o 
Semae já inspecionou 224 
quilômetros de tubulações 
com o uso de geofones. Outros 
356 quilômetros já estão na 
programação.

Vazamentos não visíveis 
ocasionam desperdício de água 
e transtornos aos moradores, 
já que reduzem a pressão 
nas redes, podendo causar 
até desabastecimento. A me-
todologia do geofonamento 
aprimora atuação das equipes, 
ao agilizar manutenções pre-
ventivas e corretivas. Outra 
ação que tem contribuído 
para reduzir o desperdício 
é a substituição de ramais. 
Quando há vazamento numa 
dessas ligações, a autarquia 
tem priorizado a troca, o que 
diminui a possibilidade de 
novos vazamentos.

Economia
A proximidade de um 

possível cenário de escassez 
é explicada pela redução 
da disponibilidade de água 
nas represas da região. Na 
comparação entre o verão 
deste ano e o do ano passado, 

houve uma queda de qua-
se 30 pontos percentuais 
no nível das barragens do 
Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat). No início de 
maio de 2020, as represas 
estavam com mais de 80% 
de sua capacidade. Hoje, são 

menos de 60%.
O Semae não utiliza água 

das represas, mas o volume das 
barragens interfere também 
no nível do rio Tietê, onde 
a autarquia faz a captação 
para abastecimento público.

“Por melhor que seja o 

desempenho operacional, 
devemos lembrar que o 
Semae não produz água. 
Nós captamos, tratamos e 
distribuímos, e dependemos 
do volume de chuva para 
garantia de segurança hídrica. 
A água é um recurso finito, 
e uma disponibilidade me-
nor aumenta a necessidade 
de economia”, afirmou o 
diretor-geral da autarquia, 
Marcelo Vendramini.

O Semae orienta ações 
simples para economizar, 
como banhos curtos, fechar a 
torneira ao escovar os dentes, 
fazer lavagens de roupas 
sempre com a máquina cheia 
(apenas quando tiver carga 
suficiente para completá-la), 
além de identificar e reparar 
possíveis vazamentos internos, 
dentre outras medidas.

A autarquia solicita a co-
laboração de todos para que, 
ao identificar um vazamento, 
entrem em contato pelo tele-
fone 115 ou pelos números 
de WhatsApp (994454-3939, 
94217-1475 e 95786-8775).

Guilherme Berti/PMMC
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Aumenta quantidade de 
internados em Itaquá

O hospital de campa-
nha de Itaquaquecetuba 
registrou alta no número 
de internações em leitos 
de Enfermaria ontem. A 
unidade que vinha operando 
com baixa ocupação desde 
sua inauguração, há duas 
semanas, informou que 
quase todos os leitos de 
Enfermaria para tratamento 
de pacientes com corona-
vírus (Covid-19) estavam 
ocupados ontem. Outras 
unidades de saúde do Alto 
Tietê também registraram 
taxas elevadas.

Ontem, a unidade provi-
sória montada no Ginásio 
Municipal de Itaquá com-
pletou duas semanas de 
operação, a data foi marcada 
pela internação de nove 
pacientes na Enfermaria. 
Somados a outros nove 
que já se encontravam no 
hospital, o total saltou para 
18 e agora restam apenas 
dois leitos livres.

Hospital de campanha

Apesar da unidade ter sido 
aberta para atendimento de 
pacientes de todo o Alto 
Tietê, conforme anunciado 
pelo governo do Estado, a 
Prefeitura comunicou que 
os internados são do muni-
cípio e foram transferidos 
de equipamentos de Saúde 
próprios. Sem uso seguem 
os leitos de estabilização, 
20 no total.

Também em Itaquá, a 
Enfermaria do Hospital 
Santa Marcelina segue lota-
da, até ontem, os 22 leitos 
encontravam-se indisponí-
veis. Na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) a lotação é 
de 75% dos 20 leitos.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a Secretária de Estado da 
Saúde também comunicou 
números preocupantes. Os 
26 leitos de Enfermaria do 
Hospital Regional Doutor 
Osíris Florindo Coelho estão 
ocupados e na UTI a taxa é 
alta, dos 26 leitos a ocupação 
é de 88%.

Em momento delicado 
também se encontra a UTI 
do Hospital Doutor Arnal-
do Pezzuti, em Mogi das 
Cruzes, os 30 leitos estão 
ocupados. Na Enfermaria 
também operam 30 leitos, 
até ontem com ocupação 
de 78%.

Situação menos drástica 
só foi registrada no Hos-
pital Luzia de Pinho Melo, 
também em Mogi. são 46 
leitos de Enfermaria com 
44% de ocupação e 33 de 
UTI com 53% de ocupação. 
No Hospital Auxiliar de 
Suzano sobram vagas na 
Enfermaria, dos 20 leitos, 
27% estão ocupados.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Grupo de trabalho quer oferecer 
diagnóstico preciso da pandemia

O comitê reúne dados de testagem, novos casos, internações, ocupação de UTI, altas médicas e mortes

COVID-19

Um grupo de trabalho 
montado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes tem atuado 
nas últimas semanas para 
produzir um diagnóstico 
mais preciso e atual da 
situação da pandemia do 
coronavírus, orientando 
medidas e a tomada de 
decisões. Formado por fun-
cionários do Gabinete e da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, o comitê reúne dados 
de testagem, novos casos, 
internações, ocupação de 
UTI, altas médicas e mortes, 
entre outros, separando-os 
por datas e proporcionando 
um diagnóstico da situação 
atual da pandemia.

