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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Parceria com Butantan   
garante tratamento nos  

estágios iniciais da Covid
Plasma do sangue de pessoas curadas do vírus serão utilizados em pacientes da região

O Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) é o primeiro consór-
cio público a firmar parceria com 
o Instituto Butantan para adesão ao 
tratamento de transfusão de plas-
ma convalescente para pacientes 
em estágio inicial da Covid-19.  A 
iniciativa, inédita na Região Me-
tropolitana de São Paulo, já é apli-
cada nas cidades de Araraquara 
e Santos, com resultados positi-
vos principalmente na redução 
das taxas de internação em UTI.  
Cidades, página 5

SUZANO CHEGA A 70 MIL DOSES 
APLICADAS CONTRA A COVID-19

Vacina

A Secretaria de Saúde de Suzano alcançou a marca de 70.396 aplicações das 
vacinas contra o novo coronavírus, incluindo a primeira dose em 92 grávidas e 34 
puérperas com comorbidades nesta sexta-feira. Cidades, página 4

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO
Itaquá

Base da GCM é inaugurada  
no bairro Jardim Caiuby

Espaço foi reformado com a ajuda de comerciantes e 
e empresários do bairro. Cidades, página 3
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  Ocupação de leitos Covid no Alto Tietê 
tem leve aumento na semana. Cidades, página 6
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 �Residências terapeuticas I

Novas informações sobre a implanta-
ção de residências terapêutica, que são 
casas destinadas a pessoas com trans-
tornos mentais que permaneceram em 
longas internações psiquiátricas e im-
possibilitadas de retornar às suas famí-
lias de origens, em Mogi das Cruzes e 
Suzano devem ser divulgadas na próxi-
ma semana pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Os últimos dados sobre o 
novo serviço apontavam que a entrega 
ocorreria no segundo semestre de 2019.

 �Residências terapeuticas II

Antes disto, o antigo prazo era o pri-
meiro semestre naquele mesmo ano. 
Naquela época, o Condemat havia dito 
que os estudos do governo do Estado 
de São Paulo delimitaram a quantidade 
de duas casas com dez vagas de acolhi-
mento em cada residência terapêutica, 
já que esta definição supriria a neces-
sidade de atendimentos do Alto Tietê. 

 �Reunião com Sabesp

A Secretária de Meio Ambiente, Recur-
sos Naturais e Serviços Urbanos de Poá, 

Claudete Canada, participou de uma re-
união online, na manhã de anteonteom,  
com representantes da Sabesp, para dis-
cutir a atualização do Plano Municipal 
de Saneamento, de acordo com o Mar-
co Regulatório do Saneamento.

 �Reforma de rua

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos 
realizou anteontem o recapeamento da 
rua Paulo Faleiros do Nascimento, no 
Jardim Faleiros. A reforma da via era 
um pedido antigo dos moradores devi-
do à degradação do asfalto, causando 
problemas para a circulação de veícu-
los e até mesmo pedestres. O valor in-
vestido é de R$ 100 mil, provenientes de 
uma emenda parlamentar.

 �Jovem Aprendiz

A EDP, distribuidora de energia elétri-
ca do Alto Tietê, abre inscrições para o 
Programa Jovem Aprendiz. Durante 12 
meses, os contratados participam de 
um curso de capacitação e qualifica-
ção de eletricista com foco na atuação 
em rede aérea de distribuição de ener-
gia. As pessoas interessadas  poderão 
se inscrever até 8 de junho por meio do 
site https://www.edp.soulan.com.br/. 
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Covid em números

S
e existe uma perspectiva analítica ins-
titucionalizada pela pandemia do co-
ronavírus é a da interpretação de da-
dos estatísticos para estudar o episódio 

e fundamentar ações que possam diminuir 
os efeitos negativos da pior crise sanitária da 
história mundial. Senão, vejamos: da mais 
simples contagem de casos de infecção e de 
mortos pela doença até sofisticadas fórmulas 
matemáticas para determinar a distribuição 
de vacinas proporcionalmente para as ci-
dades, tudo foi transformado em números.

O governo do Estado, por exemplo, fun-
damentou o Plano São Paulo de retomada 
econômica em índices que levam em conta 
o percentual de ocupação de leitos hospita-
lares e a média móvel do número de casos 
e de mortes pela Covid-19. A partir dessa 
equação, criou uma escala de maior ou me-
nor restrição às atividades que possam re-
presentar a aglomeração de pessoas, consi-
derada o principal fator de disseminação da 
doença. Usou também o recurso de uma taxa 
de isolamento, medida a partir do desloca-
mento das pessoas em relação a seus apare-
lhos celulares, para embasar suas tentativas 

de manter as pessoas dentro de casa.
Atualmente, as projeções de vacinação, 

tanto da primeira quanto da segunda doses, 
são as vedetes do momento. O termômetro 
sobe à medida em que a cobertura da imu-
nização também cresce proporcionalmente 
em relação ao total de habitantes. O Esta-
do de São Paulo, que tem um melhores de-
sempenhos do país nesse quesito, registra 
hoje 21,9% de cobertura na primeira dose 
e 11,2% na segunda dose. Na mesma linha, 
os municípios elaboraram verdadeiros com-
plexos estatísticos, divulgados em seus sites 
oficiais, com os principais dados a respeito 
da pandemia. A justificativa é a de mostrar 
transparência em suas ações.

Desde o início da crise sanitária, houve a 
necessidade do uso das ciências exatas para 
determinar os movimentos nas ciências da 
saúde - o que é plenamente correto. Para 
tanto, as autoridades recorreram a gráficos 
e tabelas sofisticadas, com a apresentação de 
estatísticas muitas vezes confusas. Na práti-
ca, mesmo, o que importa ao grande públi-
co, é o total de mortos registrados em cada 
local. E esses números não param de subir.

Chega de tributos! Impos-
tos, taxas, tarifas e pedágios. 
Os brasileiros pagam mais de 
70 tributos por ano. Agora 
vem o governador e deseja 
implantar pedágios na Mo-
gi-Dutra e na Mogi-Bertioga. 
Ora, é preciso lembrar que 
Mogi das Cruzes é uma das 
poucas cidades com duas 
rodovias (as duas em ques-
tão) que foram feitas com 
dinheiro do município pelo 
prefeito da época, Waldemar 
Costa Filho.

Assim, seria uma grande 
injustiça implantar dois pe-
dágios para satisfazer as des-
pesas do governo estadual. 
Mas investimentos reais na 
região não tem havido. Trata-

-se de inversão de valores e 
exploração do povo da região. 
Imaginem aqueles que traba-
lham fora de Mogi e viajam 

Pedágio não

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

de carro todos os dias (ida 
e volta). Caso o valor do pe-
dágio seja de R$ 5 terá uma 
despesa de R$10 por dia. 
Haveria uma despesa men-
sal entre R$ 200 e R$ 250.

Em plena pandemia, com 
alta taxa de desemprego, di-
ficuldades financeiras por to-
dos os lados, com falta de ali-
mentos e vagas em hospitais, 
é uma incoerência e absurdo 
tomar uma atitude como a 
que se deseja para aumentar 
despesas dos trabalhadores e 
dos contribuintes em geral.

Há gastos excessivos pelo 
governo, mas não se importa 
com as dificuldades do povo. 
É uma inversão de valores e 
exploração. O povo da região, 
as instituições, os vereadores 
e os prefeitos e instituições 
religiosas devem atuar com 
grande firmeza e defender 

os interesses dos municípios 
do Alto Tietê. É um momen-
to de loucuras, desgraças e 
falta de coerência em muitos 
setores, mas parece que al-
guns governantes não veem 
a situação que padecem os 
brasileiros.

