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VACINA CONTRA A COVID-19

1,4 mil ainda não 
tomaram a 2ª dose

Dados referem-se
ao mês de abril; 
meta é completar 
as doses de quem 
perdeu os prazos

Aproximadamente 1,4 mil mo-
radores de Mogi das Cruzes ainda 
não haviam recebido a segunda 
dose da vacina contra a Covid-19 
até o final do mês passado, encer-
rado na última segunda-feira. As 
informações foram divulgadas há 
três dias pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. Em Mogi, a Pasta 
vem promovendo uma série de 
ações para alertar os moradores 
sobre a importância da aplicação 
da segunda dose do imunizante.  
Cidades, página 5

Concurso

Serviços

Educação 
divulga 
vencedores 

Santa Isabel vai 
ganhar unidade 
do Poupatempo

Cidades, página 4

Cidades, página 6

Comércio

Vendas devem crescer 29,4% 
neste Dia dos Namorados

ACMC destaca que setores de vestuário, calçados e

restaurantes devem ser os mais aquecidos. Cidades, página 5

Prefeitura de Mogi informou que o Estado tem feito o envio regular de imunizantes para a cidade

Divulgação/Ministério da Saúde

Alto Tietê

Período de estiagem exige 
atenção nas cidades da região

O inverno chegando, além de derrubar os termômetros, 

também deixa o tempo mais seco. Cidades, página 3
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A Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) realiza uma série de atividades 
no mês de junho em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, come-
morado hoje. Entre as atividades está 
a Capacitação em Coleta Seletiva 
e Logística Reversa destinada aos 
gestores municipais e organizações 
de catadores de materiais reciclá-
veis da região. Cidades, página 6

Dia do Meio Ambiente

CONDEMAT
TEM AÇÕES 
PROGRAMADAS

BRASILEIRÃO

São Paulo 
encara hoje o 
Atlético-GO. p9

O programa Pontos MIS, do 
Museu da Imagem e do Som, di-
vulgou na semana passada uma 
prévia de sua programação de ofi-
cinas, exibição de documentários 
e bate-papos para o mês de ju-
nho. Todas as ações são gratuitas 
e serão realizadas de forma online. 
Cidades, página 4

Oficinas

PROGRAMA 
ABRE
INSCRIÇÕES 

Hoje tem Dia D de imunização
Cidades, página 4
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SOLTURA DE PEIXES
A Universidade de Mogi das Cru-
zes (UMC) realizou ontem uma ação 
ambiental em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Repre-
sentantes do Laboratório de Genética 
de Organismos Aquáticos e Aquicul-
tura (LAGOAA), do Núcleo Integrado 
de Biotecnologia da UMC, em parce-
ria com a Sabesp,efetuaram a sol-
tura de quatro espécies nativas do 
rio Tietê. O repovoamento acontece 
no próprio Tietê, na barragem Pon-
te Nova, no rio Piratininga e no rio 
Taiaçupeba. Ao todo vão ser soltos 
11,5 mil peixes.

ESPÉCIES
Este trabalho de soltura de peixes 
existe desde 2003. Nesta ação foram 
soltos os peixes curimbatás de la-
goa, os lambaris do rabo vermelho, 
as tabaranas e os ácaras. O evento 
teve início na barragem Ponte Nova, 
localizada na rodovia Professor Al-
fredo Rolim de Moura (SP-88), km 
80, bairro do Alegre, no município 
de Salesopólis, e segue para os ou-
tros pontos.

VISTORIA A HOSPITAL
Em visita a Mogi das Cruzes, na se-

mana passada,  o deputado federal 
Vinicius Poit (Novo) se certificou de 
que a verba destinada ao Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho Melo 
por meio de uma emenda de ban-
cada foi utilizada devidamente. No 
valor de R$ 2.124.289, o montante 
se destinou ao custeio de testes rá-
pidos de Covid-19, leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI), den-
tre outras demandas. “É grandioso 
saber que através do diálogo entre a 
bancada conseguimos unir esforços 
para melhorar, ao menos o básico, 
o combate à pandemia nos municí-
pios”, afirmou Piot.

WHATS DA AGRICULTURA
A Secretaria de Agricultura de Mogi 
está com um novo canal de comuni-
cação, um WhatsApp com menu inte-
rativo para o esclarecimento de dú-
vidas. O acesso é feito pelo número 
4798-5136. Com a nova ferramenta, 
os mogianos poderão ter informa-
ções sobre as feiras, mercado mu-
nicipal, Mercado do Produtor Minor 
Harada, Orientação CCIR (Certifi-
cado de Cadastro do Imóvel Rural)/
Incra ou CAR (Cadastro Ambiental 
Rural) e informações sobre licença 
de feira, dentre outras.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vergonha do fura-fila

A 
abertura de novos grupos prioritários 
para a vacinação contra a Covid-19 
no país evidenciou uma categoria 
de brasileiro que precisa ser, com 

urgência, extinta do cenário: a da pessoa que 
quer levar vantagem sobre a outra, indepen-
dentemente de seu direito ou não, usando de 
privilégios obtidos pelas relações pessoais e 
das benesses que a condição financeira lhe 
permitem. As pessoas com comorbidades, 
por exemplo, que não são poucas no Brasil, 
ganharam corpo com aquelas aproveitado-
ras, que fraudaram atestados médicos para 
furar a fila da imunização. Há também casos 
de professores e de profissionais da Educação 
que surgiram do nada somente para anteci-
par a sua vez na vacinação.

A prática do fura-fila é vergonhosa. Qual-
quer pessoa que tome a vacina antes de seu 
tempo está tirando a vez daquela que real-
mente necessita. Aliás, furar a fila no Bra-
sil já parece uma atitude institucionalizada. 
É comum observar em bancos, repartições 
públicas e em estacionamentos que os espa-
ços destinados ao público prioritário não são 
respeitados, sem nenhum constrangimento.

Além de mostrar um questionável e incô-
modo caráter - ou a falta dele -, das pessoas, 
a prática do abominável jeitinho escancara o 
atraso da chegada de vacinas no país e, mais 
do que qualquer outra coisa, a importância 
de se vacinar como a melhor forma de in-
terromper a escalada da doença no Brasil. 
Enquanto países mais desenvolvidos já ul-
trapassaram a marca de 60%, em média, de 
cobertura de imunização em relação à po-
pulação, por aqui, a vacinação se arrasta e 
está em torno de 20% dos habitantes. Sem 
dúvida, estamos bem atrasados.

Há, porém, alguns indícios de que essa 
situação pode se alterar em poucos meses. 
O governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), garantiu nesta semana que os habi-
tantes adultos do Estado estarão vacinados até 
o final de outubro. Por outro lado, remessas 
dos insumos necessários para a fabricação de 
vacinas no Brasil, vindas principalmente da 
China, começaram a chegar com maior vo-
lume e frequência, o que pode indicar uma 
aceleração da vacinação contra a Covid no 
país. Assim, talvez, não seja mais necessário 
ninguém furar a fila.

Qual é a maior força do 
mundo? Sem dúvida, é o 
amor. Há um pensamento 
que diz: “O amor de um úni-
co homem poderá neutralizar 
o ódio de milhões”. A huma-
nidade vive um momento di-
fícil e o medo das trevas tem 
tomado conta de milhões de 
pessoas em todos os países. 
As dificuldades que surgi-
ram são imensas, mas tudo 
passará um dia. A maior for-
ça que se pode buscar é em 
nosso interior.

Aliás, “O amor é mais for-
te que a morte e todo peca-
do”, conforme nos ensinou o 
Mestre Jesus, o Cristo. Acre-
ditando que dentro de cada 
ser humano há forças inco-
mensuráveis, então temos 
de superar o pessimismo e 
implantar em nossas vidas 
o otimismo e a confiança 

A maior força do mundo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

em Deus. Agindo e pensan-
do com absoluta confiança, 
cada ser humano terá condi-
ções plenas de superar todas 
as suas dificuldades e ajudar 
a elevar o grau de confiança 
dos humanos.

