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Covid-19 eleva o número de 
óbitos na cidade em 40,8%

Seade mostra que no 1º bimestre de 2020, antes da pandemia, foram 441 mortes e no mesmo período deste ano, 621

MAIS EMPREGOS

Deputado Marco Bertaiolli entrega relatório de MP ao

presidente da Câmara, Arthur Lira. Cidades, página 4

A escola de dança Danielle Bitten-
court, em Mogi das Cruzes, oferece 
hoje, às 19h30, uma aula experi-
mental para crianças e adultos que 
desejam aprender ou aprimorar os 
dotes artísticos e musicais. A insti-
tuição promove a apresentação de 
conteúdo com os fundamentos de 
canto, dança e interpretação. Musi-
cais clássicos como “West Side Story 

- Amor, Sublime Amor”, “Chicago” e 
“Grease - Nos Tempos da Brilhanti-
na” serão algumas das inspirações 
para o desenvolvimento da aula. 
Cidades, página 4

Cultura

MUSICAIS

GANHAM AULA 

EXPERIMENTAL
Basquete

Mogi renova com

alas Lessa e 

Douglas Santos
Esportes, página 8
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Mogi das Cruzes intensificou os 
trabalhos da Central de Monitora-
mento da Covid-19 para ampliar as 
estratégias de combate ao coronaví-
rus. O serviço é realizado por uma 
equipe multidisciplinar formada 
por 21 colaboradores: 16 técnicos 
de enfermagem, três enfermeiros 
e dois médicos. Mensalmente, o 
grupo é responsável por cerca de 
10 mil ligações para pacientes que 
testaram positivo para a doença e 
cumprem isolamento domiciliar, 
eventuais contatos e orientações 
sobre o monitoramento da doença. 
Cidades, página 5

Monitoramento da Covid-19

CENTRAL AMPLIA ATENDIMENTO PARA PACIENTES POSITIVOS

Equipe multidisciplinar é composta por 16 técnicos de enfermagem, três enfermeiros e dois médicos

Divulgação/PMMC

Meio ambiente

Prefeitura e entidades formalizam
parceria para cooperação técnica

Convênios foram firmados com a Fundação Florestal e
Iclei - Governos pela Sustentabilidade. Cidades, página 3
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O número de óbitos registrado 
nos dois primeiros meses deste ano, 
se comparado com o mesmo perío-
do dos anos anteriores, mostra uma 
pequena queda de 3,2%, de 2019 
para 2020, mas um crescimento 
expressivo de 40,8%, de 2020 para 
este ano. O fator que determina a 
oscilação é a quantidade de pessoas 
que faleceram em consequência da 
Covid-19, que surgiu no Brasil em 
março de 2020 e entrou nas estatís-
ticas de mortes somente neste ano. 
Cidades, página 6
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COWORKING NO SHOPPING
O Mogi Shopping inaugurou nesta 
semana um ambiente compartilha-
do de trabalho, o chamado cowor-
king, que passa a atender a neces-
sidade de uma importante parcela 
dos clientes, que diariamente uti-
lizam a estrutura privilegiada do 
empreendimento para trabalhar de 
forma remota. A iniciativa tem apoio 
do Polo Digital de Mogi das Cruzes.
O acesso é livre, sem cobrança de 
taxas de utilização.

BENEFÍCIOS
Os profissionais locais ou até mes-
mo aqueles que estiverem de pas-
sagem pela região do Alto Tietê 
contam com o conforto da estru-
tura que oferece Wi-Fi e pontos de 
energia e está localizado próximo a 
cafeterias e ao lado do sanitário. O 
Mogi Shopping fica na avenida Ve-
reador Narciso Yague Guimarães, 
1.001, e o telefone para informa-
ções é o (11) 4798-8800.

EDP EM SALESÓPOLIS
O posto de atendimento da EDP, 
distribuidora de energia elétrica da 
região do Alto Tietê, está com novo 
endereço em Salesópolis. Para evi-

tar aglomeração de pessoas, a esco-
lha da data e horário para o atendi-
mento deve ser feita pelo site www.
edp.com.br/agendamento. O novo 
endereço é a rua XV de Novembro, 
695, no centro. O período de atendi-
mento foi expandido para segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas. Além do aten-
dimento presencial, será possível 
realizar os serviços por meio de to-
tem automatizado disponibilizado 
para agilizar as solicitações mais 
requisitadas, como retirada de se-
gunda via de fatura.