Passem os olhos para as 
cidades da região e verifi-
quem quantas empresas co-
merciais, industriais, escritó-
rios e prestadores de serviços 
encerraram as suas ativida-
des. O governo do Estado 
está abusando e aumentan-
do as dificuldades do povo, 
que utiliza a Mogi-Dutra e 
a Mogi-Bertioga. É hora de 
união das autoridades regio-
nais para que pressionem 
o governo (impor-lhe uma 
saia justa), assim trocará a 
calça costumeira por uma 
saia bem justa.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Inauguração da nova base da Guarda Civil Municipal ocorreu ontem de manhã

Verônica Ribeiro/AIPMI

Itaquaquecetuba inaugura 
base da GCM no Jardim Caiuby

Base foi reformada com a ajudar de comerciantes e empresários de Itaquá; espaço está na estrada dos Índios

SEGURANÇA

O prefeito de Itaquaque-
cetuba, Eduardo Boigues 
(PP), entregou, na manhã de 
ontem, a nova Base da Guar-
da Civil Municipal (GCM), 
no bairro Jardim Caiuby. A 
cerimônia contou com a 
presença do secretário de 
Segurança Urbana, Anderson 
Caldeira, do presidente da 
Câmara Municipal, David Neto 
(PP), vereadores, secretários, 
comerciantes e empresários 
que ajudaram na reforma da 
nova base.

O novo espaço possui 
estrutura para oferecer aten-
dimento de qualidade como 
sala ampla, refeitório para os 
GCMs, sanitários e estacio-
namento para os veículos de 
patrulha. O local que oferece 
estrutura policial para 40 mil 
pessoas do bairro e adjacên-
cias vai realizar o registro de 
Boletim de Ocorrência, entre 
outras atividades.

Durante a entrega, o pre-
feito ressaltou que a Base 
da GCM do Jardim Caiuby 
conta com um espaço maior 

e mais acessível a toda popu-
lação. Ele ressaltou que uma 
grande reforma foi feita, em 
parceria com 21 comercian-
tes Ele lembrou ainda, que 
essa era uma reivindicação 
muito antiga solicitada pela 
população. “Nada seria pos-
sível sem o apoio deste time 
(secretariado) e de todos os 
comerciantes que ajudaram 
na reconstrução dessa base, 
o nosso lema é ‘reconstrução 
de nossa cidade e amor pela 
nossa gente, essa é nossa 
obrigação’”, falou Boigues.

O secretário de Segurança 
revelou que as solicitações 
que ganham destaque nos 
atendimentos são auxílio 
ao público, como orienta-
ções diversas e situações 
que envolvem o trânsito. Ele 
explicou ainda, que a base 
servirá como ponto de apoio 
para os policiais municipais 
na prevenção ao crime. “Esta-
mos formando e atualizando 
constantemente nossos guardas 
para que possam atuar em 
todas as frentes, desde as 

orientações aos munícipes 
como no combate à crimi-
nalidade. A inauguração da 
base é um ganho enorme”, 
falou Caldeira.

Já o presidente da Câmara, 
David Neto, este momento 
marca a conquista dos mora-
dores junto à administração, 
um benefício para Itaquá. 

“É um trabalho que a gente 
realiza em conjunto. Cuidar 
da população e reconstruir 
a cidade é o que há de mais 
importante neste momento, 
contou Neto. A base da GCM 
está localizada na estrada 
dos Índios, Jardim Amanda. 
O telefone para denunciar a 
criminalidade é o 153.

A Oficina Corporal, projeto 
voltado à prática de exercícios 
físicos promovido pela admi-
nistração municipal, inicia 
uma nova etapa com aulas ao 
vivo e gratuitas por meio do 
canal TV Prefeitura de Suzano 
(bit.ly/TVPrefeituradeSuzano), 
no Youtube. 

Os encontros ao vivo acon-
tecem duas vezes por semana, 
às terças-feiras no período 
da manhã, às 8 horas, e às 
quartas-feiras, no horário 
das 17 horas. Entre as mo-
dalidades prioritárias estão 
aulas de ginástica e zumba. 

“Vamos trabalhar exercícios 
simples, de maneira muito 
acessível e fácil para que 
pessoas de todas as idades 
possam acompanhar, cada um 
no seu ritmo. Nosso principal 
objetivo é promover a saúde 
e o bem-estar físico e mental”, 
disse a professora Renata.

Para acompanhar as aulas 
e ter acesso ao grupo de alu-
nos no aplicativo de troca de 
mensagens WhatsApp, será 
necessário preencher o for-
mulário de inscrições on-line 

disponível no link http://bit.ly/
OficinaCorporalSuzano. Além 
de informar dados pessoais, o 
cadastro também conta com 
um questionário de prontidão 
para atividades físicas.

Desde 2020, o projeto 
Oficina Corporal tem se re-
inventado por meio da inter-
net, como forma de manter 
o vínculo com os alunos 
que acompanhavam antes 
da pandemia as atividades 
presenciais no Pavilhão da 
Cultura Afro-Brasileira Zumbi 
dos Palmares, localizado no 
Parque Municipal Max Feffer. 

“Agora, com as lives e o 
contato direto pelo WhatsApp, 
estaremos mais perto dos 
alunos, para sanar dúvidas 
e ajudar todos aqueles que 
querem se dedicar à atividade 
física. Em meio a um período 
tão difícil, precisamos nos 
cuidar e manter a cabeça 
sempre ocupada. Assim, ter 
o compromisso com os exer-
cícios em dia é uma ótima 
maneira de viver a vida com 
mais leveza e bem-estar”, 
finalizou Renata.

Oficina Corporal inicia 
etapa com aulas ao vivo

Suzano

Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos
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Suzano e Senac discutem 
criação de cursos gratuitos

A Prefeitura de Suzano se 
reuniu ontem com represen-
tantes do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac). O encontro ocorreu 
no Cineteatro Wilma Benti-
vegna e teve como objetivo 
fechar possíveis parcerias. 
Entre os assuntos estavam 
a ampliação de capacitações 
para servidores públicos e 
a oferta de cursos gratuitos 
para a população.

Na ocasião, a administração 
municipal discutiu com a 
entidade sobre a possibili-
dade de implantar projetos 
e parcerias para o segundo 
semestre deste ano e o início 
de 2022. A expectativa é 
criar uma escola de governo 
para oferecer capacitação 
para servidores municipais 
das secretarias envolvidas. 
Com isso, os agentes dos 
mais variados cargos da 
prefeitura teriam acesso a 
qualificação profissional, 
de forma a desenvolver e 
aprimorar suas habilida-
des. A iniciativa não será 

Aprendizado

obrigatória e a expectativa 
é que os conteúdos sejam 
ministrados em espaços 
públicos já existentes, como 
o Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe), 
por exemplo.

Também foi discutida a 
possibilidade de disponi-
bilizar atividades on-line 
para os cidadãos, além de 
palestras, oficinas, workshops 
e cursos gratuitos voltados 
para a profissionalização 

dos suzanenses. Eles tam-
bém seriam ministrados por 
professores da instituição 
em prédios do município.

O secretário municipal de 
Governo, Alex Santos, ressaltou 
a qualidade e competência 
dos trabalhos realizados pelo 
Senac. “A escola de governo 
tem o potencial de promover 
melhorias para diversas áreas 
da cidade, com atendimentos 
e serviços mais eficientes”, 
afirmou.

Reunião ocorreu no cineteatro Wilma Bentivegna

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano alcança 70.396 doses 
aplicadas contra o coronavírus 

Do total dos públicos-alvos, 47% já concluíram o ciclo de vacinação, ou seja, tomaram as duas doses da vacina

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Suzano alcançou a marca 
de 70.396 aplicações das 
vacinas contra o novo co-
ronavírus (Covid-19), in-
cluindo a primeira dose em 
92 grávidas e 34 puérperas 
com comorbidades ontem. 
Deste total, pelo menos 47% 
já concluíram a imuniza-
ção. Agora, a expectativa é 
de que a campanha avance 
contemplando as pessoas 
com comorbidades acima 
de 45 anos, conforme novo 
lote destinado ao município.