Todos, neste momento cruel 
que atravessa o Brasil e o mun-
do, tremem e se consideram 
fracos. Mas, é preciso recons-
truir a nação, a vida, os lares, 
o comércio, os serviços, as 
indústrias e, principalmente, 
os relacionamentos pessoais, 
sociais e familiares.

Então, só nos resta iniciar 
a reconstrução da nação bra-
sileira. Eis aí o grande desafio 
dos cidadãos conscientes. Va-
mos reinventar este país. En-
fim, a vida sempre é feita de 
problemas, dificuldades, mas 
também de grandes momen-
tos, festas, comemorações, 

entusiasmo e busca de obje-
tivos e metas para cada um 
de nós, para nossos amigos 
e familiares.

Não se desmorone e todos 
os dias após se levantar olhe 
para um espelho e diga: “Sou 
um ser perfeito, tenho saúde, 
paz e amor no meu coração 
para distribuir a todos que me 
rodeiam.” A força do amor está 
se desenvolvendo em meu ser 
a cada dia, logo, não temerei 
nada nem ninguém. A morte 
não existe, o que há é uma 
transição, ou seja, a passagem 
desta vida momentânea para 
outras dimensões ou dos pla-
nos do Cósmico.

Assim, seguirei desejan-
do que a terra nos traga paz 
e muito amor. Vou trabalhar 
muito para dominar a minha 
vida e comandar os meus de-
sejos que são sinceros.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Tempo de estiagem pede atenção
Proximidade do inverno, além de derrubar os termômetros, também deixa o tempo mais seco no Alto Tietê

SINAL DE ALERTA

O Sistema Nacional de Me-
teorologia (SNM), do governo 
federal, emitiu um alerta de 
emergência hídrica para a região 
que abrange o Estado de São 
Paulo, devido à previsão de 
chuvas abaixo da média no 
período de junho a setembro. 
Somente na área das repre-
sas que compõem o Sistema 
Produtor Alto Tietê (Spat), o 
volume de água armazenado 
em 31 de maio foi de apenas 
57,9% da capacidade, inferior 
aos percentuais registrados no 
fechamento do mês de maio 
de 2020 (77,3%) e de 2013 
(63,5%), ano que antecedeu 
a última crise hídrica.

Mais uma vez atento a esse 
possível cenário de escassez 
de água nos próximos meses, 
o Serviço Municipal de Águas 
e Esgoto (Semae) de Mogi das 
Cruzes reforça as recomendações 
para o consumo consciente de 
água e hábitos de economia, 
evitando desperdícios.

Para abastecimento pú-
blico em Mogi das Cruzes, a 
autarquia faz a captação no 
rio Tietê, após descargas das 
barragens que estão à montante 
(antes) da captação, o que 
depende da regra operacional 
do Departamento de Águas 

No final de maio, Spat marcava 57,9% da capacidade total de armazenamento

e Energia Elétrica (DAEE). A 
água das represas é utilizada 
pela Sabesp, na Estação de 
Tratamento Taiaçupeba, em 
Suzano.

A autarquia vem intensi-
ficando as ações para evitar 
desperdícios, como o combate 
a vazamentos. Por meio da 
técnica do geofonamento, o 
Semae aumentou sua eficácia 
no combate aos vazamentos 
com um acréscimo de 45% 
na média mensal de manuten-
ções. 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. A autarquia explicou 
que este aumento é resultado da 
intensificação do geofonamento, 
que permite a localização de 
vazamentos não-visíveis e a 
rápida solução.

O geofonamento identifica 
vazamentos não-visíveis, que 
são aqueles em que a água 
não aflora à superfície, mas 
permanece embaixo da terra. 
A verificação é feita nas redes 
e ramais (tubulações que 
ligam a rede de distribuição 
da rua aos imóveis) por meio 

de equipamentos mecânicos 
e eletrônicos que detectam 
ruídos.

De 1º de janeiro a 28 de 
maio de 2021, o Semae já 
inspecionou 364 quilômetros 
de tubulações com o uso de 
geofones.

Vazamentos não visíveis 
ocasionam desperdício de 
água e transtornos aos mo-
radores, já que reduzem a 

pressão nas redes, podendo 
causar até desabastecimento. A 
metodologia do geofonamento 
aprimora atuação das equipes, 
ao agilizar manutenções pre-
ventivas e corretivas.

Outra ação que tem con-
tribuído para reduzir o des-
perdício é a substituição de 

ramais, em vez do reparo. 
Quando há vazamento numa 
dessas ligações, a autarquia 
tem priorizado a troca, o que 
diminui a possibilidade de 
novos vazamentos.

O Semae solicita a colabo-
ração de todos os moradores 
para que, ao identificar um 

vazamento, entrem em contato 
pelo telefone 115.

Economia
A autarquia orienta medidas 

simples para economizar água. 
O chuveiro, por exemplo, é 
considerado um dos principais 
meios de desperdício. Durante 
o banho, desligá-lo enquanto 
se ensaboa o corpo pode 
representar uma redução de 
80 litros de água consumida, 
dependendo do tempo de 
banho. Em um mês, são 2,4 
mil litros de água (por pessoa) 
que deixam de ir desnecessa-
riamente para o ralo.

Cinco minutos de torneira 
aberta na pia da cozinha ou 
no tanque consomem cerca 
de 75 litros.

Outras recomendações, 
não só do Semae como de 
muitas companhias de abaste-
cimento, são 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

Mogi News/Arquivo

Apae promove eventos 
para arrecadar recursos

O setor de eventos da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes, que antes da 
pandemia da Covid-19, sempre 
foi muito bem movimentado, 
segue promovendo ações 
para angariar fundos para a 
instituição. Para o Dia dos 
Namorados a instituição vai 
vender 30 vasos de orquídeas 
no suporte de bambu.

Há, ainda, produtos que 
são vendidos sob encomenda, 
como o conjunto de xícara e 
pires, pintadas, e também a 
arte em decoupage, por um 
grupo de voluntárias da Apae. 
Já os bambus estão sendo 
produzidos pelo colaborador 
Flávio Shigueo Takahashi, que 
é fisioterapeuta da instituição. 

“Nós recebemos os bambus 
por meio de doação e o Flá-
vio faz o trabalho artesanal, 
como suporte para plantas. 
Sempre estamos criando algo 
novo”, ressaltou Regiane 
Cristine, do departamento 
administrativo da Apae de 
Mogi das Cruzes. 

Mogi

Pizza Solidária
A Apae também promoverá 

a segunda edição da Pizza 
Solidária, no dia 25 de ju-
nho, em sua sede, no Jardim 
Betânia. Os pedidos devem 
ser feitos com antecedência 
por meio do telefone 9 9946-
8940 (WhatsApp - Regiane 
Cristine) e a retirada será 
na quadra da instituição, 
das 18 às 21 horas. O valor 
arrecadado será empregado 
para suprir as despesas na 
área de Recursos Humanos.

Haverá seis sabores de 
pizzas à disposição que serão 
preparadas por Cláudio Anzai 
e equipe, no espaço Apae 
Cozinha, seguindo todos os 
protocolos sanitários exigi-
dos como forma de evitar o 
contágio da Covid-19.

A organização do evento 
tem como meta comercializar 
300 pizzas. “A sugestão é 
que o interessado faça a sua 
encomenda com antecedência. 
No dia da retirada, vamos 
distribuir senhas, para que 
tudo fique bem organizado”, 

orientou Regiane Cristine.

Instituição
A APAE de Mogi das Cruzes, 

com 52 anos de fundação 
e a certificação ISO 9001, 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes e de outras 
cidades da região (Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde 
e Assistência Social.

A APAE de Mogi das Cru-
zes está localizada na rua 
Carmem de Moura Santos, 
134 – Jardim Betânia.  O 
site da instituição é o www.
apamc.org.br e as redes 
sociais (Facebook: apae.
mogidascruzes e Instagram: 
@apaemogidascruzes). O 
telefone para contato é o 
4728-4999.