MÉDICA HOMENAGEADA
“Reconhecer os trabalhos presta-
dos e dedicação nos cuidados com 
a saúde dos mogianos”. Com este 
objetivo, os vereadores Fernan-
da Moreno (MDB) e Marcos Furlan 
(DEM) apresentaram a Moção 93/21 
na sessão de quarta-feira passada, 
na Câmara de Mogi das Cruzes, em 
homenagem à médica Tereza Nihei, 
da Vigilância Epidemiológica. Fo-
ram 20 anos de serviços na Pasta 
e atuando à frente de importantes 
ações de imunização, de prevenção 
e combate à Covid-19, além de ou-
tras endemias no município.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lixo: uma bola de neve

A
rujá, Biritiba Mirim, Guararema, 
Guarulhos, Poá, Salesópolis e Su-
zano são cidades que compõem 
o Consórcio de Desenvolvimento 

dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
e que serão beneficiadas com a renovação 
do acordo de cooperação técnica com a As-
sociação Nacional dos Catadores e Catado-
ras de Materiais Recicláveis (Ancat) para o 
desenvolvimento de programas e projetos 
que auxiliem as prefeituras na capacitação 
profissional e formação de novas coopera-
tivas, assim como no fortalecimento de re-
des de catadores de materiais recicláveis.

A regionalização pode se mostrar como o 
melhor caminho para a gestão dos resíduos 
sólidos e fortalecimento dos catadores de 
materiais recicláveis da região, tirando-os 
da informalidade e fazendo com que sejam 
encarados como agentes de limpeza pública 
urbana. De acordo com dados da Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), 
os 12 municípios do Condemat geram em 
torno de 5 mil toneladas de resíduos da 
construção civil por dia. O dado é alarman-
te. Por isso, essa parceria com a Sima neste 

projeto-piloto pode ser importante para en-
frentar o problema. Nesta etapa, capacitar 
os catadores pode ser determinante, assim 
como a ampliação de ecopontos em locais 
estratégicos.

Móveis, pneus, podas de árvores, lixo 
doméstico, resíduos de construção civil e 
até mesmo restos de animais; poucos itens 
escapam ao destino de serem jogados em 
praças, terrenos e demais locais a céu aber-
to. Com isso, uma série de doenças e pre-
juízos ao meio ambiente surgem, estabele-
cendo assim uma relação quase simbiótica. 
O descarte irregular de resíduos é um pro-
blema crônico nas cidades brasileiras e, se-
gundo o último levantamento do Ministério 
do Meio Ambiente, pelo menos 56% dos 
municípios no país recorrem a depósitos 
inadequados na hora de dar adeus ao lixo 
que produzem.

Os efeitos negativos do descarte irregular 
são sorrateiros e não surgem da noite para 
o dia, por isso, o trabalho de prevenção é 
fundamental para garantir benefícios à saú-
de pública e evitar que essa bola de neve 
ganhe proporções ainda maiores.

Essa Covid-19 não é fácil 
o vírus vai embora, as seque-
las ficam: dificuldades car-
diorrespiratórias, fraqueza 
muscular, fadiga e cansaço 
têm sido sintomas frequente-
mente relatados pelas pessoas 
que passaram pela doença, 
conhecida como miopatia 
esquelética. O Sars-CoV-2, 
vírus causador da Covid-19, 
mudou completamente a cara 
do mundo que conhecíamos, 
afetou praticamente todos os 
aspectos da vida cotidiana e 
causou mudanças substan-
ciais nas ciências da saúde.

Surgiu a necessidade ur-
gente de fornecer cuidados 
multidisciplinares às pes-
soas infectadas. A princípio, 
quando tudo começou, mui-
tos especialistas pensavam 
que a Covid-19 era princi-
palmente uma doença res-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

piratória. Esperava-se que 
afetasse o nariz, a garganta 
e os pulmões, de forma se-
melhante ao vírus da gripe. 
No entanto, é muito mais 
do que uma gripe sazonal. 
Pode causar danos irrepa-
ráveis ao cérebro, coração, 
sistema circulatório, renal e, 
claro, ao pulmão, órgão com 
maior incidência de sintomas 
nessa doença.