A implantação do grupo 
foi uma decisão do prefeito 
Caio Cunha (Pode) e tem 
como objetivo refinar as 
informações que chegam 
diariamente à Prefeitura. 
Um exemplo aconteceu 
esta semana: o balanço 
de dados de anteontem 
apontou 3.563 novos casos 
de Covid-19 registrados 

em Mogi das Cruzes, um 
número preocupante. Deste 
total, apenas 3 casos novos 
foram registrados em maio. 
Os demais referem-se a 
registros anteriores que 
dependiam de atualizações 
das unidades de saúde ou 
canais oficiais de informações.

“A pandemia é grave, re-
conhecemos isso e estamos 
vivendo o seu momento 
mais difícil. A Prefeitura 
está empenhada e traba-
lhando a todo vapor para 
garantir atendimento aos 
pacientes contaminados 
e apoio econômico, tanto 
que criamos uma ação pio-
neira e inédita de auxílio 
emergencial à população. 
E dentro do combate à 
pandemia, este grupo de 
trabalho está empenhado 
em coletar todos os dados, 
filtrá-los e entendê-los, ofe-
recendo um diagnóstico 
mais preciso para orientar 
nossas decisões”, explicou 
o prefeito.

A diferença registrada em 

Mogi das Cruzes na estatística 
do dia 5 de maio decorre 
da liberação no sistema de 
dados que estavam represados 
nos últimos meses, ou seja, 
não correspondem a casos 
e óbitos ocorridos agora. 

Com isso, o Departamento 
Municipal de Vigilância em 
Saúde da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes está realizando 
uma força-tarefa para atuali-
zação completa do sistema e 
a busca ativa de novos casos, 

óbitos, curados e altas de 
pacientes mais graves.

Isso inclui desde notificações 
de farmácias que realizam 
testes em pacientes até re-
gistros de postos de saúde 
que recebem pacientes com 

sintomas, passando pelos 
atendimentos nas Unidades de 
Pronto-Atendimento (UPAs) 
e no Hospital Municipal. Há, 
ainda, hospitais e serviços 
que atendem mogianos em 
outros municípios e até 
mesmo na Capital.

A aplicação de filtros como 
as datas precisas de cada 
caso e seus desdobramentos, 
a origem dos pacientes, o 
estado em que chegaram 
ao Hospital Municipal e 
sua evolução, entre outros, 
permite chegar a números 
mais próximos da realidade 
de cada dia no município.

Do início da pandemia 
até anteontem, Mogi das 
Cruzes registrou 122.467 
casos suspeitos do novo 
coronavírus, sendo 25.722 
positivos, dos quais 1.061, 
infelizmente, foram a óbito. 
Entre as notificações suspei-
tas, 79.335 foram negativos, 
6.082 foram dispensados de 
coleta e 11.328 aguardam 
resultados de exames ou 
encerramento do caso.

O balanço de dados de anteontem apontou 3.563 novos casos registrados em Mogi

Wanderley Costa/Secop Suzano

Alto Tietê informa 39 óbitos
Nas últimas 24 horas, o 

Alto Tietê registrou 39 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covid-19) informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com esta mais 
recente atualização, a região 

chegou na tarde de ontem 
à marca de 3.721 óbitos 
causados pelo vírus.

Mogi das Cruzes foi a 
cidade que registrou o maior 
número de óbitos, 28 no 
total, Ferraz de Vasconcelos 
confirmou quatro e Ita-
quaquecetuba, três. Ainda 

informaram mortes causadas 
pelo coronavírus os muni-
cípios de Suzano, com dois 
moradores, e Arujá e Poá, 
com um falecimento cada.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 2.969.680 casos 
e 99.406 óbitos por Covid-19 
desde o início da pandemia.

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.721

Arujá

682

234

198

78

44

77

679

356

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

284

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.089

Outras unidades 
de saúde do Alto 
Tietê também 
registraram  
taxas elevadas
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Mogi divulga vagas de emprego 
com salários de até R$ 6 mil

Oportunidades informadas pela Prefeitura indicam posições em vários setores, como Indústria e Comércio

258 POSTOS DE TRABALHO

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
de Mogi das Cruzes, por 
meio do programa Emprega 
Mogi Digital, está ofertando 
um total de 258 vagas de 
emprego para todos os níveis 
de escolaridade. Os cargos, 
com e sem experiência, têm 
salários de até R$ 6 mil. As 
oportunidades abrangem 
quase todas as áreas, como 
Saúde, Construção Civil, 
Alimentação, Tecnologia e 
outros segmentos.

As vagas podem ser acessadas 
pelo site www.mogidascruzes.
sp.gov.br/empregamogidigital. 
Na área imobiliária, houve 20 
oportunidades para corretores 
de imóveis. Para o Comércio, 
o destaque é para 17 vagas 
para consultor de vendas.

A Indústria concentra o 
maior número de postos 
abertos, sendo: 20 para 
soldadores, 13 para mecâ-
nicos industriais. Caldeireiro, 
eletricista de manutenção, 

eletricista montador, opera-
dor de extrusora e operador 
de logística possuem dez 
vagas cada.

“Outro ramo que merece 
destaque é a indústria moveleira, 
que encontra dificuldade para 
o preenchimento de cargos 
como meio oficial tapeceiro, 
tapeceiro, costureiro e meio 
oficial marceneiro que juntos 
somam 24 oportunidades”, 
afirmou a Prefeitura.