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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Educação divulga vencedores de 
concurso e data de premiação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza na próxima 
terça-feira a premiação 
dos trabalhos vencedores 
do Concurso Mobilidade 
e Educação “Caminho Se-
guro para a Escola”, uma 
iniciativa desenvolvida em 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Transportes 
e de Educação, voltada para 
alunos das redes municipal, 
estadual e particular. A ação 
fecha a programação do 
Movimento Maio Amarelo 
no município e também faz 
parte do Junho Ambiental.

Os trabalhos foram divi-
didos em subcategorias, que 
tiveram linguagens especí-
ficas e formatos diferentes 
de acordo com a idade dos 
participantes e os anos que 
eles estão cursando. Os 
alunos apresentaram tra-
balhos com temas ligados 
ao trânsito e mobilidade 
urbana, integrados com 
os protocolos de segurança 
para o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus. 

Caminho Seguro para a Escola

A confecção teve o acompa-
nhamento dos professores. 

Entre as escolas munici-
pais, na categoria Educação 
infantil e Educação Especial, 
o primeiro lugar ficou com 
a aluna Valentina Horita 
de Oliveira Machado, da 
Escola Municipal Vanda 
Constantino da Costa. Já 
entre os estudantes do 1º 
ao 3º ano do Ensino Fun-
damental I e Educação 
Especial, a vencedora foi 
Lívia Rafaela Rodrigues 
Souza, da Escola Municipal 
Professor Demerval Arouca.

Já na categoria 4º e 5º ano 
do Ensino Fundamental I e 
Educação Especial, a primeira 
colocação foi para Samuel 
de Santana Ferreira Nunes, 
da Escola Municipal Rural 
Geralda Ferraz de Campos. 
Na faixa do 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental II e 
Educação Especial, Bianca 
Battestin Gonçalves, do 
Cempre Benedicto Ferreira 
Lopes, venceu.

Entre as unidades estaduais, 

Kamilly Faravola da Silva, 
da Escola Estadual Gabriel 
Pereira, ficou com o primeiro 
lugar na categoria 8º e 9º 
ano do Ensino Fundamental 
II e Educação Especial. Nas 
escolas particulares, Lucas 
Felipe dos Santos Freitas, 
do Colégio Amor ao Saber, 
foi o vencedor na categoria 
1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental I e Educação 
Especial, enquanto Thiago 
Abrahão Rodrigues Leite, 
do Instituto Educacional 
NEC, ficou com a primeira 
colocação entre os estu-
dantes do 6º e 7º anos do 
Ensino Fundamental II e 
Educação Especial.

Os vencedores receberão 
um notebook, os segun-
dos e terceiros colocados 
ganharão um tablet. Além 
disso, todos os estudantes 
que tiverem seus trabalhos 
enviados para a Secretaria 
Municipal de Educação de 
Mogi das Cruzes receberão 
certificado de participação 
no concurso.

SP promove Dia D para aplicar
2ª dose da vacina contra Covid

Meta é completar imunização de quem perdeu os prazos para a vacina do Butantan e da Fiocruz/AstraZeneca

HOJE

O governo do Estado de 
São Paulo promove hoje o 
Dia D para aplicar a segun-
da dose da vacina contra 
Covid-19 em quem não 
compareceu aos postos nos 
prazos indicados para receber 
a imunização completa e 
garantir a proteção contra 
a doença.

“Iremos fazer uma grande 
ação de apoio aos municí-
pios para que possam, além 
de aplicar a segunda dose, 
realizar a digitação e atua-
lização das vacinas que por 
ventura os pacientes podem 
ter sido imunizados e não 
registrados na plataforma 
Vacivida”, afirmou Regiane 
de Paula, coordenadora do 
Plano Estadual de Imuniza-
ção (PEI).

A iniciativa é dedicada 
exclusivamente a alcançar 
mais de 400 mil pessoas 
que não completaram o seu 
esquema vacinal, ou seja, 
receberam apenas a primeira 
dose e perderam o prazo 
da segunda – 28 dias para 

a vacina do Butantan e 12 
semanas para a da Fiocruz/
Astrazeneca.

Em parceria com os mu-
nicípios, mais de 5 mil pon-
tos de vacinação no Estado 
estarão abertos das 7 às 18 
horas (confira as estratégias 
e horários de funcionamento 
das unidades de saúde nos 
canais oficiais da sua cidade). 
Levantamento atualizado 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde na quarta-feira 
passada, aponta que 442 mil 
pessoas estão com a segunda 
dose em atraso, somando 
172 mil relacionados à va-
cina da Fiocruz e 270 mil 
do Butantan. Os números 
de ontem evidenciam que 
mais de 59 mil pessoas que 
estavam com esta pendência 
compareceram aos postos nos 
últimos sete dias, uma vez 
que havia mais de 501,6 mil 
faltosos conforme balanço 
do dia 28 de maio.

O governo de SP vai re-
passar até 3 milhões de reais 
referentes a etapas (valor 

extra) para que as prefei-
turas possam programar e 
remunerar seus profissionais 
e equipes que trabalharão 
no Dia D.

Além disso, a Secretaria 
da Saúde encaminhou na 
semana passada 279.815 
doses extras de vacina do 
Butantan para cerca de 500 

cidades utilizarem unicamente 
para aplicar a segunda dose.

Este número foi informado 
à Pasta estadual pelas próprias 
prefeituras, em consulta 

realizada aos 645 municípios 
pelo Cosems (Conselho de 
Secretários Municipais de 
Saúde) na última semana. O 
levantamento foi feito devido 
à necessidade de garantir 
proteção adequada para a 
população, em razão dos 
apontamentos da necessidade 
de doses complementares.

Rotineiramente, o governo 
de São Paulo define as re-
messas de doses necessárias 
para uma das 645 cidades 
avançar em cada etapa da 
campanha com base nas 
estatísticas populacionais 
previstas pelo Ministério da 
Saúde para cada faixa etária 
ou público específico. Os 
quantitativos de primeira 
e segunda dose são sempre 
idênticos, realizados em duas 
entregas diferentes para que 
o município realize a aplica-
ção e conclua a imunização 
das pessoas respeitando os 
cronogramas, públicos e 
prazos estipulados pelo Pla-
no Estadual de Imunização 
(PEI) de SP.

Objetivo é alcançar mais de 400 mil pessoas que não completaram o esquema vacinal

Wanderley Costa/Secop Suzano

Programa Pontos MIS abre 
inscrições para oficinas

O programa Pontos MIS, 
do Museu da Imagem e do 
Som, divulgou na semana 
passada uma prévia de sua 
programação de oficinas, 
exibição de documentários 
e bate-papos para o mês de 
junho. Todas as ações são 
gratuitas, serão realizadas de 
forma online e podem contar 
com a participação de artistas 
e apreciadores do segmento 
audiovisual de Mogi das Cru-
zes. As vagas são limitadas, 
portanto a recomendação é 
se inscrever o quanto antes.

Os links de inscrição, bem 
como detalhes a respeito de 
convidados e participações 
especiais, estão sendo di-
vulgados aos poucos. Mas já 
há algumas atividades com 
links ativos para inscrição, 
em especial de bate-papos 
derivados de documentários, 
que serão disponibilizados por 
tempo limitado nas plataformas 
digitais do MIS.

Na sexta-feira passada foi 
disponibilizado o documentário 

“Babenco: Alguém tem que ouvir 

Online

o coração e dizer: parou”. O 
filme pôde ser acompanhado 
até as 21 horas e o bate-papo 
foirealizado por meio do canal 
oficial do MIS no Youtube. 

Outra atividade que já tem 
link de inscrição gerado, porém 
que começará a inscrever em 
breve, é o bate-papo de cinema, 
sobre o documentário musical 

“Uma Garota Chamada Marina”, 
que retrata a trajetória musical 
da cantora e compositora 
brasileira Marina Lina. O 
filme estará disponível das 11 
horas do dia 10 de junho até 
o mesmo horário do dia 12 
de junho. Já o bate-papo ao 
vivo será no dia 12 de junho, 
às 18 horas, no canal do MIS 
no Youtube.