De acordo com dados do 
Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), a duração mé-
dia da internação hospitalar 
pela Covid-19 é de 22 dias. 
Além do cansaço emocional 
e perda funcional do pulmão, 
todo esse tempo em um lei-
to de hospital também gera 
outro grande problema aos 
pacientes: a perda de massa 

muscular.
Muitas dúvidas relaciona-

das às sequelas pós-Covid-19, 
são existentes, afinal não se 
sabe, por exemplo, se elas são 
reversíveis ou não. Porém, os 
especialistas envolvidos nes-
ses atendimentos sabem que 
muitos desses pacientes pre-
cisarão de acompanhamento 
e reabilitação multidisciplinar.

Os pacientes com Covid-19 
sofrem diversos graus de dis-
função respiratória e física, 
sendo que a recuperação 
funcional do pulmão é fun-
damental para os pacientes 
que receberam alta para o 
tratamento da doença. Após 
obter uma boa complacência 
e expansibilidade do pulmão, 
pode-se iniciar um trabalho 
aeróbico de baixa intensida-
de, melhorando gradualmen-
te a intensidade e a duração.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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CHARGE

RODRIGO BARONE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Prefeitura assina parcerias com
a Fundação Florestal e o Iclei

Convênios reforçam o compromisso da cidade com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável

MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes firmou ontem, por 
meio da Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente, o termo 
de cooperação técnica com a 
Fundação Florestal do Estado 
de São Paulo e o termo de 
filiação ao Iclei – Governos 
Locais pela Sustentabilidade. 
Os dois eventos foram realiza-
dos no auditório da Prefeitura 
e reforçam o compromisso 
da administração com a 
preservação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável.

“Pautamos a construção 
do município para colocar 
a palavra sustentabilidade 
em prática, queremos que a 
nossa cidade se desenvolva 
economicamente e social-
mente de forma equilibrada, 
respeitando o meio ambiente 
e os entornos verdes, que 
são essenciais neste pro-
cesso”, disse o prefeito Caio 
Cunha (Pode), ao lado da 
titular da Pasta, Michele 

de Sá Vieira. Os vereadores 
Mauro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão; Milton Lins 
da Silva (PSD), o Bi Gêmeos; 
Fernanda Moreno (MDB) e 
Jonhross Jones Lima (Pode) 
participaram do evento.

Michele destacou a impor-
tância das parcerias, acrescen-
tando que será desenvolvido 
um trabalho conjunto e 
integrado com a Prefeitura. 
A secretária ressaltou como 
pontos importantes em relação 
aos termos de cooperação 
e filiação “a assinatura dos 
dois termos, que propiciam 
a potencialização das nossas 
relações institucionais e con-
sequentemente o trabalho da 
secretaria frente às políticas 
públicas ambientais”. Segundo 
ela, isso contribuirá muito 
para uma atuação ampla e 
qualificada em todo o mu-
nicípio. Michele acrescentou 
que o próximo passo será o 
agendamento de reuniões de 

trabalho com as duas institui-
ções, primeiro em separado 
e depois conjuntamente.

A coordenadora de Relações 
Institucionais e Advocacy 
do Iclei Brasil, Ana Wernke, 
comentou a importância da 

parceria. “O Iclei pode apoiar 
em todos os diagnósticos 
e planejamentos para as 
ações relacionadas à pauta 
de sustentabilidade, mas 
é a decisão do gestor que 
efetiva a implementação 

dessas ações nos territórios. 
A adesão ao Iclei é o início de 
uma trilha muito importante 
para Mogi das Cruzes rumo 
ao desenvolvimento urbano 
sustentável”, afirmou. O 
secretário-executivo-adjunto 

do Iclei América do Sul, 
Rodrigo Corradi, também 
esteve na solenidade.

Fundação Florestal
A Fundação Florestal foi 

representada pelo diretor-
-executivo Rodrigo Lev-
kovicz. Ligada à Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, a entidade 
promove e executa ações 
integradas voltadas para a 
conservação ambiental, a 
proteção da biodiversidade, o 
desenvolvimento sustentável 
e o reflorestamento de locais 
ambientalmente vulneráveis, 
realizando parcerias com 
órgãos governamentais e 
instituições da sociedade 
civil. A assinatura do termo 
de cooperação com Mogi 
abrangerá a gestão das Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs) 
da Várzea do Tietê e da Serra 
do Itapeti, além da Reserva 
Ecológica do Itapeti.