Com a maior quantidade 
de vagas de emprego para as 
áreas de corretor de imóveis 
e gerente comercial do ramo 
imobiliário, o projeto Suzano 
Mais Emprego está ofertando 
um total de 114 vagas de 

trabalho até o período da 
tarde. Para cada cargo estavam 
disponíveis 20 vagas, além 
de outras dez para servente 
de obra, eletricista montador 
e auxiliar de manutenção 
elétrica.

Estas, segundo a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, são as vagas 
em maior quantidade e que 
podem ser acessadas pelo site 
https://www.suzano.sp.gov.
br/web/desenvolvimento-

-economico-e-geracao-de-
-emprego/suzano-mais-emprego/ 
diariamente.

Em Guararema, a Secre-
taria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico de 
Guararema, por meio do 

Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Atualmente são 
41 oportunidades profissio-
nais com diferentes graus de 
escolaridade.

Em razão da pandemia da 
Covid-19 e da necessidade 
de fechamento dos prédios 
públicos, os candidatos de-
vem se candidatar às vagas 
pelos telefones 4693-1717 
e 4693-1432 e para quem 
ainda não possui cadastro 
ou está desatualizado pode 
acessar o link.

Entre as vagas para quem 
tem o Ensino Fundamental 
completo são para casal de 
caseiros (duas vagas), tra-
balhador rural (duas vagas), 
cozinheiro, cozinheira, auxiliar 
de jardinagem, borracheiro, 
operador de equipamen-
tos, empregada doméstica, 
faxineira e ajudante geral 
(manutenção). Há ainda 
uma vaga para pedreiro sem 
exigência de comprovação 
de grau de escolaridade.

Thamires Marcelino

Entre os setores de destaque está o Comércio, que oferece 17 oportunidades

Divulgação

As vagas podem 
ser acessadas 
pelo site www.
mogidascruzes.
sp.gov.br/
empregamogidigital

Bertaiolli é relator em MP
sobre publicação de editais

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) está tratando 
em Brasília da relatoria da 
Medida Provisória 1040/21, 
que trata de novas regras 
para o ambiente de negócios 
do Brasil. O texto enviado 
ao Congresso Nacional está 
gerando debates e discussões 
sobre a transparência das 
informações e também a 
preocupação de grupos sobre 
a viabilidade econômica dos 
veículos de comunicação, 
principalmente na imprensa 
tradicional.

Segundo a divulgação 
da Câmara dos Deputados, 
o texto visa promover a 
simplificação da abertura de 
empresas, facilitar o comércio 
exterior e melhorar a curto 
prazo a posição do país no 
ranking do Banco Mundial 
que avalia a facilidade de 
fazer negócios. Segundo a 
entidade, o Brasil estaria no 
124º lugar entre 150 países.

Entretanto, as medidas 

Câmara Federal

apresentadas no final de 
março acabam incluindo 
a Lei Federal 14.133/2021, 
promulgada no dia 1º de 
abril pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). A 
lei, conhecida como Nova 
Lei de Licitações, chamou 
a atenção de diversos seto-
res da sociedade civil, com 
principal foco nos meios de 
imprensa.

A Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI) emitiu 
uma nota no dia 28 de abril 

chamando a atenção a dois 
vetos na Nova Lei de Licitações, 
que dispensam a publicação 
de extrato de licitação em 
veículos da imprensa oficial 
e comercial, concentrando as 
informações sobre o assunto 
em um website público ainda 
inexistente. “Além de violar 
o dever de transparência, os 
vetos podem representar 
o fechamento de grande 
parte dos jornais munici-
pais e regionais, gerando 
desemprego em toda uma 
cadeia de serviço”, declarou 
o presidente da ABI, Paulo 
Jeronimo, em nota pública.

Questionada pela reporta-
gem, a assessoria do deputado 
Bertaiolli, que é o relator da 
comissão, informou que se-
rão realizadas reuniões com 
representantes da sociedade 
civil, principalmente nos 
setores de imprensa e de 
publicidade, para tratar do 
assunto. A expectativa é de 
que a agenda seja divulgada 
nos próximos dias com as 
datas e horários dos encontros. 

André Diniz

Bertaiolli terá reuniões
com setores da imprensa

Mogi News/Arquivo

Vendas do Dia das Mães 
devem ser 20% maiores

Com a reabertura das lojas 
nesta Fase de Transição do 
Plano São Paulo, a expectativa 
é que as vendas para o Dia 
das Mães cresçam 20% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A previsão 
é que o montante seja 21% 
menor que o percentual atin-
gido em 2019. Os setores de 
vestuário, calçados e acessórios 
devem ser os mais buscados 
para presentear. Além disso, 
neste ano, as cestas de café 
de manhã e os almoços por 
delivery também devem ser 
uma opção para os filhos 
celebrarem a data.

Esse será o segundo ano 
em que o Dia das Mães, a 
segunda data mais importante 
para o varejo, será celebrada 
durante a pandemia de Co-
vid-19. Diferente de 2020, 
quando as lojas estavam 
fechadas, esse ano, mesmo 
com horário de funciona-
mento restrito, o comércio 
está de portas abertas.

Segundo levantamento 
da Confederação Nacional 

Comércio

do Comércio (CNC), o Dia 
das Mães em São Paulo deve 
movimentar R$ 4,46 bilhões 
em vendas, o maior volume 
desde 2014. Desse mon-
tante, 33% correspondem 
ao segmento de vestuário e 
calçados, seguido por 21% 
dos supermercados e hiper-
mercados, além de 17% de 
utilidades domésticas.