Mais um documentário 
que será disponibilizado pelas 
plataformas MIS e depois 
será alvo de diálogo online é 

“Lembro Mais dos Corvos”, de 
Gustavo Vinagre, que enfoca 
uma atriz transexual vítima de 
insônia, que conta histórias 
para enfrentar a noite. O filme 
ficará disponível das 11 horas 

do dia 17 de junho até o dia 
19 de junho e o bate-papo 
será no dia 19, às 18 horas, 
também pelo Youtube.  

Os interessados devem ficar 
atentos às idades mínimas para 
participação em cada uma das 
atividades e também devem 
acompanhar as redes sociais 
do programa Pontos MIS para 
obterem mais informações e 
garantirem vagas nas atividades, 
conforme as inscrições forem 
sendo abertas. 

O Pontos MIS é um programa 
de formação e difusão cultural 
da Secretaria de Estado da 
Cultura e Economia Criativa. 
A programação é ofertada a 
pessoas de Mogi em virtude 
da parceria com a Secretaria 
Municipal. As cidades par-
ceiras recebem programação 
de filmes, oficinas, palestras, 
exposições e formação em 
gestão cultural, visando a 
formação de novos públicos 
para a cultura e para o cinema.

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-6900.
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Vendas devem crescer 29,4% 
neste Dia dos Namorados

As vendas no Dia dos 
Namorados deste ano devem 
crescer 29,4% em relação ao 
mesmo período de 2020. A 
estimativa é da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que espera que a 
data movimente R$ 1,8 
bilhão em vendas no varejo 
brasileiro. A Associação 
Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) destacou 
que os setores de vestuá-
rio, calçados, acessórios e 
restaurantes devem ser os 
mais aquecidos.

Segundo levantamento 
da CNC, mesmo com o 
aumento previsto para as 
vendas, os níveis devem 
ficar 4% abaixo do patamar 
registrado em 2019, quando 
o varejo faturou R$ 1,87 
bilhão. Isso se deve ainda 
aos impactos gerados pela 
pandemia da Covid-19. No 
ano passado, o consumo 
no comércio voltado à data 
teve uma queda histórica 
de 25,3%, totalizando R$ 

Comércio

1,39 bilhão em vendas.
O dia 12 de junho é uma 

data importante, pois além 
de movimentar as vendas no 
comércio, representa uma 
oportunidade para que o 
setor de serviços também 
seja impulsionado.

A previsão é que apenas 
o segmento de vestuário, 
calçados e acessórios gere 
R$ 797 milhões em vendas, 
o que representa 44% do 
total. Este foi um dos setores 
que registrou a maior perda 
no Dia dos Namorados do 
ano passado, uma queda 
de 43% em relação a 2019.

Ainda segundo a CNC, 
entre outros setores que 
serão impulsionados pelo 
12 de junho, estão o de 
utilidades domésticas e 
eletroeletrônicos (R$ 291,8 
milhões), hiper e supermer-
cados (R$ 204,1 milhões) 
e farmácias, perfumarias 
e lojas de cosméticos (R$ 
168,6 milhões).

“Esperamos que o Dia dos 
Namorados contribua para 

a retomada das vendas no 
comércio mogiano, assim 
como o Dia das Mães ajudou. 
É importante destacar que 
esta data, além de aumentar 
o consumo em diversas 
lojas, também contribui 
para os restaurantes, que 
promovem jantares e ações 
especiais, além dos servi-
ços de estética e o setor 
hoteleiro”, acrescentou a 
presidente da Associação 
Comercial de Mogi das 
Cruzes, Fádua Sleiman.

Sorteio

O Dia dos Namorados marca 
ainda, o segundo sorteio 
da campanha Compre no 
Comércio Local da ACMC. 
Ao comprar a partir de R$ 
50 em produtos nas lojas 
parceiras, o cliente recebe 
um cupom para concorrer. 
A nova rodada ocorrerá no 
dia 24 de junho, o primeiro 
sorteado recebe R$ 2 mil em 
vales-compras e o segundo 
R$1 mil para gastar nas 
lojas participantes. 

Secretaria inicia segundo 
ciclo do ‘Diálogo Aberto’

A Secretaria de Cultura 
de Mogi das Cruzes inicia 
na próxima segunda-feira o 
segundo ciclo de encontros 
do programa Diálogo Aber-
to. Serão 12 reuniões com 
representantes de diversos 
setores, em que serão infor-
madas as devolutivas para 
as demandas apresentadas 
durante a primeira etapa da 
iniciativa, realizada entre os 
meses de fevereiro e março.

O objetivo é mobilizar e 
aproximar agentes culturais e 
pessoas interessadas em arte 
e cultura, para a definição 
de maneira horizontal e 
democrática de políticas 
públicas culturais na cidade.

Os encontros estão mar-
cados para as 19 horas e 
serão online, feitos por meio 
da plataforma Google Meet. 
As inscrições também devem 
ser feitas pela internet, via 
formulário, e os links para 
as reuniões serão disponi-
bilizados aos inscritos por 
meio de e-mail e mensagem 
de WhatsApp.

Cultura

Este encontro será reali-
zado para que os represen-
tantes da secretaria possam 
dar devolutivas acerca das 
políticas públicas que se-
rão implementadas a partir 
dos referenciais obtidos no 
primeiro ciclo do Diálogo 
Aberto. Serão justificadas 
também, como, quando e 
porquê outras viabilidades 
elencadas no primeiro ciclo 
não puderam, ou não pode-
rão, serem implementadas.

A programação da primeira 
semana de reuniões começa 

na segunda-feira, com os 
segmentos de teatro, dança 
e circo. As reuniões conti-
nuarão sendo realizadas até 
o dia 22 de junho, com os 
segmentos economia criativa, 
artesanato, arte-educação, 
cultura preta, PCD/PNE, 
LGBTQIA+, mulher, ido-
sos, juventude, territórios 
culturais e turismo (veja 
quadro acima)

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone da 
Secretaria de Cultura, que é 
o 4798-6900.

Em Mogi, 1,4 mil ainda não 
tomaram a 2ª dose da vacina

Prefeitura explicou que realiza série de ações para alertar o público sobre a importância de completar o ciclo

CONTRA A COVID

Aproximadamente 1,4 
mil moradores de Mogi das 
Cruzes ainda não haviam 
recebido a segunda dose 
da vacina contra o novo 
coronavírus (Covid-19) até 
o final do mês anterior, que 
ocorreu na última segunda-

-feira. As informações foram 
divulgadas há três dias 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

Em Mogi, a Pasta vem 
promovendo uma série de 
ações para alertar os mora-
dores sobre a importância 
da aplicação da segunda 
dose do imunizante. “As 
unidades de saúde fazem 
contato telefônico com os 
pacientes com base na data 
de aplicação da primeira 
dose para lembrar o prazo 
da segunda”, explicou.

Ainda segundo a Prefeitura, 
a quantidade de ausentes tem 
oscilado em decorrência do 
sistema e dos lançamentos. 
Os profissionais do Sistema 

Integrado de Saúde (SIS) 
já telefonaram para todos 
os que possuem cadastros 
atualizados.

Ainda de acordo com 
o Executivo mogiano, o 
Estado tem enviado novos 
lotes periodicamente, sem 

qualquer problema no aten-
dimento aos públicos-alvos, 
tanto das primeiras quanto 
das segundas doses.

Sobre as demais cidades 
da região, somente na ci-
dade de Itaquaquecetuba a 
Prefeitura estima que 2,3 
mil pessoas não voltaram 
para tomar a segunda dose 
da vacina contra a doença 
viral. Por este motivo, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
está entrando em contato 
com estes moradores por 
telefone para que haja a 
possibilidade de recrutar 
esse público.