A ação de ontem foi con-
centrada na Arena Suzano e 
voltada à aplicação da primeira 
dose em gestantes e puérpe-
ras maiores de idade e com 
comorbidades. Ao todo, neste 
perfil, 126 mulheres foram 
atendidas, sendo 61 vacinadas 
diretamente dentro do ginásio 
e 65 no sistema drive-thru, 
nas dependências do Parque 
Municipal Max Feffer.

Uma das suzanenses bene-
ficiadas era Valéria dos Santos, 
grávida de dois meses, que mora 

no Jardim Varan e compareceu 
à vacinação acompanhada 
de seu filho Natan, de sete 
anos. Na oportunidade, ela 
comemorou a imunização e 
agradeceu o empenho das 
equipes de saúde.

“O atendimento foi muito 
bem organizado. Tudo acon-
teceu de maneira rápida e 
segura. A equipe está de 
parabéns”, disse a moradora, 
cumprimentando o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), que 
também acompanhou de perto 
as atividades. “A vacinação 
dessas mulheres representa a 
esperança de dias melhores. 
Trabalhamos diariamente pelo 
futuro de nossas crianças e 
garantir mais saúde para essas 
mulheres diante da pandemia, 
é um passo fundamental”, 
afirmou o chefe do Executivo.     

Ainda nesta sexta-feira, 80 
pessoas em situação de rua 
foram vacinadas por meio do 
atendimento das equipes do 
Consultório na Rua. Quanto 
ao público que aguardava a 
aplicação da segunda dose 

da CoronaVac/Butantan, 507 
suzanenses foram contemplados, 
conforme comparecimento à 
primeira etapa registrado até o 
dia 16 abril, seguindo o prazo 
estipulado pelo imunizante. 

A previsão é de que a 

campanha alcance em breve 
as pessoas com comorbidades 
com idades entre 45 e 49 anos, 
além daqueles que recebem o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), na mesma 
faixa etária. A imunização 

desses grupos prioritários 
será possível devido ao envio 
de um novo lote da vacina 
Oxford/AstraZeneca.

Novas datas do cronograma 
oficial devem ser anunciadas 
na próxima semana, de acordo 

com determinações traçadas 
pelas equipes técnicas da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
do Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus. “Trabalhamos 
para assegurar agilidade à apli-
cação das doses que, conforme 
são repassadas, rapidamente 
chegam ao grupo prioritário 
por meio de ações planejadas 
que levam em consideração 
o público-alvo do dia e os 
recursos disponíveis”, explicou 
o chefe da Pasta, Pedro Ishi.   

O quadro com datas e 
orientações sobre a vaci-
nação em Suzano pode ser 
acessado pelo link http://bit.
ly/CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano/) e no Instagram 
(www.instagram.com/prefei-
turadesuzano/). O telefone da 
Vigilância Epidemiológica é 
o 4745-2035.

Grávidas com comorbidades tomaram a primeira dose da vacina ontem

Irineu Junior/Secop Suzano

A plataforma digital Arujá 
Emprega e o Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT), 
estão com novas vagas de 
emprego para diversas áreas. 

Por conta da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
os currículos devem ser en-
viados pelo site do Arujá 
Emprega (http://servicosonline.
prefeituradearuja.sp.gov.br/
servicosonline/arujaemprega/).

As vagas são para operador 
de empilhadeira: três vagas, 
duas para uma empresa e 
uma para a outra. Ter ensi-
no fundamental completo e 
experiência. O profissional 
terá como tarefas Manusear 
empilhadeiras a gás no carre-
gamento e descarregamento 
de veículos, separação de 
materiais, retirada de paletes 
com material da produção e 
transporte para o estoque, 
cumprindo com as regras de 
segurança e procedimentos 
organizacionais internos, assim 
como os prazos definidos.

Oficial de manutenção: uma 
vaga, necessita de experiência 
e ensino médio completo.

Arujá Emprega oferece 
diversas oportunidades

Vagas

Estoquista: uma vaga, deve 
ter experiência e ensino médio 
completo. O profissional irá 
realizar aquisição de suprimen-
tos, armazenagem, estoque 
e expedição, fazer controle 
de materiais que entram e 
saem, verificar e fiscalizar os 
produtos recebidos.

Mecânico de autos: uma 
vaga, ter experiência e en-
sino fundamental completo. 
As atividades serão monta-
gem de pneus, alinhamento, 
balanceamento de rodas e 
mecânica geral.

Serralheiro: duas vagas, há 
necessidade de ensino funda-
mental completo e experiência. 

Maçariqueiro: uma vaga, 
possuir ensino fundamental 
completo e experiência de, 
no mínimo, seis meses, com 
maçarico de corte. Operará 
maçarico para perfuração e 
corte de chapas, metais e tubos.

Ajudante geral: cinco vagas, 
há necessidade de ensino 
fundamental. Irá auxiliar na 
triagem de material reciclável, 
carregamento e descarga de 
caminhão.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos abriu consulta 
pública para quem quiser 
contribuir com a revisão do 
Plano Municipal de Abasteci-
mento de Água e Esgotamento 
Sanitário (PMAE). A ação tem 
como objetivo atualizar as 
metas constantes no Plano 
com a ajuda dos moradores. 
Sugestões e dúvidas podem 
ser enviadas por meio do for-
mulário no site da Prefeitura 
até 21 de junho.

Vale frisar que a adminis-
tração municipal trabalha 
nesse sentido desde o começo 
deste ano, pois em fevereiro 
foi promovida uma reunião 
com a Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), com a 
presença da prefeita Priscila 
Gambale (PSD). No dia 13, 
outro encontro para deba-
ter a revisão ocorreu com 
representantes da Sabesp, 
Secretaria de Verde, Meio 
Ambiente e Proteção Animal 
e departamento de Habitação.

Ferraz abre 
consulta para 
Plano de 
Abastecimento

Água e esgoto



cidadesSábado, 22 de maio de 2021 5portalnews.com.br

Região e Butantan promovem 
parceria para doação de plasma

Material de pessoas curadas da Covid será utilizado para aplicar em moradores do Alto Tietê recém infectados

CORONAVÍRUS

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) é o 
primeiro consórcio público 
a firmar parceria com o Ins-
tituto Butantan para adesão 
ao tratamento de transfusão 
de plasma convalescente para 
pacientes em estágio inicial 
do coronavírus (Covid-19).  
A iniciativa, inédita na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
já é aplicada nas cidades de 
Araraquara e Santos, com 
resultados positivos prin-
cipalmente na redução das 
taxas de internação em UTI.

Com a efetivação da par-
ceria, o Instituto Butantan 
irá auxiliar os municípios 
na gestão da logística para 
coleta, armazenagem, distri-
buição e utilização do plasma 
convalescente. Após isso, a 
intenção é que os municípios 
se tornem autossuficientes 
e passem a receber doação 
de plasma por meio dos 
hemocentros existentes na 
região.

O plasma, que é a parte 

líquida do sangue, é retirado 
de voluntários já curados da 
Covid-19 e aplicado no pa-
ciente infectado. Os anticorpos 
presentes no plasma auxiliam 
o organismo infectado a se 

defender da doença, até que 
o organismo afetado tenha 
tempo de reagir e montar a 
sua resposta imune e, com 
isso, evitar complicações 
da doença.

O presidente do Condemat 
e prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), falou sobre 
os benefícios que a parceria 
pode trazer no enfrentamento 
da doença na região. “É uma 

parceria inédita e muito 
promissora na nossa luta 
contra o coronavírus. Temos 
todo o respaldo e segurança 
do Instituto Butantan e da 
Sociedade Brasileira de He-
matologia para utilizarmos 
mais esta medida para salvar 
vidas”, disse.