Para a presidente da As-
sociação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), Fádua 
Sleiman, as previsões de cres-
cimento não são suficientes 
para recuperar as perdas 
dos lojistas acumuladas ao 
longo do ano passado, mas 
representam um início de 
recuperação do setor. “A 
reabertura do comércio, mes-
mo que durante um período 
do dia é importante para o 
varejo, especialmente para 
os comércios considerados 

“não essenciais” que foram 
um dos mais afetados pelas 
regras de distanciamento 
social. Outro setor que se 
beneficiou da reclassificação 

do Plano São Paulo foram 
os restaurantes, que ficaram 
um grande período atenden-
do apenas pelo delivery e 
recentemente, pelo take a 
way”, observou.

Fádua ressaltou ainda que 
a retomada do varejo e da 
economia como um todo 
ainda depende de ações de 
ampliação da campanha de 
vacinação.    

Promoção
Para estimular as vendas 

no varejo mogiano, a ACMC 
lançou a campanha Compre 
no Comércio Local, que vai 
sortear R$ 18 mil em vales 
compras em lojas parceiras. 
Ao todo, serão seis sorteios 
com dois ganhadores cada. 
O primeiro é do Dia das 
Mães e ocorre no dia 20 de 
maio, o primeiro ganhador 
receberá R$ 1 mil e o segundo  
R$ 2 mil. Para participar 
basta comprar a partir de 
R$ 50,00 em lojas parcei-
ras, preencher o cupom e 
concorrer.
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Palmeiras vence clássico e 

elimina Santos do Paulistão

Mais complicado é que o time da Vila pode ser rebaixado se perder para o São Bento no próximo domingo

3 A 2

Em clássico de bom nível 
técnico e cinco gols, o Pal-
meiras venceu por 3 a 2 e 
eliminou o Santos do Cam-
peonato Paulista, na noite 
de ontem, no Allianz Parque. 
Com atuação inspirada do la-
teral Viña, autor de um gol e 
de uma assistência, o time da 
casa manteve as chances de 
avançar às quartas de final. 
Pelo Santos, o destaque foi 
Kaio Jorge, responsável pelos 
dois gols da equipe.

Para chegar às quartas, 
o Palmeiras precisa vencer 
a Ponte Preta, fora de casa, 
no domingo. E torcer pelo 
rival Corinthians, diante do 
Novorizontino na Neo Quí-
mica Arena, no mesmo dia.

Já o Santos não tem mais 
chances de avançar por ter 
dez pontos, em terceiro lugar 
no Grupo D, contra 14 do 
vice-líder Guarani. O time da 
Vila Belmiro corre até o ris-
co de sofrer o rebaixamento, 
em caso de derrota diante do 

Destaque na partida de ontem, lateral Viña marcou um gol e deu uma assistência

São Bento, na última rodada 
da fase de grupos.

Será neste contexto que 
Fernando Diniz assumirá o 
comando da equipe santista. 
O clube chegou a um acordo 
com o treinador poucas ho-
ras antes do início do clássi-
co, que acabou marcando a 
despedida de Marcelo Fer-
nandes como interino do 
Santos - o auxiliar sonhava 

com a efetivação.
Palmeiras e Santos fizeram 

um primeiro tempo aberto, 
de seguidas chances de gol e 
de bom nível técnico. Com 
uma formação pouco mais 
coesa que o Santos, o Pal-
meiras tinha mais equilíbrio 

em todos os setores, apesar 
de jogar com um time misto. 
Aos 7, abriu o placar. Fazen-
do às vezes de lateral, Scarpa 
fez bela jogada pela direita e 
cruzou na medida para Viña, 
que apareceu sem qualquer 
marcação na pequena área 

para cabecear para o gol.
Mas a vantagem palmei-

rense no placar durou ape-
nas seis minutos. Foi quando 
Marinho recebeu lançamen-
to pela direita e, ao dominar 
no peito, já deixou Viña para 
trás. Em seguida, cruzou no 

pé de Kaio Jorge, que não 
perdoou: 1 a 1.

Exibindo ligeira superio-
ridade, o Palmeiras voltou à 
liderar o placar em lance de 
bola parada. Após cobrança 
de escanteio na área, Willian 
escorou de cabeça, na primei-
ra trave, e viu a bola pegar 
em Kaiky e João Paulo antes 
de entrar, aos 22.

Com as entradas de Ân-
gelo e Marcos Leonardo, o 
Santos ganhou fôlego no ata-
que e voltou melhor para o 
segundo tempo. Aos 5, em 
escanteio na área, Wesley 
puxou Kaio Jorge na fren-
te do árbitro Luiz Flávio de 
Oliveira, que anotou a pena-
lidade. O próprio Kaio Jorge 
converteu a cobrança.

Preocupado, Abel Ferrei-
ra fez três alteração de uma 
só vez e colocou em campo 
Danilo, Rafael Elias e Lucas 
Esteves. Apenas dois minu-
tos após entrar, Esteves com-
pletou cruzamento de Viña, 
aos 32, e selou a vitória dos 
anfitriões.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Palmeiras

A pouco menos de dois 
meses para o início dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020, 
adiados em um ano por causa 
da pandemia do coronavírus, 
os laboratórios Pfizer e BioN-
Tech anunciaram ontem que 
alcançaram um acordo com 
o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) para fornecer 
vacinas contra a Covid-19 
aos atletas e membros das 
delegações participantes do 
evento esportivo no Japão.