Já no município de 

Suzano, cerca de 1,5 mil 
pessoas deixaram de tomar 
a segunda dose da vacina, 
segundo as informações da 
Prefeitura. As últimas doses 
do governo do Estado de 
São Paulo foram enviadas 
à cidade na última terça-

-feira. Por fim, de acordo 
com a Secretaria de Saúde 
de Ferraz, há atualmente 
cerca de 787 faltosos com 
a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19.

Embora questionada, a 
Prefeitura de Poá não in-
formou a quantidade de 
faltosos para a aplicação 
da segunda dose. Ainda 
hoje, o governo de Estado 
de São Paulo promoverá 
um Dia D de vacinação 
para as pessoas que ainda 
necessitam da segunda 
dose para a imunização 
completa contra a doença 
respiratória.

As Prefeituras do Alto Tietê, 
no entanto, não receberam 
informações oficiais com o 
cronograma.

Thamires Marcelino

Mogi informou que o Estado tem feito o envio regular de imunizantes à cidade

Emanuel Aquilera

Confira a programação dos encontros
Dia 7 – Teatro, Dança e Circo
Dia 8 – Música e Hip Hop 
Dia 9 – Literatura e Nerd/Geek 
Dia 10 – Patrimônio, Cultura Popular, Congadas, Marujadas e

Moçambiques
Dia 11 – Artes Plásticas e Audiovisual
Dia 14 – Fomento, Economia Criativa e Artesanato
Dia 15 – Arte-Educação
Dia 16 – Políticas Afirmativas I – Cultura Preta e PCD/PNE
Dia 17 – Políticas Afirmativas II – LGBTQIA+ e a Mulher na Cultura
Dia 18 – Políticas Afirmativas III – Idosos (60+) e Cultura e

Juventude
Dia 21 – Territórios Culturais
Dia 22 – Turismo

Secretaria vem 
promovendo uma 
série de ações 
para alertar os 
moradores sobre 
a importância da 
aplicação da dose 
de reforço
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Santa Isabel vai ganhar 
unidade do Poupatempo

O município de Santa Isabel 
será contemplado com uma 
agência do Poupatempo. A 
assinatura do autorizo deve 
ser feita pelo governador João 
Doria se dará na próxima 
segunda-feira, no Palácio 
dos Bandeirantes e contará 
com a presença do prefeito 
Carlos Chinchilla.(PSL)

Essa conquista é fruto do 
trabalho dos deputados André 
do Prado (Estadual-PL) e 
Marcio Alvino (Federal-PL), 
que fizeram esse pedido pes-
soalmente ao vice-governador 
e secretário de Governo, Ro-
drigo Garcia (PSDB). 

O deputado André do Prado 
ressaltou a importância desse 
investimento para o município. 

“Após a conquista da agência 
de Arujá, a pedido dos ve-
readores Luizão Arquiteto, 
Anderson Cueca e Chico 
do Mercado, solicitamos ao 
Governo do Estado a inclusão 
de Santa Isabel no plano de 
expansão e nosso pedido deu 
resultado. A cidade também 
será contemplada com uma 

Serviços

agência, oferecendo aos mu-
nícipes atendimento mais 
rápido e em um único local”, 
comentou o Prado. 

Para o deputado federal 
Marcio Alvino, a instalação do 
Poupatempo em Santa Isabel 
permitirá que a população 
acesse serviços públicos de 
forma ágil em sua própria ci-
dade, evitando deslocamentos. 

“A inclusão de Santa Isabel 
entre as cidades beneficiadas 
é fruto do meu empenho e 

do deputado André do Prado. 
Isso mostra o compromisso 
que temos de buscar mais 
investimentos e conquistas 
para a população isabelense”, 
acrescentou Alvino. 

A nova unidade deve contar 
com dezenas de serviços de 
diferentes órgãos, incorporando 
os atendimentos do Detran.
SP, como primeira habilitação, 
renovação da CNH, e trans-
ferência e licenciamento de 
veículos, entre outros.

Deputados se encontraram com vice-governador

Divulgação

Dia do Meio Ambiente tem ações
programadas para todo o mês

Condemat planejou curso de Capacitação em Coleta Seletiva e Logística Reversa para gestores públicos

CONSCIENTIZAÇÃO

 A Câmara Técnica de 
Gestão Ambiental e Sus-
tentabilidade do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) realiza uma 
série de atividades no mês 
de junho em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado hoje. Entre as 
atividades está a Capacitação 
em Coleta Seletiva e Logística 
Reversa destinada aos gestores 
municipais e organizações 
de catadores de materiais 
recicláveis da região.

A iniciativa tem início 
na próxima terça-feira, e 
contará com a participação 
do Comitê de Integração de 
Resíduos Sólidos (Cirs) e da 
Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental (CPLA), 
vinculados à Secretaria Es-
tadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima); da 
Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis (Ancat) 
e do Instituto de Energia e 
Ambiente (IEE-USP).

Neste primeiro dia será 
apresentado um histórico 
e panorama da gestão de 
resíduos sólidos na região 
do Condemat, bem como a 
atuação do consórcio desde 
2017 e a articulação junto aos 
demais órgãos e entidades 
participantes. A capacitação 
seguirá todas as terças-feiras 
do mês de junho.

Ainda celebrando o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
está programada para o dia 17 
de junho uma atividade em 
comum dos 12 municípios e 

a ONG Espaço Urbano, como 
parte do desenvolvimento 
do projeto Recicla Cidade.

A coordenadora da Câmara 
Técnica, Claudete Canada, 
falou da importância da data 
e da iniciativa em promover 

atividades que incentivem a 
valorização e conscientização 
sobre o tema.

“O Dia Mundial do Meio 
Ambiente vem para chamar 
atenção de todos sobre a 
importância da preservação 

dos nossos recursos naturais. 
Por meio da Câmara Técnica, 
nós desenvolvemos este 
trabalho ao longo do ano, 
sempre buscando a troca 
de experiências entre os 
municípios. A capacitação 

em coleta seletiva e logística 
reversa será uma oportuni-
dade muito importante para 
os técnicos das prefeituras, 
líderes de organizações de 
catadores e técnicos da Ancat 
debruçarem sobre o tema, 
ampliando o olhar para além 
de se suas competências e 
promovendo ações signifi-
cativas para o avanço nos 
municípios. O resultado disso 
é o impacto direto na rotina 
da cidade e na qualidade de 
vida da população”, disse.

 Além dessas ações, a região 
passa a fazer parte, a partir 
da próxima segunda-feira, 
de um projeto-piloto do 
governo do Estado, com o 
objetivo de combater o des-
carte irregular dos resíduos 
da construção civil.

Coleta de material reciclável é ponto primordial na defesa do meio ambiente

Divulgação

Atividades visam 
aprimorar a 
qualidade de 
vida por meio de 
políticas públicas

Claudete defende a
preservação dos recursos

Divulgação/Condemat

Obras e reformas domésticas
exigem atenção com energia

Com a continuidade do 
isolamento social por conta 
da Covid-19, o home office e 
aulas online das escolas são 
realidade em muitos lares. 
Com as pessoas passando 
mais tempo em casa, notou-

-se o aumento de reformas 
residenciais para adequar 
o ambiente doméstico. A 
pesquisa Termômetro Ana-
maco, feita pela Associação 
Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção 
(Anamaco) em parceria com 
a FGV/Ibre, mostrou que 
30% do varejo percebeu 
aumento na demanda por 
materiais de construção no 
país nos três meses (fevereiro/
março/abril). Diante deste 
cenário, a EDP, distribui-
dora de energia elétrica de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
reforça orientações de segu-
rança com eletricidade para 
prevenir acidentes elétricos 
durante obras e reformas 
domésticas.

Vale destacar que uma 

Segurança

das ocorrências mais peri-
gosas e comuns durante as 
reformas é encostar ou até 
mesmo aproximar ferragens 
ou ferramentas na rede de 
energia da rua, principal-
mente quando se está sobre 
andaimes ou trabalhando 
nos andares superiores dos 
imóveis.