De acordo com a coorde-
nadora da Câmara Técnica 
de Saúde, Adriana Martins, 
o tratamento é mais uma 
alternativa no combate à 
doença. “Diante do cenário 
atual, com os índices da 
doença em alta e o sistema de 
saúde sobrecarregado, esta é 
uma alternativa terapêutica 
para que o paciente, ainda 
no início de sintomas, não 
tenha o quadro agravado e 
não necessite de atendimento 
hospitalar”, disse.

A coordenadora reforçou 
ainda que a transfusão do 
plasma convalescente não 
substitui outros tratamen-
tos. “Esta alternativa não 
substitui a vacina e demais 
recomendações médicas e 

sanitárias, mas vem como 
uma nova possibilidade já 
com resultados positivos”, 
completou.

De acordo com os crité-
rios técnicos, o tratamento 
é indicado para pacientes 
idosos que têm a partir de 
60 anos de idade e com 
comorbidades (diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, 
coronariopatia e obesidade). 
A condição essencial é que 
o paciente esteja entre o 
primeiro e o terceiro dia 
de sintomas.

A partir da efetivação da 
parceria com o Butantan, o 
Condemat entra agora na 
fase de implantação do uso 
da terapia alternativa, com a 
estruturação do modelo de 
funcionamento, identifica-
ção das cidades que terão a 
iniciativa e a interligação das 
redes de banco de sangue. 
A expectativa é de que em 
poucos dias o Alto Tietê 
tenha as primeiras cidades 
já em uso da terapia do 
plasma convalescente.

Acordo entre as duas entidades foi tratada de forma virtual pelos representantes

Reprodução

Morador reclama de 
perturbação do sossego 

Um morador da rua Be-
nedito Aragão Cardoso, do 
bairro Bela Flor, na região 
do Socorro, tem enfrentado 
problemas de perturbação 
do sossego com seu vizinho. 
Roberto Silveira Salque, de 
80 anos, relatou à reporta-
gem que no terreno ao lado 
de sua residência um novo 
inquilino montou uma espécie 
de estúdio para a confecção 
de próteses dentárias e o 
barulho da execução dos 
trabalhos tem incomodado.

Ainda de acordo com o 
morador, diversas reclama-
ções já foram realizadas à 
Prefeitura de Mogi, já que o 
estúdio utiliza um maquinário 
que faz barulho e vibrações 
que excedem o limite. “A 
perturbação tem me afetado 
nas tarefas do dia-a-dia, 
como no momento em que 
quero assistir televisão ou 
qualquer outra atividade 
de lazer”, lamentou.

No entanto, os pedidos de 
uma fiscalização enviados ao 
Executivo ainda não foram 
atendidos de forma que o 

Barulho do vizinho

problema fosse solucionado, 
segundo Cardoso. “Como 
o estúdio fica no fundo do 
terreno, os fiscais que já 
vieram aqui mediram o ruído 
mas não entraram na minha 
casa para fazer a medição”, 
afirmou o morador.

Em nota, a Prefeitura 
informou que, frente à so-
licitação do morador, fará 
uma vistoria no local para 
verificar a questão do zo-
neamento da região, bem 
como a reclamação sobre 
incômodo por barulho. 
Segundo o Executivo, é 
importante que o morador, 
quando se sentir prejudica-
do por barulho, entre em 
contato pelo telefone 153, 
para que uma equipe de 
fiscalização possa fazer a 
verificação. (T.M.)

Prefeitura diz que 
fará vistoria no local 
para averiguar se 
reclamação tem 
procedênia

Univesp soma 400 inscritos em

Computação e Licenciaturas

Os cursos de Licenciatura 
e Computação receberam, 
até anteontem, 400 inscri-
tos de Mogi das Cruzes no 
Processo Seletivo Vestibular 
do 2º semestre de 2021 da 
Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp). 
Todos os cursos são gratuitos 
e oferecidos na modalidade 
de Ensino a Distância (EAD).

No Polo de Mogi, localizado 
na Escola de Empreendedorismo 
e Inovação, são oferecidas 64 
vagas para ingresso. Somente 
os cursos de Licenciaturas 
em Letras, Matemática e 
Pedagogia, receberam 202 
inscritos.

Já o curso de Computação, 
com formação em Bacharel 
em Tecnologia da Informação, 
Bacharel em Ciências de Dados 
e Bacharel em Engenharia 
da Computação, somou até 
a quinta-feira passada 198 
inscritos de Mogi. Nesta edição, 
a nota da parte objetiva do 
Exame Nacional do Ensino 

Mogi

Médio (Enem) de 2018, 2019 
e 2020 poderá ser integrada 
à nota final.

Conforme explicou o se-
cretário do Polo mogiano, 
Paulo Roberto de Oliveira, 
estes números disponibili-
zados pela Fundação para o 
Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista (Vunesp) 
correspondem à quantidade 
de alunos que efetuaram o 
pagamento das inscrições 
até a quinta-feira passada. 

O pagamento, no entanto, 
também poderia ser efetuado 
até anontem.

Junto a Mogi, em outras 
cidades participantes do gru-
po mais populoso do Alto 
Tietê a quantidade total de 
inscritos é de 1.237. Em 
Suzano, Itaquaquecetuba e 
Poá houve, respectivamente, 
378, 252 e 207 inscritos. Em 
Ferraz de Vasconcelos não 
houve nenhum inscrito no 
vestibular.

Thamires Marcelino

Cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade EAD

Flávio Aquino/DeCom Poá

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes, em 
parceria com o Sebrae-SP, 
está com inscrições abertas 
para sete cursos gratuitos 
que ocorrem no mês de 
junho. A capacitação faz 
parte das ações de incentivo 
à empregabilidade lançadas 
pelo programa Mogi Conecta 
da Administração Municipal, 
que engloba empregabilidade, 
capacitação profissional e 
atendimento social.

Os cursos, coordenados 
pela Escola de Empreende-
dorismo e Inovação, serão 
ministrados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e fazem 
parte do programa Empreenda 
Rápido, do Sebrae-SP. Podem 
se inscrever mogianos a partir 
dos 18 anos. São oferecidas 
30 vagas em cada curso. 

Para mais informações, 
o e-mail da Escola de Em-
preendedorismo e Inovação é 
escoladeinovacao@se-pmmc.
com.br

Educação 
abre inscrições 
para cursos 
gratuitos

Parceria Sebrae
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Teste para a Covid-19 pode ser 
comprado por R$ 220 em Mogi

O mais caro é o teste do cotonete, o Swab, porém, o teste rápido de sangue tem um preço menor e sai por R$ 100

FARMÁCIAS

A estratégia recomendada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
que teve início no Alto Tietê  
em março do ano passado, 
envolvia a testagem em massa 
da população, com o objetivo 
de ter um acompanhamento 
fiel dos avanços e retrocessos 
da doença, como uma medida 
das políticas públicas. Desde 
então, a busca por exames na 
rede privada, bem como em 
farmácias e drogarias, passou 
a ser uma constante em Mogi 
das Cruzes.

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Redes 
de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), desde a implan-
tação no varejo do serviço de 
testagem, no final de abril, 
foram feitos mais de 6 milhões 
de exames para Covid-19 no 
país, sendo destes 4 milhões 
durante o primeiro quadri-
mestre deste ano.

Na média da associação, 

16 mil brasileiros buscam 
diariamente uma farmácia para 
verificar se contraíram ou não 
a doença. No levantamento 
feito pela Abrafarma, a taxa 
de exames positivos realizados 
nas drogarias e farmácias é 
de 21% mas, levando em 
conta os números entre 26 de 
abril e 2 de maio, a parcela 
de infectados sobe para 24% 
dos exames.