As empresas anunciaram 
que devem estabelecer uma 

“coordenação com os comitês 
olímpicos em todo o mundo” 
e as primeiras entregas de 
vacinas começarão no final 
deste mês. O COI não tor-
nou a vacinação obrigatória, 
mas a recomenda a todos os 
participantes do evento.

A vacina desenvolvida e pro-
duzida pela Pfizer-BioNTech 
se tornou o pilar central da 
estratégia da União Europeia 
para combater a pandemia do 
coronavírus. Em nota, os dois 
laboratórios afirmaram que o 
objetivo do memorando de 

Pfizer e BioNTech anunciam
acordo para vacinar atletas

Jogos Olímpicos

entendimento assinado pelo 
COI é que “as delegações par-
ticipantes recebam a segun-
da dose antes da chegada na 
capital japonesa”.

Essas doses serão adiciona-
das a entregas já planejadas 
como parte de pedidos feitos 
por governos nacionais ou 
pela iniciativa internacional 
Covax. Na nota, o presiden-
te do COI, o alemão Thomas 
Bach, destacou que a distri-
buição de vacinas “é mais 
um instrumento na caixa de 
ferramentas de medidas que 
vai ajudar a fazer dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
Tóquio-2020 um evento se-
guro para todos”.

A Olimpíada deve receber 
cerca de 11 mil atletas, em-
bora um número considerá-
vel desse total já tenha rece-
bido pelo menos uma dose 
da vacina. Da mesma forma, 
a nota dos dois laboratórios 
faz menção às “delegações”, 
sugerindo um grupo impor-
tante de pessoas além dos 
atletas (treinadores, oficiais 
de logística, auxiliares). (E.C.)

O técnico Hernán Crespo 
vai saber hoje o grau das le-
sões sofridas por Daniel Alves 
e Luciano no empate com o 
Racing pela terceira rodada 
do Grupo E da Copa Liber-
tadores, quarta-feira, na Ar-
gentina. Os dois jogadores, 
que foram substituídos no 
jogo, serão reavaliados pela 
equipe médica do clube no 
CT da Barra Funda.

O caso de Luciano pare-
ceu ser o mais grave, pois o 
atacante, que passou por exa-
mes ontem à tarde, reclamou 
de dores na parte posterior 
da coxa esquerda. Já Daniel 
Alves teve uma pancada na 
perna direita e também vai 
passar por avaliação hoje, 
quando o elenco tem trei-
no marcado para as 10h30.

A dupla se une ao lateral 
Orejuela, com entorse no joe-
lho esquerdo, e ao atacante 
Rojas, com uma pancada na 
coxa esquerda. Todos deverão 
ficar de fora do jogo com o 
Mirassol, pelo Paulista, pois 
o jogo não tem mais valor 
para o São Paulo, classifica-

Daniel Alves e Luciano 
são dúvidas no São Paulo

Lesões

do para as quartas de final.
Na Libertadores, o São 

Paulo também tem boa fol-
ga na classificação da chave, 
à qual lidera com sete pon-
tos, dois a mais que o Racing, 
enquanto o Rentistas soma 
dois e o Sporting Cristal tem 
apenas um.

Com este panorama, de-
pendendo do resultado dos 
exames, o quarteto de joga-
dores poderá retornar em um 
momento decisivo do Esta-
dual e de classificação para 
as oitavas de final na com-
petição internacional. (E.C.)

Neymar usou as redes 
sociais ontem para lamen-
tar a eliminação do Paris 
Saint-Germain diante do 
Manchester City, dois dias 
antes, na semifinal da Liga 
dos Campeões. O atacan-
te brasileiro falhou na sua 
quarta tentativa de levar o 
time francês ao título inédito.

“Sentimento difícil de es-
crever, ainda muito triste 
com a derrota, mas orgu-
lhoso pela entrega de toda 
equipe, demos o nosso me-
lhor. Infelizmente, o nosso 
melhor não foi o suficiente, 
mas fica o aprendizado pra 
evoluir... e abaixar a cabe-
ça? Só para orar e agrade-
cer independentemente das 
circunstâncias”, escreveu o 
camisa 10.

Neymar, que recebeu nota 
2 da revista France Football, 
3 do jornal L’Equipe e 4 do 
Le Parisien na derrota por 
2 a 0, na terça-feira, não 
repetiu nos jogos decisivos 
o mesmo desempenho da 
temporada passada, quando 
conseguiu disputar a deci-

Neymar lamenta eliminação
do PSG na semifinal

Liga dos Campeões

são, perdida para o Bayern 
de Munique. No segundo 
jogo com o Manchester City, 
o brasileiro não teve a com-
panhia do atacante francês 
Mbappé, que, machucado, 
ficou no banco de reservas.

Apesar do fracasso no 
principal objetivo, Neymar 
ainda vai disputar dois tro-
féus com o PSG até o fim 
da temporada: Campeonato 
Francês e Copa da França.

O PSG, que tenta o quarto 
título nacional consecutivo, 
joga no domingo contra o 
Rennes, fora de casa, pela 
36ª e antepenúltima rodada. 
O time parisiense está em 
segundo lugar, um ponto 
atrás do líder Lille.