“A aproximação com a 
fiação, não sendo preciso 
necessariamente tocar na 
rede elétrica, diretamente ou 
por meio de objetos, pode 
causar acidentes graves, como 
queimaduras e até a morte. 
Por isso, a EDP alerta que é 
fundamental prestar atenção 
à distância entre o local 
onde se está trabalhando e 
a rede elétrica e, em caso de 
dúvidas, entrar em contato 
com a distribuidora”, orien-
tou Vilmar Abreu, gestor de 
excelência ao cliente da EDP.

Na parte interna da resi-
dência, o cuidado maior deve 
estar na instalação elétrica. 
Muitos dos incêndios oca-
sionados por eletricidade nas 

residências são resultado de 
instalações elétricas antigas 
e inadequadas, excesso de 
equipamentos plugados 
em uma mesma tomada e 
gambiarras com emendas 
malfeitas, além de falta de 
manutenção. “Transformar o 
ambiente doméstico em um 
local mais agradável para a 
família requer atenção para 
que todos fiquem melhor 
acomodados e, principalmente, 
em segurança. Na hora de 
fazer obras e reformas, utilize 
materiais de qualidade e 
contrate sempre um eletri-
cista de confiança”, afirmou 
o gestor da EDP.

Por tudo isso, a empresa 
orienta buscar sempre pro-
fissionais especializados para 
realizar os serviços. Pedreiros, 
técnicos e pintores com ex-
periência são familiarizados 
com as normas técnicas, 
regras de segurança e com 
o uso de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
fundamentais para todos 
os trabalhos.
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SP inclui grávidas e puérperas no plano de imunização a partir de segunda-feira

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou, em entrevista coletiva ontem que a partir da próxima segunda-feira, será 
iniciada a imunização de gestantes e mulheres que deram a luz em até 45 dias na capital paulista, e nos municípios de São Bernardo 
do Campo e Campinas. Esta nova etapa do Plano Estadual de Imunização (PEI) deve começar em todo o Estado a partir da próxima 
quinta-feira. Durante a coletiva, que ocorreu pouco após o governador tomar a segunda dose da vacina CoronaVac, Doria também 
confirmou ter convidado a médica infectologista Luana Araújo para integrar o centro de contingência contra Covid-19 do Estado. (E.C.)

Imagens divulgadas ontem 
pelo site Metrópoles, mostram 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) participando, 
em setembro do ano passado, 
de uma reunião com médicos 
e demais integrantes do que 
os senadores que compõem a 
CPI da Covid classificam como 

“ministério paralelo”. Trata-se 
de um grupo extraoficial que 
aconselharia ações a serem 
tomadas pelo governo no 
combate à Covid-19.

Ao longo de um mês de CPI, 
integrantes e ex-integrantes do 
governo Bolsonaro têm negado 
a existência dessa estrutura, 
revelada pelo ex-ministro da 

Reunião de Bolsonaro 
vaza e vira foco da CPI

 ‘Gabinete paralelo’

Saúde Luiz Henrique Man-
detta em seu depoimento. 
Mas para o senador Omar 
Aziz (PSD-AM), presidente 
da CPI, as imagens compro-
vam a atuação do chamado 
ministério paralelo.

“Não se trata mais de falar 
que supostamente existe 
algo. Está comprovado. Esses 
ataques todos de Bolsonaro 
só demonstram o desespero 
do presidente”, disse Aziz à 
reportagem. “Por que você 
acha que o ministro (Eduar-
do) Pazuello disse, aquele 
dia, que um manda e outro 
obedece? Porque era assim, 
ele só executava ordens”. (E.C.)

Não punir Pazuello 
constrange oficiais

Depois da divulgação da opção pela blindagem de Pazuello por pressão
do presidente Bolsonaro, poucos oficiais se dispuseram a fazer comentários

EXÉRCITO

Silêncio e constrangimento. 
A decisão de não punir o general 
Eduardo Pazuello pela quebra 
das regras e normas discipli-
nares do Exército foi recebida 
na tropa com sentimentos 
amargos. Informalmente, o 
efetivo se divide entre os 

“operacionais” e os “políticos” 
- sendo esses geralmente os 
articuladores dos interesses 
da Força, cabendo aos pri-
meiros cuidar da prontidão 
para emprego em caso de 
mobilização. 

Anteontem, depois da di-
vulgação da opção pela blinda-
gem de Pazuello por pressão 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
poucos oficiais se dispuseram 
a fazer comentários, mostrou 
reportagem da edição de ontem 
do jornal O Estado de S. Paulo.

A punição ou o arquivamen-
to da apuração é atribuição 
do comandante do Exército, 
general Paulo Sérgio Noguei-
ra. A consulta aos outros 15 
generais de quatro estrelas 
integrantes do Alto Comando 
é uma formalidade.

O colegiado queria uma 
punição, ainda que limitada a 
mera advertência verbal. Não 
funcionou. A desaprovação do 
presidente Jair Bolsonaro não 
admitiu concessões.

O Exército foi enquadrado. 
Como disse um oficial da reserva, 

“Bolsonaro está bem perto de 
conseguir o que sempre quis, 
o Exército dele”.

Diferentes generais da reserva 
que eram favoráveis à punição 
não quiseram comentar o caso 
após a decisão do comandante, 
por respeito à hierarquia e por 
ainda estarem subordinados 
a Paulo Sérgio.

Um dos únicos a falar, o ge-
neral Paulo Chagas, combatente 
de cavalaria e já reformado, 
disse ao jornal O Estado de S. 

Paulo que o desfecho do caso 
Pazuello ameaça a disciplina 
e o comandante colocou sua 
autoridade em risco.

“Lamento a decisão. Está 
aberto o precedente para que 
a política entre nos quartéis. 
A disciplina está ameaçada”, 
afirmou Chagas, que fez cam-
panha com Bolsonaro e depois 
se afastou do presidente.

Decisão sobre o ex-ministro foi recebida pela tropa com sentimentos amargos

Euzivaldo Queiroz/Especial MS

Estadão Conteúdo

‘Existe algo, está comprovado’. disse presidente da CPI

Cruz: presidente avança

na erosão das instituições

Exército Brasileiro. Este 
é de todos os brasileiros. 
É da nação brasileira”, 
escreveu ele.

O general terminou o 
texto pedindo que a politi-
zação das Forças Armadas 
seja combatida “pela raiz”. 

“Independente de qualquer 
consideração, a união de 
todos os militares com 
seus comandantes conti-
nua sendo a grande arma 
para não deixar a política 
partidária, a politicagem 
e o populismo entrarem 
nos quartéis”, concluiu.

Santos Cruz foi secretário 
nacional de Segurança 
Pública de Michel Temer. 
Ele apoiou a candidatura 
de Bolsonaro em 2018, e 
chegou a chamar o candi-
dato opositor, Fernando 
Haddad (PT), de “fascista”.

O general se tornou 
ministro-chefe da Secretaria 
de Governo de Bolsonaro, 
mas foi demitido em 2019.

Desde então, o militar 
assumiu uma postura 
crítica ao governo. Em 
março deste ano, ele pu-
blicou uma carta em que 
pedia a união do centro 
contra Lula e Bolsonaro. 
Na ocasião, escreveu que 

“o Brasil não merece ter que 
optar entre dois extremos 
já conhecidos, viciados e 
desgastados”. (E.C.)

O general Carlos Alberto 
Santos Cruz publicou 
ontem um texto em que 
se diz envergonhado pela 
decisão do Exército de não 
punir o general Eduardo 
Pazuello por ter participado 
de um ato político com o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro. Santos Cruz 
escreveu que o ocorrido 
é uma “desmoralização 
para todos nós” e que 
o presidente “procura 
desrespeitar, desmoralizar 
pessoas e enfraquecer 
instituições”.

“Mais um movimento 
coerente com a conduta 
do Presidente da República 
e com seu projeto pessoal 
de poder”, disse o militar, 
que foi ministro-chefe da 
Secretaria de Governo de 
Bolsonaro. “A cada dia ele 
avança mais um passo na 
erosão das instituições.”