Em Mogi das Cruzes, é 
possível encontrar testes para 

detecção da Covid-19 por 
preços que variam desde R$ 
100, para o teste rápido de 
sangue, a até R$ 220 para 
exames com cotonete (Swab). 
Os testes estão disponíveis em 
grandes redes de drogarias 

quanto em farmácias regionais.
Rafael Lopes, proprietário 

de uma farmácia no bairro do 
Mogi Moderno, contou que 
realizou mais de 1,5 mil testes 
desde o final de abril de 2020, 
quando os primeiros testes 

começaram a ser vendidos 
em farmácias. “É uma busca 
que acontece em intervalos 
regulares, onde há picos na 
demanda. Neste ano tivemos 
um aumento na busca por 
exames, principalmente a 

partir do mês de fevereiro, e 
teve um aumento principal-
mente após o feriado do Dia 
das Mães, chegando a até 20 
atendimentos por dia”, contou.

Fabíola Estevam, que atua 
em uma farmácia no distrito 
de Braz Cubas, contou que 
a procura pelos testes tem 
aumentado, mesmo com 
o estabelecimento não os 
disponibilizando. “Sempre 
que um cliente nos pede 
um exame, orientamos que 
procure os equipamentos 
públicos, como as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) nos 
casos de suspeita de Covid-19”, 
explicou.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
anteriormente que segue à 
disposição da comunidade 
seis UBS para a triagem e 
acompanhamento de casos 
suspeitos da doença na cidade. 
Desde o início do ano, todos 
os equipamentos realizaram, 
segundo a pasta, uma média 
de mil exames por mês até o 
final do mês de abril.

André Diniz

Em um dos estabelecimentos consultados foram comercializados 1,5 mil testes

Mogi News/Arquivo

Tivemos um aumento na 
busca por exames, disse 
Rafael Lopes

Emanuel Aquilera

Mogi promove vacinações 
hoje e prepara agendamentos

A Secretaria Municipal de 
Saúde preparou diversos pontos 
de vacinação hoje facilitan-
do o acesso dos mogianos 
à imunização. Para receber 
a dose contra a Covid-19, o 
interessado precisa ter efetua-
do o cadastramento prévio 
online de acordo com cada 
público-alvo assistido. 

Entre eles estão motoristas 
e cobradores de ônibus que, 
ao efetuarem primeiramente 
o cadastro por meio do site 
https://vacisetrans.sp.gov.br/, 
obtiverem o QR Code com 
indicação para vacinação em 
Mogi das Cruzes. 

As gestantes e puérperas 
(até 45 dias após o parto) com 
comorbidades serão atendidas 
hoje com exclusividade no 
Pró-Mulher e também no 
próximo sábado, dia 29. Para 
elas, conforme determinação 
do governo do Estado, estão 
reservadas doses do imunizante 
Coronavac/Butantan. 

Os trabalhadores da Saúde 
que efetuaram o agendamento 
online serão imunizados nos 

Covid-19 e Gripe

drives Pró-Hiper, no Mogilar, 
e Bunkyo, na Porteira Preta, 
e também em três unidades 
descentralizadas que estarão 
abertas para atendimento 
exclusivo (PSFs Toyama; Jar-
dim Planalto e PACS Nova 
Jundiapeba). 

Para aplicação da segun-
da dose, estão agendados 
trabalhadores da saúde que 
tomaram a primeira dose da 
vacina Astrazeneca até o dia 26 
de fevereiro nas unidades do 
Alto Ipiranga, Ponte Grande 
e Vila Natal. 

Gripe
A Secretaria Municipal de 

Saúde estará com sete uni-
dades de saúde abertas para 
realizar a vacinação contra a 
gripe para públicos-alvo, sem 
necessidade de agendamento 
prévio: Alto Ipiranga, Jardim 
Camila, Vila Suíssa, Ponte 
Grande, Jardim Universo, 
Jardim Aeroporto II e Nova 
Jundiapeba. O atendimento 
será das 8 às 16 horas.

Podem receber a dose os 

públicos contemplados na 
segunda etapa: idosos com 
mais de 60 anos e trabalhadores 
da Educação – ou na primeira 
etapa (crianças entre seis meses 
e seis anos incompletos, povos 
indígenas, trabalhadores da 
área da saúde, gestantes e 
mulheres puérperas (até 45 
dias após o parto).

Agendamento
Na próxima segunda-feira às 

10 horas, serão abertas vagas 
de agendamento online para 
aplicação de segunda dose 
do imunizante Astrazeneca, 
para quem tomou a primeira 
dose até os dia 2 a 5 de março. 
Outra novidade será a inclusão 
de portadores de deficiências 
graves e comorbidades a partir 
dos 45 anos.

Na terça-feira o agenda-
mento de primeira dose é 
para motoristas e cobradores, 
portadores de Síndrome de 
Down, Renais Crônicos em 
hemodiálise, transplantados 
imunossuprimidos e idosos 
com 60 anos ou mais.

Internações por Covid-19 
apresentam alta na semana

Os hospitais regionais em 
Ferraz de Vasconcelos e Mogi 
das Cruzes apresentaram alta 
de ocupação de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) e En-
fermaria para pacientes com 
coronavírus (Covid-19). No 
comparativo com o registrado 
há uma semana, as unidades 
Doutor Osíris Florindo Coelho, 
em Ferraz, e Luzia de Pinho 
Melo, em Mogi, tiveram as 
maiores altas. A atualização 
foi fornecida pela Secretaria 
de Estado de Saúde.

Entre a sexta-feira da se-
mana passada e ontem, o 
Regional de Ferraz subiu 
12 pontos percentuais na 
ocupação de seus 26 leitos de 
UTI. A unidade saltou de 80% 
para 92,3%. Nos 26 leitos de 
Enfermaria  também houve 
elevação. Ontem a unidade 
registrava uma ocupação 
de 76,9%, há uma semana 
era 69%.

Em Mogi, no Luzia, a ocu-
pação segue baixa, porém 

UTI e Enfermaria

também com considerável 
aumento. Nesta sexta-feira 
a taxa de ocupação dos 46 
leitos de Enfermaria era de 
22%, na semana anterior eram 
15%. Na UTI houve queda. 
De 52% nos 33 leitos de UTI 
para 42% de ocupação.

As demais unidades regionais  
mantiveram números estáveis 
ou com pouca variação na 
relação com a semana anterior. 
O número, no entanto, conti-
nua preocupante em hospitais 
com o Santa Marcelina, de 

Itaquaquecetuba, que informou 
que opera com 20 leitos de 
UTI com 65% de ocupação 
e 20 de Enfermaria com 85% 
de ocupação.

De volta em Mogi, no 
Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti funcionam 30 leitos 
de Enfermaria com ocupação 
de 66,67% e 30 leitos de UTI 
com 80%. Já em Suzano, no 
Hospital Auxiliar a ocupação 
é de 76,92% de seus 20 leitos 
de Enfermaria. 

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

Internações na UTI do Regional subiram 12 pontos

Mogi News/Arquivo
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Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 41,6 milhões; 19,64% da população

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 41.578.892, o equivalente a 19,64% 
da população total. Nas últimas 24 horas, 480.964 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos 
de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Entre os mais de 41 milhões de vacinados, 20.436.637 receberam a 
segunda dose, o que representa 9,65% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 227.662 pessoas receberam essa 
dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 708.626 imunizantes ontem. (E.C.)

Um estudo preliminar di-
vulgado ontem indica que a 
efetividade da CoronaVac cai 
conforme a idade e varia de 
61,8% a 28% a partir dos 70 
anos. A pesquisa foi publicada 
na plataforma MedRxiv e 
ainda está na fase pré-print, 
ou seja, não foi revisado por 
outros cientistas. 

O trabalho mostra ainda 
que o imunizante não con-
fere nenhuma proteção com 
apenas uma dose.

A pesquisa foi realizada pelo 
grupo Vebra Covid-19, que 
reúne pesquisadores brasileiros 
e estrangeiros de institui-
ções como Fiocruz e Instituto 

Efetividade varia a 
partir dos 70 anos

CoronaVac

Global de Saúde de Barcelona 
para avaliar a efetividade das 
vacinas em uso no Brasil. O 
projeto tem apoio financeiro 
da Organização Panamericana 
da Saúde (Opas).