No dia 12, será a vez de 
o PSG tentar uma vaga na 
decisão da Copa da França, 
ao enfrentar o Montpellier. 
Se passarem para a decisão 
do torneio em que buscam 
o bicampeonato, Neymar e 
seus companheiros vão en-
carar Monaco ou Rumilly 
Vallières, da quarta divisão 
francesa. (E.C.)

Luciano sentiu dores no
posterior da coxa esquerda

Divulgação/SPFC

PALMEIRAS 3 
SANTOS 2

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Danilo 
Barbosa, Alan Empereur, Viña; Felipe 
Melo (Danilo), Zé Rafael (Pedro Bicalho), 
Gustavo Scarpa, Wesley (Rafael Elias); 
Willian e Giovani (Lucas Esteves) Técnico: 
Abel Ferreira.
SANTOS - João Paulo; Pará, Kaiky, Luan 
Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro 
(Marcos Leonardo), Jean Mota (Kevin 
Malthus) e Gabriel Pirani (Renyer); Marinho 
(Ângelo), Kaio Jorge e Lucas Braga (Lucas 
Lourenço). Técnico: Marcelo Fernandes 
(interino).
GOLS - Viña, aos 7, Kaio Jorge, aos 13, e 
Willian, aos 22 minutos do primeiro tempo. 
Kaio Jorge (pênalti), aos 7, e Lucas Esteves, 
aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, 
Empereur, Jean Mota, Pirani, Lucas Braga, 
Kaiky.
ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.
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Planos criarão 16 milhões 
de empregos, diz Biden

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, fez 
um discurso na cidade de 
Lake Charles, no Estado 
Louisiana, em defensa de 
suas propostas de cerca de 
US$ 4 trilhões em inves-
timentos a vários setores 
da economia, entre eles 
infraestrutura. Segundo ele, 
os planos ajudarão a criar 
16 milhões de empregos 
no país nos próximos anos.

O democrata comentou 
que está disposto a negociar 
os projetos com a oposição 
republicana no Congresso, 
mas sinalizou que não quer 
estender o processo pelo 
mês inteiro sem mudar nada.

O líder da Casa Branca 
defendeu a ideia de au-
mentar o imposto sobre 
ganho de capital a 39,6%, 
que pode liberar mais de 
US$ 10 bilhões por ano em 
receita aos cofres públicos.

“Estou cansado de ver as 
grandes corporações dos 
EUA deixando de pagar 
a contribuição justa. Se 

Economia

você é um trabalhador do 
setor de construção e sua 
mulher é uma professora na 
escola, você está pagando 

mais importante do que as 
corporações grandes”, disse 
o presidente dos Estados 
Unidos.

Entre os objetivos da 
agenda econômicas, Biden 
citou também os esfor-
ços para transição a uma 
modelo sustentável. “Se a 
temperatura global subir 
mais 1,5 ºC, estaremos 
com problemas - será um 
ponto sem retorno”, des-
tacou. (E.C.)

Japão avalia implementar 
novas restrições de viagens

O governo do Japão avalia 
impor restrições de viagem 
mais rígidas para viajantes 
vindos da Índia, novo epicentro 
da pandemia de Covid-19, 
apurou o Nikkei. O governo 
pretende estender o período 
de quarentena necessário 
dos viajantes para seis dias, 
com o objetivo de impedir 
a entrada de uma variante 
do coronavírus.

Desde 28 de abril, o Japão 
exige que voos que chegam 
da Índia e de alguns ou-
tros focos no mundo façam 
quarentena em instalações 
designadas pelo governo 
por três dias. Os viajantes 
podem deixar as instalações 
se o teste for negativo, mas 
devem permanecer isolados 
em casa ou em outro lugar 
até 14 dias após sua chegada 
ao país.

Na tendência de imple-
mentar novas medidas, a 
nação asiática também estuda 
prolongar além do dia 11 a 
vigência da sua declaração 
de Estado de Emergência 

Contra a Índia

contra a Covid-19 em Osaka 
e duas províncias vizinhas da 
região oeste do país, aponta 
o NHK World Japan.

Quanto a Tóquio, autori-
dades do governo nacional 
planejam sondar a opinião 
da governadora local antes 
de avaliar qualquer possibi-
lidade de extensão.

O Estado de Emergência 
vigora atualmente em Osaka, 
Hyogo, Kyoto e Tóquio, pro-
víncias onde a população é 
solicitada a permanecer no lar 
tanto quanto possível. Bares e 

restaurantes são orientados a 
não servir bebidas alcoólicas 
e a fechar até as 20 horas.

Autoridades do governo 
japonês pretendem decidir 
hoje, sobre a possibilidade de 
prolongamento da medida, 
depois de ouvir o parecer de 
especialistas.

De acordo com informações, 
o governo está inclinado 
a prolongar a vigência da 
medida em Osaka, Hyogo 
e Kyoto, onde não tem sido 
constatada nenhuma melhora 
significativa. (E.C.)

Governo deve estender quarentena dos viajantes 

Marcello Casal JrAgência Brasil

Após decisão dos EUA, países 
discutem próximo passo

A atenção está voltada para as nações mais ricas, especialmente as da UE para ver o posicionamento que será adotado

VACINAÇÃO

Ativistas aplaudiram, gran-
des empresas farmacêuticas 
reclamaram e líderes do go-
verno avaliaram os próximos 
passos ontem após a ação do 
governo Joe Biden em apoio 
à quebra de patentes e outras 
proteções de vacinas contra a 
Covid-19, que muitos esperam 
que ajudarão os países mais 
pobres a obter mais doses e 
acelerar o fim da pandemia. A 
atenção agora está voltada para 
as nações mais ricas, especial-
mente as da União Europeia, 
para ver o posicionamento 
que será adotado, uma vez 
que decisões na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
devem ocorrer por consenso, 
podendo qualquer país adiar 
a resolução.