Santos Cruz chamou 
a decisão de não punir 
Pazuello de “subversão 
da ordem, da hierarquia e 
da disciplina no Exército, 
instituição que construiu 
seu prestígio ao longo da 
história com trabalho e 
dedicação de muitos”.

O militar lembrou 
ainda que Bolsonaro já 
se referiu à instituição 
como “meu Exército”. 

“O ‘seu Exército’ não é o 

Mateus Bonomi/Agif
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Facebook diz que Donald Trump
ficará suspenso por dois anos

Ex-presidente foi banido após incitar seus apoiadores durante a invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro deste ano

ESTADOS UNIDOS

O Facebook anunciou 
ontem que o ex-presidente 
Donald Trump ficará sus-
penso de suas redes sociais 
por pelo menos dois anos, 
até 7 de janeiro de 2023. 
Banido após incitar seus 
apoiadores durante a in-
vasão do Capitólio, no dia 
6 de janeiro, Trump terá 
seu retorno condicionado 
à redução do risco à segu-
rança pública, anunciou a 
plataforma.

O Facebook anunciou 
também que não vai mais dar 
um sinal verde automático 
para postagens de políticos 
caso seu conteúdo vá contra 
as regras da plataforma, 
revertendo parcialmente 
uma política que há anos 
é alvo de críticas maciças, 
que se acentuaram durante 
o governo Trump.

A mudança acende o 
alerta para outros líderes 
mundiais cujos compor-
tamentos virtuais também 
são com frequência alvo de 
escrutínio, como o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido).

O anúncio é uma resposta 
à decisão do conselho de 
supervisão independente 
da plataforma que, em 5 de 
maio, decidiu que o Face-
book agiu corretamente ao 
suspender o então presidente 
diante do risco à segurança 
pública representado pela 
violência no Capitólio, que 
deixou cinco mortos.

O grupo, no entanto, cri-
ticou a indefinição do prazo 
para o veto, algo que não 
está previsto no código da 
plataforma, e havia dado um 
prazo de seis meses para que 
uma punição padrão fosse 

aplicada - fosse um prazo 
para o veto ou a suspensão 
permanente.

O conselho de 20 membros 
é composto por ex-políticos, 
advogados, jornalistas e ati-
vistas, age quase como um 
tribunal sobre as decisões 
de moderação do site. O 
Facebook financia o grupo 
com um fundo de US$ 130 
milhões e seus principais 
executivos tiveram um papel 
central para formá-lo, mas 
afirma que todas as decisões 
são independentes.

Até o momento, pelas regras 
da plataforma, assumia-se 
que as falas e postagens 
de figuras políticas tinham 
por si só valor noticioso, 

o fazia com que fossem 
mantidas automaticamente 
mantidas no ar. Isso valia 
independentemente de seu 
potencial danoso, com a 
exceção de casos extremos 
determinados por critérios 
pouco transparentes.

A partir de agora, a empresa 
não vai mais assumir que 
o discurso dos políticos é 
necessariamente de interesse 
público, submetendo as auto-
ridades às regras aplicadas a 
todos os usuários. O código 
de conduta proíbe assédio, 
discriminação e discurso de 
ódio, por exemplo.

Não está claro quais serão 
os critérios que guiarão 
esta decisão, mas a rede de 

Mark Zuckerberg afirmou 
que passará a sinalizar ex-
plicitamente quando uma 
postagem for mantida no 
ar por ser considerada de 
interesse público.

Respondendo aos pedidos 
de maior transparência, a 
rede de Zuckerberg divulgou 
também maiores detalhes 
do até então opaco sistema 
que adota para determinar 
quando irá suspender seus 
usuários. A partir de agora, 
enviará uma notificação 
avisando que transgressões 
passíveis de banimento do 
site foram cometidas e que 
não devem se repetir.

Desde o veto a Trump, 
o Facebook vem sendo 

pressionado para tomar 
medidas mais contundentes 
contra outros líderes com 
comportamentos contro-
versos nas redes, como 
Bolsonaro e o presidente das 
Filipinas, Rodrigo Duterte. 
Historicamente, no entanto, 
a plataforma evita o que 
diz ser uma moderação do 
discurso político.

Em um discurso em 2019 
na Universidade Georgetown, 
Zuckerberg disse que sua 
empresa não deveria arbi-
trar o discurso político por 

“acreditar que nós devemos 
continuar a defender a li-
berdade de expressão”. Nick 
Clegg, o todo-poderoso 
das relações públicas da 

gigante tecnológica, já disse 
também crer que as falas 
de políticos devem, por 
via de regra, serem “vistas 
e ouvidas”.

A controvérsia sobre como 
lidar como o discurso po-
lítico foi acentuada após 
a suspensão de Trump, 
retratando a polarização 
política nos EUA. Grupos 
conservadores argumen-
tam que o veto equivale a 
uma censura, criando um 
precedente perigoso para 
a liberdade de expressão. 
Afirmam também que não 
cabe ao Vale do Silício de-
terminar o que pode ou não 
ser dito na internet.

Ativistas e setores progres-
sistas, por sua vez, sustentam 
o contrário, afirmando que 
as plataformas ignoraram 
anos de transgressões de 
suas regras apenas para 
acomodar o republicano e 
a audiência que ele trazia, 
apesar da desinformação - o 
veto veio a 17 dias do fim 
de mandato presidencial. 
Linhas de argumentação 
similares são repetidas a 
favor e contra políticos que 
usam as redes de maneira 
similar ao republicano.

Desde a invasão do Ca-
pitólio, as principais redes 
sociais intensificaram seus 
esforços para conter a de-
sinformação e o discurso 
de ódio, suspendendo ou 
excluindo conteúdos e 
contas de extrema direita 
que incitavam a violência 
e disseminavam mentiras 
sobre a eleição de 2020 ou 
a pandemia. Trump recebeu 
um veto vitalício do Twitter, 
até então seu principal me-
gafone, e uma suspensão do 
YouTube até que o risco de 
violência diminuísse.

Estadão Conteúdo

Donald Trump terá seu retorno condicionado à redução do risco à segurança pública, anunciou a plataforma

Divulgação

Membro do conselho do 
Banco Central Europeu (BCE), 
Ignazio Visco afirmou que as 
mudanças climáticas estão 
sendo consideradas na re-
visão da política monetária 
da autoridade, reforçando o 
coro para a importância do 
tema e o papel dos bancos 
centrais. Tal missão, em sua 
visão, é desafiada pela falta 
de metodologias globais e 

Clima é considerado em revisão da política monetária, diz Visco
Banco Central Europeu

os “canais de transmissão”, 
determinando as tendências 
de crescimento de variáveis-

-chave. A saída, em sua visão, 
é a integração de variáveis do 
clima e de sustentabilidade 
nos modelos macrofinanceiros.

De acordo com Visco, o papel 
das alterações climáticas na 
política monetária atualmente 
é considerado no âmbito da 
revisão da estratégia do BCE. 

financeiras levam esses riscos 
em consideração na hora de 
emprestar”, disse Visco, du-
rante conferência internacional 
sobre o clima, promovida 
pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS).

Em relação à política mone-
tária, ele afirmou que as mu-
danças climáticas e a transição 
para uma economia de zero 
emissões de carbono afetam 

de informações quanto aos 
riscos relacionados ao clima, 
que precisam ser aprimoradas 
tanto sob a ótica da qualidade 
como da quantidade.

“A tarefa das autoridades 
de supervisão é complicada 
pelo fato de que ainda não 
existe uma metodologia am-
plamente aceita para avaliar os 
riscos relacionados ao clima 
e verificar se as instituições 

“Devemos ser prudentes na 
utilização ativa de nossos ins-
trumentos de política monetária 
para esse fim, considerando 
cuidadosamente os custos e 
benefícios de nossas ações 
no que se refere à eficácia do 
mecanismo de transmissão 
e os efeitos sobre a atividade 
econômica e as emissões de 
carbono”, acrescentou.