Os testes de efetividade são 
considerados os “estudos de 
vida real”, ou seja, medem a 
taxa de proteção da vacina 
quando ela é aplicada em 
massa na população e fora 
do ambiente controlado de 
uma pesquisa clínica.

A pesquisa avaliou o desem-
penho da vacina em idosos 
de 70 anos ou mais vacinados 
no Estado de São Paulo entre 
janeiro e o final de abril. (E.C.)

STF recebe pedido de
afastamento de Salles

Ministro Ricardo Salles é alvo de investigações por suspeita de participação 
em um esquema de corrupção ligado à exportação ilegal de madeira

MEIO AMBIENTE

A bancada do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na Câ-
mara dos Deputados foi ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) cobrar o afastamento do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, investigado sob 
suspeita de participação em 
um esquema de corrupção 
ligado à exportação ilegal de 
madeira.

Os parlamentares afirmam 
que a permanência de Salles 
no cargo, além de contribuir 
para o desmonte da política 
ambiental, abre caminho para 
obstrução das investigações 
em curso contra ele.

“Além de fraudar o com-
promisso constitucional de 
defender o meio ambiente 
no país, [Salles] vem diu-
turnamente se posicionando 
ao lado dos que vulneram 
as regras ambientais, crian-
do, desta feita, embaraços às 
apurações e investigações que 
procuram desvendar todos 
esses desmandos ambientais 
no País”, disse um trecho da 
notícia-crime.

O pedido vai ser analisado 

pelo ministro Alexandre de 
Moraes, que autorizou buscas 
contra Salles na Operação 
Akuanduba, aberta da Polícia 
Federal na quarta-feira passada 
e mandou desarquivar uma 
notícia-crime que atribui ao 
ministro do Meio Ambiente 
os crimes de prevaricação, 
advocacia administrativa e de 
responsabilidade na reunião 
ministerial em que ele sugeriu 
aproveitar a pandemia da 

Covid-19 para ‘passar a boia-
da’ em medidas regulatórias. 
Moraes também afastou do 
cargo o presidente do Ibama, 
Eduardo Fortunato Bim.

“São reiteradas as denúncias 
contra o ministro pelo desmonte 
da política ambiental brasileira, 
mediante o enfraquecimento 
dos órgãos de proteção e fis-
calização do meio ambiente”, 
afirmou o PT.

Principal alvo da operação 

da PF, Salles nega irregulari-
dades e diz que Moraes foi 
‘induzido ao erro’. Ao Supremo, 
os investigadores apontaram 
‘movimentação extremamente 
atípica’ de R$ 14,1 milhões 
no escritório de advocacia do 
qual o ministro é sócio, em 
São Paulo, entre 2012 e junho 
do ano passado, e levantaram 
suspeita de favorecimento ao 
contrabando de produtos 
florestais no país.

Permanência de Salles no cargo abre caminho para obstrução das investigações

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

O encontro entre os ex-
-presidentes Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB) e Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) não 
foi bem recebido por tucanos. 
Além de o PSDB ter divulgado 
uma nota com críticas ao 

“sinal trocado” dado por FHC, 
caciques tucanos avaliam que 
a associação entre os dois 
antigos adversários políticos 
enfraquece a tentativa de 
lançar uma candidatura de 
centro em 2022.

“O PSDB deve continuar a 
busca de uma candidatura 
ao centro, e há sinais claros 
de que além dos nomes co-
locados até aqui, o senador 
Tasso (Jereissati) começa a 
considerar realmente uma 
candidatura. Lula nunca foi, 
e não acredito que será uma 
opção para o PSDB”, afirmou 
ao Estadão Aécio Neves, 
deputado e ex-presidente 
do partido.

Aécio foi o candidato do 
PSDB ao Planalto em 2014 
e perdeu no segundo turno 
para Dilma Rousseff (PT) 
por uma margem apertada 
de votos. Apesar de criticar 
a aproximação com Lula, 
o mineiro afirmou que o 
ex-presidente FHC pode 
conversar com quem quiser.

“O presidente Fernando 
Henrique, aos 90 anos, tem 
o direito de almoçar, jantar 
e tomar seu vinhozinho 
com quem ele escolher. E 
é uma felicidade pros seus 

‘Lula nunca foi e não será 

opção no PSDB’, diz Aécio

Eleições 2022

amigos ver que ele faz isso 
com frequência e invejável 
disposição”, declarou.

Um dos nomes cotados pelo 
PSDB como pré-candidato 
ao Palácio do Planalto em 
2022, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, também descartou uma 
aliança com o petista. “Num 
país democrático é natural 
que dois ex-presidentes pos-
sam conversar sobre política. 
Mas num país democrático 
também é natural que não se 
esqueça da história e nem se 
negue o passado. Conversar 
com todos é premissa de 
quem deseja o fim do ‘nós 
contra eles’ (algo que foi, 
inclusive, muito incentivado 
pelo PT), mas eu não aceito 
que o Brasil ande pra trás. 
Confio que FHC também 
não”, disse Leite ao Estadão.

A reunião foi divulgada 
nas redes sociais do Lula e 
festejada nas redes sociais por 
deputados e senadores do 
PT. No entanto, a recepção 
tucana foi inversa. “Depois 
de o petismo rotular o seu 
governo de ‘herança maldita’, 
parece mais que estão em 
busca de votos do que um 
reconhecimento da gestão de 
FHC”, escreveu o presidente 
do partido, Bruno Araújo, por 
meio de nota. “Esse encontro 
ajuda a derrotar Bolsonaro, 
mas não faz bem a um po-
tencial candidato do PSDB”, 
ressaltou Araújo. (E.C.)

Efetividade cai conforme a idade e varia de 61% a 28%

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Jerusalém tem confrontos 
entre palestinos e polícia

 Mesmo com o respeito 
ao cessar-fogo selado na 
anteontem após 11 dias 
de confronto entre Israel e 
Hamas, a tensão no Oriente 
Médio ressurgiu em Jerusalém, 
onde manifestantes palestinos 
voltaram a enfrentar a polícia 
israelense na Esplanada das 
Mesquistas ontem.

Segundo a polícia, pro-
testos começaram depois 
das preces de ontem na 
Mesquita de Al-Aqsa. Ma-
nifestantes arremessaram 
pedras e bombas caseiras 
contra policiais e foram 
dispersados. De acordo com 
o Crescente Vermelho, ao 
menos 21 palestinos ficaram 
feridos. Outros confrontos 
foram registrados em outras 
cidades da Cisjordânia.

Confrontos na Esplanada 
das Mesquitas foram o esto-
pim para a atual crise, há 12 
dias. Desta vez, no entanto, a 
trégua segue mantida. “Desde 
as 2 horas não se detectou 
nenhum lançamento de 
foguete, e os aviões (das 

Após cessar-fogo

Forças Armadas) voltaram 
para suas bases”, anunciou 
o Exército israelense.

Celebrações do lado 
palestino

Após o anúncio da trégua, 
milhares de palestinos saíram 
às ruas de Gaza para feste-
jar o fim dos bombardeios 
israelenses. Manifestações 
ocorreram em cidades da 
Cisjordânia e em Jerusalém 
Oriental, ocupados. “É a 
euforia da vitória”, disse 

Khalil al-Haja, número dois 
do gabinete político do 
Hamas na Faixa de Gaza, 
um enclave submetido a 
bloqueio israelense há quase 
15 anos.

“Nosso povo se levantou 
para defender a Mesquita 
de Al-Aqsa de peito aberto 
e provar ao mundo todo 
que Jerusalém é nossa e 
a mesquita é uma linha 
vermelha”, disse o líder do 
Hamas, Ismail Haniyeh. (E.C.)