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der 
Leyen, disse que o bloco está 

“pronto para discutir” a pro-
posta apoiada pelos Estados 
Unidos para a renúncia às 
patentes das vacinas contra a 

Covid-19, como pressão para 
um movimento que poderia 
aumentar sua produção e dis-
tribuição em todo o mundo. 
Ao contrário dos EUA, no 
entanto, a UE permaneceu 
cautelosa no sentido de expor 
um posicionamento claro.

“Estamos prontos para discutir 
como a proposta dos EUA 
de renúncia à proteção da 
propriedade intelectual para 
vacinas contra a Covid-19 
pode ajudar (a acabar com 
a crise)”, disse ela em um 
discurso por vídeo. “No curto 
prazo, entretanto, pedimos a 
todos os países produtores 
de vacinas que permitam as 
exportações e evitem medidas 
que interrompam as cadeias 
de abastecimento.”

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, também 
se manifestou, mas de forma 
mais incisiva que von der Leyen, 
ontem. O líder francês afirmou 
ser “totalmente a favor” de 
liberar patentes para vacinas 
anticovid. “Sim, obviamente 
devemos fazer desta vacina 

um bem público global”, disse 
Macron na inauguração do 
maior centro de vacinação de 
Paris, na Porte de Versailles.

A declaração de Macron é uma 
virada de jogo para a França, 
que até agora vinha se opondo 

a essa medida, acreditando 
que poderia desencorajar a 
inovação e argumentando 
que as patentes só deveriam 
ser levantadas como último 
recurso. No entanto, mes-
mo com o posicionamento 

alinhado com os EUA, Macron 
acrescentou ao depoimento 
que, a curto prazo deve ser 
dada prioridade “à doação 
de doses” e à “produção em 
colaboração com os países 
mais pobres”.

Os pronunciamentos ecoam, 
em maior ou menor intensida-
de, elementos da posição da 
indústria farmacêutica global, 
que insiste que uma solução 
mais rápida seria os países ricos 
que têm estoques de vacinas 
começarem a compartilhá-los 
com os mais pobres. A indús-
tria insiste que a produção de 
vacinas contra o coronavírus 
é complicada e não pode ser 
aumentada apenas com a 
quebra das patentes. Em vez 
disso, insiste que a redução 
dos gargalos nas cadeias de 
abastecimento e a escassez 
de ingredientes usados ??nas 
vacinas são as questões mais 
urgentes por enquanto.

“A isenção é a resposta simples, 
mas errada para um problema 
complexo”, disse a Federação 
Internacional de Associações 
e Fabricantes Farmacêuticos. 

“A renúncia de patentes de va-
cinas Covid-19 não aumentará 
a produção nem fornecerá 
soluções práticas necessárias 
para combater esta crise de 
saúde global.”

Estadão Conteúdo

Comissão quer discutir a proposta para a renúncia às patentes das vacinas

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Democrata quer negociar os projetos com a oposição

Marcello Casal JrAgência Brasil

Propostas é de 
cerca de US$ 
4 trilhões em 
investimentos a 
vários setores 
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Crime em creche de Santa Catarina foi planejado há dez meses

Fabiano Kipper Mai, autor do crime que matou duas mulheres e três crianças em uma creche em Saudades, Santa Catarina, 

planejou o ataque há mais de dez meses, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Pinhalzinho-SC, capitão 

Leonardo Ecco, que responde pelo posto avançado de atendimento no município. Enquanto estava sendo atendido pela equipe, 

Fabiano questionou um dos bombeiros sobre quantas vítimas teria conseguido atingir e, no caminho ao hospital, já dentro da 

segunda ambulância, disse aos bombeiros que o ato foi planejado muito antes.

Operação no Jacarezinho 
deixa pelo menos 25 mortos

A incursão da polícia ocorreu para apurar o suposto aliciamento de menores e o sequestro de trens da SuperVia

RIO DE JANEIRO

Uma operação policial na 
favela do Jacarezinho, na zona 
norte do Rio de Janeiro, deixou 
pelo menos 25 pessoas mortas 
na manhã de ontem. A incursão 
da Polícia Civil ocorreu para 
apurar o suposto aliciamento 
de menores e o sequestro de 
trens da SuperVia pela maior 
facção do tráfico no Estado, 
o Comando Vermelho.

Segundo a corporação, a 
maioria dos mortos eram 
suspeitos de integrar o tráfico. 
Um policial morreu durante 
a ação. O agente André Frias, 
que integrava a Delegacia 
de Combate às Drogas, foi 
baleado na cabeça. Chegou 
a ser levado para o Hospital 

Municipal Salgado Filho, no 
Méier, mas não resistiu.

De acordo com a plataforma 
Fogo Cruzado, que conta com 
vasta base de dados sobre 
tiroteios no Rio, a operação 
de ontem foi a que teve o 
maior número de mortes 
desde 2016, quando começou 
a série histórica. Em 2021 a 
organização já registrou 30 
casos em que três ou mais 
pessoas foram mortas a tiros 
em uma mesma situação no 
Grande Rio.