Para ele, o papel dos BCS é 

“multifacetado” no que tange 
as mudanças climáticas. “Os 
bancos centrais podem liderar 
o mercado pelo exemplo, 
divulgando a sua exposição 
ao clima e as metodologias 
utilizadas para integrar os 
riscos climáticos nas práticas 
de investimento e gestão de 
risco das suas carteiras”, sugeriu, 
mencionando ações da Itália, 
do qual é presidente. (E.C.)
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São Paulo visita o Atlético-GO
para superar empate em casa

Na primeira rodada, Tricolor não fez uma boa apresentação e ficou no 0 a 0 com o Fluminense, no Morumbi

BRASILEIRÃO

Uma regra básica para 
quem quer brigar pelo título 
do Brasileirão é ganhar em 
casa e somar pontos como 
visitante. O São Paulo largou 
derrapando no Morumbi 
diante do Fluminense, com 
0 a 0, e já se vê obrigado a 
resgatar hoje, às 19 horas, 
os pontos desperdiçados 
em visita ao Atlético-GO. 
O time não terá o técnico 
Hernán Crespo, que está de 

resguardo após apresentar 
sintomas de gripe. Ele será 
substituído pelo auxiliar 
Juan Branda.

Mesmo testando negativo 
para a Covid-19, Crespo 
está de quarentena e fora 
das atividades. Desde sua 
chegada, em fevereiro, jamais 
havia se ausentado de um 
jogo do São Paulo. Ele fará 
novo exame do coronavírus 
na segunda-feira.

Branda terá a missão de 
resgatar o futebol vistoso e 

ofensivo que o São Paulo 
apresentou na conquista 
do Paulistão e na Liberta-
dores. A equipe vinha se 
destacando, mas pouco 
fez diante do Fluminense. 
A justificativa era que “es-
tava de ressaca” pelo fim 
do jejum de títulos.

O atacante Luciano tem 
tudo para retornar ao time 
titular em Goiânia. Sobretudo 
pela apresentação apática 
do meia Igor Gomes, im-
provisado na frente, contra 

os cariocas. O artilheiro está 
recuperado de contusão 
muscular e já vinha entrando 
bem nas últimas partidas. 
Resgataria a parceria com 
Pablo atrás dos gols que não 
saíram na rodada inaugural 
do Brasileirão.

Será um reencontro com 
gostinho de revanche. Há 
pouco mais de quatro meses, 
ainda pela edição passada do 
Brasileirão, o São Paulo levou 
um gol no fim e amargou 
derrota no Antônio Accioly, 

por 2 a 1. Ali, os paulistas 
somavam o sétimo jogo sem 
vitória e seguiam em queda 
livre após liderar com folga. 
Volta ao palco mais inteiro 
e confiante.

Atualmente são duas 
partidas sem ganhar e a 
promessa é de não somar 
novo tropeço. O São Paulo, 
mais forte mentalmente e 
com um astral bem diferente 
da época, será ousado em 
Goiânia pela primeira vitória 
no Brasileirão.

Estadão Conteúdo

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; 
Dudu, 
Nathan Silva, 
Éder e 
Igor Cariús; 
Willian Maranhão, 
Marlon Freitas 
e João Paulo; 
Janderson, 
Zé Roberto e 
Natanael
Técnico: 
Eduardo Barroca.

SÃO PAULO 

Tiago Volpi; 
Bruno Alves, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinícius, 
Luan, Rodrigo 
Nestor, 
Gabriel Sara e 
Reinaldo; 
Luciano e 
Pablo. 
Técnico: Juan 
Branda (interino).

ATLÉTICO-GO  
SÃO PAULO 

ÁRBITRO - Diego Lombo Lopez (BA).
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Estádio Antônio Accioly (GO).
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SBT, 21H00

Chiquititas

Eduarda e Maria Cecília conversam. Tobias se sente um pouco sem jeito com 

a presença da sogra. No porão, Maria vai visitar Miguel. Rafa se arruma para 

o encontro com Bel, mas fi ca incomodado com o tamanho da sua barriga e 

nervoso em pensar que poderá beijá-la. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Rodrigo conversa com Júlia sobre a separação. Lúcio confessa a Ana que 

está muito envolvido com ela. Iná diz para Wilson dançar com Moema. Ana 

deixa um recado na secretária de Manuela. Ela ouve a mensagem, mas a 

apaga em seguida. Rodrigo envia um e-mail para Manuela, que lê e ignora.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Zezinho pede informações sobre o novo namorado de Alexia. Dionice alerta 

Isaac sobre o estado de saúde de Bia. Alejandro leva Mário para ver a casa 

de Helena, e o impede de abordar Hugo. Alexia sugere que Luna arrume 

um diploma falso. 

GLOBO, 21H00

Império
Ísis e João Lucas se beijam. Érika consegue gravar a história de Lorraine e 

Ismael sem ser percebida. Fernando vê Cristina e Vicente juntos e se enfurece. 

Maurílio marca um jantar com Maria Marta. José Alfredo se surpreende quando 

Téo lhe conta a história de Ismael

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

Solução
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PNEP

CARPINTARIA

LEASTMOMO

LANTERNAGEM

CAIEPAN

IBAGDATA

POPULARGAM

DOLARDOMO

LOCOMOTIVAS

POSISL

LAMPTOAM

MACACOPREGO

NDANÇAUR

ARTILES

LEIGODATA

AT
OLDASROCAS

Sede do
Poder

Executivo
do Brasil

Ingredien-
te picante
do molho

nagô

Rei co-
roado no
Carnaval

Árvore 
de cuja

madeira se
faz papel

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Capital do
Iraque

Giulia (?),
atriz 

brasileira

Moeda do
comércio
interna-
cional

Novela
com Aracy
Balabani-
an (1977)

O dente 
do juízo
(pop.)

Mamíferos
do Ártico,

têm 
presas

Primata 
americano

muito
sociável

Alvo do
combate
do super-

herói

Lago, em
francês

(?)-shirt,
modelo de
camiseta

Casas 
de Can-
domblé

Informação
essencial
do convite
de festas

(?) da Silveira,
psiquiatra alagoana
Cervídeo
da tundra

Estrado da
execução

Policial, em inglês
Real (?), time

espanhol treinado
por Zidane

Reduza
a pó

(?) Oz,
escritor

Trabalho de
José (Bíb.)

Menor, 
em inglês

Reserva
biológica
no mar do
Rio Grande
do Norte

Expressão
cultural
como o

maracatu
ou a chula

(?) Niño,
fenômeno
climático

Esquecido; 
desatento
Abóbada
de igrejas

Suplica 
em prece

"Nenhuma",
em NRA 

Entendido
em todos
os assun-

tos, no
Facebook

Desistir (pop.)
Estado nortista com

73% de florestas
preservadas

Tomba
A origem
dos pro-
vérbios

Conserto
da lataria
de auto-
móveis 

Italiano
(abrev.)

Produzem
estrondo

Tântalo
(símbolo)
Governo
(abrev.)

3/cop — lac. 4/ilês. 5/álamo — least — leigo. 8/patíbulo. 11/locomotivas — macaco-prego.

 O sonho é a luz que 
conduz nossas vidas. 
É a força que nos 
mantém firmes na 
luta por tudo aquilo 
em que acreditamos. 
Sem ele todos os dias 
seriam vazios e no 
final acabaríamos 
sempre perdidos.

Nunca desista de 
sonhar, faça isso 
para bem da sua 
alma. Haverá dias em 
que eles parecerão 
distantes e outros em 
que estarão perto de 

MOMENTO
especial

Sonhar é viver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: JOÃO ANTONIO DA SILVA, SANDRA 
REGINA REZENDE E ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA 
SANTOS

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

 Se a caminhada está difícil, é porque 
você está no caminho certo.”

 cultura@jornaldat.com.br

ser conquistados, mas 
o mais importante é 
manter a expectativa 
que no futuro eles se 
tornarão realidade.



Sábado, 5 de junho de 2021 11portalnews.com.br



Sábado, 5 de junho de 202112 portalnews.com.br