Manifestantes voltaram a enfrentar as autoridades

Reprodução

Presidente argentino anuncia 
confinamento por nove dias

País enfrenta o pior momento da pandemia com um registro diário de cerca de 35 mil casos e 450 mortos

COVID-19

 O presidente argentino, 
Alberto Fernández, anunciou 
anteontem um confinamento 
total por nove dias, no momento 
em que o país “atravessa o pior 
momento da pandemia” de 
coronavírus, com um registro 
diário de cerca de 35 mil casos 
e 450 mortos. “A medida 
entrará em vigor a zero hora 
do dia 22 de maio e ficará até 
a meia-noite de 30 de maio”, 
informou o presidente, em 
pronunciamento na TV.

Apenas três desses são dias 
úteis, devido aos feriados de 24 
e 25 de maio. A partir do dia 
31, as restrições atuais serão 
retomadas, com um novo 
confinamento total no fim 
de semana de 5 e 6 de junho.

“Não devemos naturalizar 
tanta tragédia. Temos de as-
sumir a gravidade. Não é o 
momento de especulações, 
ninguém tem o direito de 
querer tirar vantagem disso, 
devemos nos unir para superar 
esta catástrofe”, declarou o 

presidente.
Durante o confinamento, 

estarão suspensas as atividades 
sociais, econômicas, educa-
tivas, religiosas e esportivas 
presenciais. Estarão autorizados 
apenas o comércio essencial 
e as entregas em domicílio.

Os argentinos poderão circular 
somente pelos arredores de 
seus domicílios, entre 6 horas 
e 18 horas. A proibição das 
atividades será semelhante à 
imposta por vários meses no 
começo da pandemia

Fernández afirmou que 
haverá ajuda econômica do 
Estado para setores sociais 
vulneráveis e também para 
empresas afetadas pelas novas 
restrições.

Casos 
Ao contrário do que aconteceu 

em meados de abril, quando 
resistiu a aplicar as restrições 
em sua jurisdição, o prefeito 
opositor de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
afirmou que segue as medi-
das do governo central. “Os 

casos, que haviam começado 
a diminuir, voltaram a subir 
há uma semana. Isso nos 
preocupa muito. A ocupação 
dos leitos de UTI está em 83% 
no sistema público da cidade”, 
afirmou em entrevista coletiva, 

após o pronunciamento do 
presidente.

A Argentina registrou an-
teontem a 35.884 novos casos 
de Covid-19 e 435 mortos, 
somando 3.447.044 casos e 
72.699 mortos desde o começo 

da crise sanitária.
Nos últimos sete dias, a 

média diária foi de 27.177 
casos e 493 mortos.

Ajuda econômica
Fernández afirmou que o 

governo continuará ajudando 
os setores menos favorecidos 
e as empresas, com subsí-
dios que serão parcialmente 
financiados por um imposto 
extraordinário sobre as grandes 
fortunas. Ele disse que aguarda 
a chegada do México de 4 
milhões de vacinas Oxford/
AstraZeneca produzidas em 
conjunto entre os dois países, 
além de 1 milhão de doses da 
russa Sputnik.

Vacinação
Quase 8,5 milhões de pessoas 

foram vacinadas com ao menos 
uma dose na Argentina, país 
de 45 milhões de habitantes. 
Outros 2,2 milhões receberam 
a imunização completa.

Fernández prometeu que a 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19 será fortalecida, 
disse que nos próximos dias 

- sem especificar - 4 milhões 
de doses serão recebidas e 
agradeceu aos governos de 
Rússia, México e China por sua 
colaboração no fornecimento 
de imunizantes. 

Estadão Conteúdo

Medida entrará em vigor a zero hora do dia 22 de maio até a meia-noite do dia 30

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A União Europeia anunciou 
que doará 100 milhões de 
doses de vacinas contra o 
coronavírus a países pobres 
este ano. O anúncio foi feito 
pela presidente da Comissão 
Europeia, Ursula Von der Leyen, 
durante abertura da Cúpula 
Global de Saúde, do G-20.

Do total, 30 milhões serão 
fornecidos pela Alemanha, 
conforme revelou a chanceler 
do país, Angela Merkel, em 
discurso no evento. Merkel 
argumentou que a pandemia da 
Covid-19 “ficará conosco por 
um bom tempo” e que, por isso, 
a comunidade internacional 
deve trabalhar para ajudar 
as nações mais vulneráveis. 

“Apesar de avanços, ainda 
enfrentamos desafios”, disse.

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, também 
informou que doará 30 milhões 
de doses de imunizantes. O 
líder francês reiterou a defesa 
pelo rápido acesso universal 
aos profiláticos e pediu que 
a discussão sobre quebra 
de patentes seja feita sem 

“ideologia ou tabu”.

UE anuncia doação de 
vacinas a países pobres

100 milhões de doses

Macron pediu que demais 
países ricos sigam o exemplo 
da UE e também compartilhem 
vacinas. 

China
 Em discurso durante a 

Cúpula Global de Saúde, do 
G-20, o presidente da China, 
Xi Jinping, disse que seu país 
apoia o debate sobre a quebra 
de patentes de vacinas contra 
a Covid-19 e a transferência 
de tecnologia de imunizantes 
por empresas farmacêuticas.

Xi Jinping defendeu também 
que o G-20 adote medidas 
macroeconômicas “respon-
sáveis”, ressaltando que as 
prioridades do momento 
são “derrotar” a Covid-19 
e restaurar o crescimento 
econômico.

O líder chinês disse ainda 
que é preciso evitar a politização 
da pandemia, assim como o 
nacionalismo de vacinas, para 
garantir acesso universal ao 
imunizante.

Xi Jinping também prometeu 
que a China irá fornecer mais 
US$ 3 bilhões em ajuda. (E.C.)

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que o nú-
mero de mortes por Covid-19 
no mundo é entre duas e três 
vezes maior que os dados 
oficiais. Em relatório anual 
divulgado ontem, a entidade 
contabiliza três milhões de 
óbitos por complicações da 
doença em 2020, cerca de 
1,2 milhão a mais que as 
estatísticas divulgadas pelos 
governos.

A última atualização da OMS 
mostra que, até o momento, os 
países relataram oficialmente 
3,4 milhões de mortes.

De acordo com o estudo, 
esse contingente deve ser 
muito maior, considerando 
os desafios enfrentados por 
autoridades sanitárias. “Esse 
número seria realmente duas 
a três vezes maior. Então, eu 
acho que com segurança cerca 
de 6 a 8 milhões de mortes 
poderiam ser uma estimativa 
cautelosa”, disse a diretora-geral 
da divisão de dados da OMS, 
Samira Asma. (E.C.)

Mortes por 
coronavírus 
é até 3 vezes 
maior, diz OMS

Relatório anual
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Corinthians negocia com Diego Aguirre
Depois da tentativa frustrada 

de contratar o técnico Renato 
Gaúcho, o Corinthians já 
escolheu como plano B um 
treinador estrangeiro. É o 
uruguaio Diego Aguirre, que 
está sem clube desde o ano 
passado, quando deixou o 
Al-Rayyan, do Catar. O clube 
fez o primeiro contato, que 
foi bem recebido pelo técnico 
de 55 anos. As conversas 
estão avançando e o treinador 
se mostrou interessado em 
voltar a trabalhar no futebol 
brasileiro.

Embora não seja um con-
senso no Parque São Jorge, 

Renato Gaúcho disse não

Aguirre possui como trunfo 
a experiência no futebol bra-
sileiro com as passagens pelo 
Internacional, Atlético-MG 
e São Paulo. Isso facilitaria 
sua adaptação à realidade 
do futebol nacional. Além 
disso, alguns conselheiros 
destacam a valorização da 

“raça” e do espírito de luta, 
algumas características do 
estilo uruguaio.

Por outro lado, o trei-
nador terá de se adaptar à 
limitação de investimentos 
que o clube permite fazer - a 
diretoria pretende contratar 
no máximo dois reforços - e 

à limitação salarial.
O presidente Duílio Mon-

teiro Alves tem conversado 
com o diretor de futebol 
Roberto de Andrade e o 
gerente Alessandro Nunes 
para definir um nome e 
iniciar as conversas. Só então 
avançam para outro nome 
da lista. Dorival Junior e 
Sylvinho permanecem entre 
os cotados internamente. Fá-
bio Carille e Antônio Carlos 
Zago perderam força ontem.