Ana Wernke destacou a importância do planejamento para efetivar a sustentabilidade

Divulgação/PMMC

31.482
famílias
RECEBERAM O AUXÍLIO 
100% MOGIANO

INICIATIVA HISTÓRICA EM MOGI
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Bertaiolli entrega relatório 
ao presidente da Câmara

Com 60 dias de antece-
dência, o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP) 
entregou na manhã de ontem 
ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), o rela-
tório final da MP 1040/2021, 
que trata da modernização 
do Ambiente de Negócios 
no Brasil. O novo texto tem 
como principal objetivo 
recuperar os empregos per-
didos na pandemia, ampliar 
a geração de postos de tra-
balho, recuperar a economia, 
desburocratizar e simplificar 
a abertura de empresas no 
país, reduzindo os prazos 
dos atuais um mês e meio 
para 24 horas.

“Nós precisamos de agi-
lidade na recuperação dos 
empregos no Brasil e isso só 
acontece com a implantação 
de empresas, fomento de no-
vos negócios e a recuperação 
da economia”, destacou o 
deputado. “O Brasil precisa 
de agilidade nas decisões. 
Estamos passando por um 
dos piores momentos da nossa 

MP 1040

Mogi Conecta oferece 134 
postos de trabalho formal

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes disponi-
bilizava na tarde de ontem 
376 vagas de emprego para 
134 cargos. Algumas das 
oportunidades para todos 
os níveis de escolaridade, 
do Ensino Fundamental 
incompleto até o mestrado, 
ainda estão disponíveis hoje. 
Basta acessar o site mogico-
necta.mogidascruzes.sp.gov.
br e consultar todas as vagas.

O destaque da semana são 
17 vagas para professores uni-
versitários para atuarem em 
uma instituição no município 
em cursos de Enfermagem, 
Engenharia Elétrica, Medi-
cina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia e Tecnologia da 
Informação.

Para quem tem Ensino 
Médio completo, mas não tem 
experiência, estão disponíveis 
85 vagas para Operador de 
Telemarketing, sendo 15 

Oportunidades

Thamires Marcelino

Escola de dança promove aula
experimental de teatro musical

Evento será realizado hoje na escola Danielle Bittencourt, a partir das 19h30, voltado a adultos e crianças

CULTURA

A escola de dança Danielle 
Bittencourt, em Mogi das 
Cruzes, oferece hoje, às 19h30, 
uma aula experimental para 
crianças e adultos que desejam 
aprender ou aprimorar os 
dotes artísticos e musicais.

A instituição, que fica na 
rua Agostinho Caporalli, 472, 
Vila Oliveira, promove hoje 
a apresentação de conteúdo 
com os fundamentos de canto, 
dança e interpretação. Musicais 
clássicas como “West Side 
Story - Amor, Sublime Amor”, 

“Chicago” e “Grease - Nos 
Tempos da Brilhantina” serão 
algumas das inspirações para 
o desenvolvimento da aula.

A apresentação será co-
mandada pelos instrutores 
que atuarão no curso que 
acontecerá ao longo do pró-
ximo mês: Rafael Cairo, para 
as modalidades de dança e 
teatro, e Max Grácio, para 
as lições de canto.

A atividade cultural contará 
com duas turmas, sendo uma 

Inspiração do curso vem do método da Royal Ballet, uma das mais conhecidas companhias de balé do mundo

voltada para crianças a partir 
de 13 anos, com autorização 
do pai ou responsável, e 
outra para adultos a partir 
dos 17 anos. As aulas da 

turma infantil, durante o mês 
de julho, serão de segunda 
a sexta-feira, das 15 às 18 
horas; a turma adulta será 
de segunda a sexta-feira, das 

19 às 22 horas.
Segundo os organizadores 

do curso cultural, o método 
da escola é baseado na Ro-
yal Ballet, do Reino Unido, 

reconhecida como uma das 
mais famosas e tradicionais 
companhias de balé do mun-
do. A escola conta com mais 
de 25 anos de tradição em 

atividades culturais e artísticas 
no município.

Com o intuito de preser-
var a integridade física dos 
participantes, o curso terá 
apresentação em formato de 
sarau, seguindo as fases do 
Plano São Paulo de retomada 
das atividades.

Segundo Rafael Cairo, um 
dos professores do curso em 
Mogi das Cruzes, a iniciativa 
é fundamental para difundir 
o teatro musical e despertar 
o potencial na cidade e na 
região. “Sempre é importante 
fomentar talentos, auxiliar 
na integração, e contribuir 
para o crescimento artístico 
e intelectual das pessoas”, 
afirmou.