Batizada de Operação Ex-
ceptis, a empreitada começou 
logo cedo, pouco depois das 
6 horas, quando moradores 
já relatavam a presença de 
helicópteros sobrevoando a 
região e de intensa troca de 

tiros. Além dos mortos, houve 
feridos - inclusive dentro da 
estação de metrô de Triagem, 
da linha 2.

A Defensoria Pública  informou 
que “estava acompanhando 
com muita atenção” os des-
dobramentos da operação e 
que estava na comunidade.

“A instituição, por meio de 
sua Ouvidoria e do Núcleo 
de Defesa dos Direitos Hu-
manos, ouviu os moradores 
e apurou as circunstâncias da 
operação, a fim de avaliar as 
medidas individuais e coletivas 
a serem adotadas. Desde já, 
manifestamos nosso pesar e 
solidariedade aos familiares 
de todas as vítimas de mais 
essa tragédia a acometer nosso 
estado.”

No tiroteio, duas pessoa ficam feridas no Metrô 

Reprodução
Estadão Conteúdo Metrô

O Metrô Rio informou que 
uma pessoa foi ferida por 
estilhaços de vidro; a outra, 
de raspão no braço.

Caça
Segundo a Polícia Civil, 

traficantes estão aliciando 
crianças e adolescentes para 
integrar a facção. Os criminosos, 
diz a corporação, exploram 
tráfico de drogas, roubo de 
cargas e de pessoas, além de 
homicídios e sequestros de 
trens da SuperVia, prática que 
ocorreu em dois momentos 
recentes, em dezembro de 
2020 e no mês passado.

Queiroga nega relação 
com hospital da família

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse não ter 
qualquer relação com hospital 
da família, o qual, segundo 
site O Antagonista, teria sido 
reativado após receber recursos 
públicos. De acordo com a 
reportagem, o Hospital Santa 
Paula, em João Pessoa (PB), 
fechou em 2012 por proble-
mas financeiros. A unidade 
entretanto, foi reativada no 
ano passado, após receber 
R$ 2,5 milhões do gover-
no da Paraíba para servir 
de atendimento a pacientes 
acometidos pela Covid-19. O 
imóvel teria chegado a figurar 
entre anúncios de venda por 
R$ 47 milhões porém os 
avisos foram tirados do ar.

“Meu sogro tinha um hos-
pital chamado Hospital Santa 
Paula, esse hospital estava 
alugado ao Estado da Paraíba, 
já algum tempo, muito antes 
de eu assumir a minha con-
dição de ministro”, declarou. 
Queiroga à CPI da Covid no 
Senado durante depoimento 
na tarde de ontem. “Não 

CPI da Covid

tenho nenhum tipo de relação 
com a gestão do hospital, de 
tal sorte que a informação 
que eu posso lhe dizer é 

essa”, respondeu o ministro 
ao relator da Comissão, o 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL). (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Teca se esconde para que Chico não aplique a injeção de insulina devido 

suas diabetes. Teca não quer mais tomar a medicação e tenta burlar a 

dieta especial. Fernando, que vai ao orfanato visitar as crianças, e ajuda a 

convencer Teca a tomar a injeção.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro encontra Karina, João e Bianca. Duca leva Nat à Pedra do Índio. 

Heideguer mostra para Lobão as fotos que Cobra lhe enviou. Bianca e João 

ouvem Gael falar para Dandara que Karina pode não ser sua fi lha. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela e Ana nao se entendem. Lourenco encoraja Rodrigo a conversar com 

Ana. Alice mostra suas fotos antigas para Renato. Rodrigo fi ca desolado por 

Ana nao querer recebe-lo. Nanda discute com Eva na recepcao do hospital. 

Ina leva Julia para ver Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Renzo fi ca perturbado ao ver Alexia/Josimara 2.0, que teme ter sido reconhecida. 

Zezinho comenta com Luna que Alexia está estranha. Alan e Kyra/Cleyde 

falam da doença de Ignácio. Graziela diz à fi lha que Kyra/Cleyde está fazendo 

bem à família, e Petra se irrita.

GLOBO, 21H00

Império
Magnólia obriga Maria Ísis a beber um preparado para aumentar sua 

fertilidade. Cristina dá início às obras do camelódromo. Elivaldo descobre 

que não deixará a prisão na data prevista. João Lucas autoriza a confecção 

da nova coleção de joias. 

RECORD, 21H

Gênesis
Capítulo não divulgado pela emissora.

 Não coloque 
ninguém na frente 
da sua felicidade, não 
se deixe para trás, se 
você não se motivar, 
se você não despertar 
a vontade de ser feliz, 
de mudar o que não 
está bem em sua 
vida, nenhuma força 
externa fará isso por 
você.

A felicidade não cai 
do céu, a felicidade 
precisa ser buscada 
minuciosamente. Ela 
está nas pequenas e 

MOMENTO
especial

A felicidade está em suas mãos

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CICERA DOS SANTOS FUKUGAVA
E SILVIA HELENA GUIMARÃES PIZZATTO

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 
por todo o ano. Feliz aniversário!  

 Paz na alma, gratidão pela vida e fé 
na caminhada.”

 cultura@jornaldat.com.br

mais singelas coisas. 
Se há algo que você 
não gosta na sua vida, 
no seu trabalho, no 
seu corpo, nos seus 
relacionamentos, 
então mude! Cabe 
a você fazer a sua 
felicidade.
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