O Corinthians planeja 
definir o treinador nos pró-
ximos dias, pois a estreia no 
Campeonato Brasileiro será 

São Paulo confirma 
lesão do meia Benítez

O São Paulo usou as suas 
redes sociais ontem para 
atualizar as situações do 
argentino Martín Benítez e de 
Daniel Alves, que sentiram 
dores e deixaram o confron-
to diante do Palmeiras, na 
quinta, no estádio Allianz 
Parque, pela primeira final 
do Campeonato Paulista, 
ainda no primeiro tempo.

Na postagem, o clube 
tricolor confirmou que o 
meio-campista sofreu um 
estiramento na coxa esquerda, 
praticamente descartando o 
argentino na segunda deci-
são, marcada para amanhã, 
no estádio do Morumbi. Já 
o lateral-direito sofreu um 
trauma no joelho e ainda será 
avaliado antes da partida.

“Daniel Alves, com um 
trauma no joelho direito, 
realizará novos exames”, 
informou o São Paulo. “Be-
nítez teve diagnosticado um 
estiramento no músculo 
adutor da coxa esquerda, 
já iniciou tratamento e será 
avaliado periodicamente”, 
completou o clube, que 
ainda vive a expectativa de 
contar com os retornos dos 
atacantes Luciano e Eder.

O primeiro, um dos prin-
cipais jogadores do time do 
técnico argentino Hernán 
Crespo, está mais perto de 
voltar aos gramados. Ontem, 
ambos treinaram com o grupo. 
Para voltar a ser campeão 
após mais de oito anos na 
fila, o São Paulo precisa de 

Fora da decisão

uma vitória simples. Um novo 
empate diante do Palmeiras 
leva a decisão para a disputa 
por pênaltis.

Contratação
O São Paulo acertou a 

contratação do centroavante 
uruguaio Facundo Milán, 
de 20 anos, que atua pelo 
Defensor Sporting, do Uru-
guai, para a equipe Sub-20. 
O clube de Montevidéu 
confirmou a transferência 
em seu site oficial.

A diretoria tricolor trata o 
atleta como uma promessa 
do futebol uruguaio e vê a 
chegada com bons olhos, 
ainda mais para uma posi-
ção para a qual já pretendia 
trazer mais um nome. Milán, 
que chega sem custos e em 
fim de contrato, fez nove 
jogos e marcou três gols 
na última temporada. O 
clube do Morumbi pagará 
somente uma compensação 
ao Defensor se decidir ficar 
com o jogador.

A posição de centroavante 
era vista como uma neces-
sidade pelo São Paulo, que 
tem apenas Pablo como um 
atleta característico da fun-
ção. A carência fez Hernán 
Crespo, inclusive, deslocar 
Vitor Bueno para jogar como 
o “camisa 9”.

O uruguaio chega a prin-
cípio para compor elenco 
e ser uma opção direta a 
Pablo no mata-mata da Copa 
Libertadores, na Copa do 
Brasil e no Campeonato 
Brasileiro.

Estadão Conteúdo

Meia Benítez sofreu estiramento na coxa esquerda

Divulgação/São Paulo

Mogi Basquete faz hoje
drive-thru solidário

Evento para arrecadar alimentos será no Ginásio Hugo Ramos, das 14h30 
às 16h30, com a presença de jogadores e membros da comissão técnica

CAMPANHA

O Mogi das Cruzes Bas-
quete promove hoje um 
drive-thru solidário com 
jogadores e membros da 
comissão técnica para receber 
doações de alimentos para 
a campanha Cesta Solidária, 
das 14h30 às 16h30, no 
Ginásio Hugo Ramos.

Além das doações, é pos-
sível comprar a camiseta da 
campanha a R$ 70, com todo 
o valor revertido na compra 
de cestas básicas para famílias 
carentes, entidades sociais 
e para o Fundo Social de 
Mogi das Cruzes.

A cada um quilo de ali-
mento (arroz, feijão, macar-
rão, enlatados, óleo, açúcar, 
farinhas e leite em pó) doado 
ou R$ 10 transferidos via 
pix (pix@mogibasquete.
com.b), a pessoa ganhará 
um cupom para concorrer 
a 24 regatas de jogo usadas 
pelos atletas da temporada 
20/21; uma bola oficial da 
Penalty; duas bolas Spalding 
Lakers, doadas pela NBA 
Store de Mogi das Cruzes; 
uma regata e uma bermuda 

de treino oficial; e a três 
kits da MBK Store, com 
copo, máscara, adesivo e 
camiseta casual e um café 
da manhã (para duas pes-
soas) oferecido pelo Hotel 
Ibis. No caso da compra da 
camiseta, o torcedor ganhará 

sete cupons.
O sorteio dos prêmios 

será feito em uma live com 
o balanço final da ação na 
próxima terça-feira, às 19 
horas. Além disso, também 
está acontecendo um leilão 
virtual no Instagram com 

artigos especiais do time.
As doações de alimentos 

no ginásio poderão ser feitas 
até às 17 horas  de terça-feira, 
das 9 às 12 horas e das 14 às 
17 horas e no quiosque da 
equipe no Mogi Shopping, 
das 10 às 22 horas.

Doações poderão ser feitas no Ginásio Hugo Ramos até a próxima terça-feira

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

no dia 30 de maio, diante 
do Atlético Goianiense, na 
Neo Química Arena.

O analista de desempenho 
Fernando Lázaro, dirigiu o 
Corinthians interinamente na 
quinta-feira, na goleada por 5 
a 0 sobre o Sport Huancayo-

-PER. O Corinthians entrou 
em campo já sem chances de 
classificação para as oitavas de 
final da Copa Sul-Americana. 
Coordenador do Centro 
de Inteligência do Futebol 
(Cifut), Fernando Lázaro 
tem 39 anos e passou por 
sua primeira experiência 
como treinador. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas

Chico e Matilde saem para jantar no Café Boutique. Chico acorda cantarolando. 

Vivi pensa em um menino para aceitar se passar por namorado dela. Vivi 

pensa em Duda, por ele ser bonito e popular. Duda também não aceita e 

revela estar interessado em outra menina. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Vitória é fria com Renato e Alice tenta consolar o pai. Ana e Júlia se juntam 

para escolher um nome para o novo cachorrinho. Ana ouve quando Manuela 

reclama com Rodrigo sobre o cachorro. Manuela comenta com Alice sobre 

a atitude de Rodrigo. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Alexia, Kyra e Luna copiam a planilha em um pendrive, antes que Dominique 

e Renzo retornem à sala. Marlene assegura a Gael que a morte de seu pai 

foi um acidente e que Micaela não teve culpa. Gael conta a Marlene que 

Verônica está lhe oferecendo dinheiro para ajudá-la a se vingar de Micaela. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo cobra explicações de João Lucas sobre sua presença na casa 

de Maria Ísis. Cora decide vender as alianças que foram de Evaldo e Eliane. 

Cristina e Vicente se beijam. Enrico avisa a Maria Clara que Vicente será o 

responsável pelo bufê da festa da joalheria Império. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

Nunca tema os 
momentos que estão 
para chegar, nem 
receie demasiado 
o dia de amanhã. 
Tudo que tiver que 
acontecer, acontecerá 
certamente e o que 
você precisa é apenas 
de estar devidamente 
preparado.

A surpresa faz parte 
da vida e o inesperado 
é o que dá verdadeira 
cor aos nossos dias. 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARCOS ANTONIO DA NOBREGA

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

alegria. Feliz aniversário. 

Sonhar é a melhor parte da 
realidade.”

 cultura@jornaldat.com.br

Aproveite ao máximo 
tudo que pode usu-
fruir e seja feliz!
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