O curso terá duração de 
quatro semanas, e a taxa é de 
R$ 360, podendo ser parcelada. 
Os interessados poderão se 
inscrever presencialmente 
na escola Ballet Danielle 
Bittencourt. Mais informa-
ções estão disponíveis pelos 
telefones (11) 4799-9203 ou 
94140-6201.

André Diniz
Divulgação

Objetivo é recuperar 
os empregos 
perdidos durante 
a pandemia e abrir 
novas oportunidades

história, tanto no que diz res-
peito à geração de empregos, 
com mais de 14 milhões de 
desempregados, a falência de 
milhares de empresas, como 
na área da Saúde com a morte 
de milhares e milhares de 
brasileiros. Não há tempo 
para discussões, e sim para 
muito trabalho”, destacou o 
deputado, explicando que, 

burocracia, que emperra 
diversos serviços e avanços 
no Brasil. “Por vezes, ainda 
somos submetidos a leis da 
época do carimbo. As coisas 
mudaram, a tecnologia está 
aí para agilizar todos os 
processos. Todas as infor-
mações agora são online 
e integradas, não faz mais 
sentido essa tramitação de 
papel para um lado e para o 
outro”, destacou o deputado. 

“O empreendedor precisa 
abrir uma inscrição no mu-
nicípio, depois no Estado 
e depois na União. É um 
vai e vem de documentos, 
certidões e taxas que não 
acaba mais. A legislação, no 
caso dos empreendedores, 
parte do pressuposto que 
as informações dadas não 
são verdadeiras. E isso é 
um erro. Que se puna, com 
o rigor da lei, quem mente 
ou manipula dados, mas não 
se pode prejudicar quem 
trabalha com a verdade, quer 
investir e gerar emprego no 
país”, concluiu o parlamentar.

agora, o texto segue para 
análise e votação na Câmara 
e no Senado para depois 
ser enviado para sanção e 
publicação pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 

Primeiro vice-presidente 
da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Serviços, 
Bertaiolli defende o fim da 

exclusivas para portadores 
de deficiência.

Já para estudantes da área 
de tecnologia, são dez vagas 
para o Programa de Formação 
em Tecnologia da Informação, 
disponibilizadas em uma 
parceria com uma empresa 
privada especializada em 
transformação digital na área 
da Saúde, onde os selecionados 

terão a oportunidade de aces-
sar conteúdo de alto nível 
voltado para as necessidades 
do mercado, desenvolver 
projetos e ainda participar 
de reuniões e mentorias com 
especialistas.

A empresa oferece ainda 
bolsa-auxílio de R$ 500 men-
sais durante os três meses de 
duração do programa. “Entre 

os cargos mais procurados 
estão os de soldador (28 
vagas), pedreiro (22 vagas), 
costureira industrial (16 vagas), 
consultor comercial (13), 
mecânico de manutenção 
industrial (11), eletricista 
montador (dez)”, relacionou 
a Prefeitura.

A maior dificuldade, segundo 
o Executivo, é para as vagas 
que exigem conhecimento 
técnico e prático. Por meio 
do programa Mogi Conecta, 
a cidade tem fomentado a 
qualificação voltada à em-
pregabilidade, com inicia-
tivas voltadas à capacitação 
profissional.

Também é necessário que 
os interessados preencham 
corretamente seu currícu-
lo no sistema, informando 
suas experiências, mesmo 
as realizadas informalmente, 
especificando o que realizou 
nessa função. Isso facilita 
na análise e faz com que ele 
se destaque entre outros 
candidatos e seja chamado 
para entrevista.

Vagas são voltadas 
para candidatos 
desde o Ensino 
Fundamental até o 
mestrado
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Isolamento está em 41%

O risco de uma terceira onda 
do coronavírus (Covid-19) 
em Mogi das Cruzes não 
tem assustado a população. 
Nas duas últimas semanas, a 
média de isolamento social 
contabilizada pelo Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
(Simi) ficou em apenas 41%.

Isto significa que a cidade 
está distante da recomendação 
superior a 50% do índice de 
isolamento social. A medida 
é necessária para conter o 
avanço da doença, que já 
contaminou mais de 30.555 
pessoas em Mogi desde o início 
da pandemia, em março do 
ano passado. Outras 1.277 
foram a óbito após não resistir 
às complicações do vírus.

Em todo o Alto Tietê, os dez 
municípios somam mais de 
100 mil casos, considerando 
aqueles em que já houve 
recuperação, os ativos e tam-
bém os que não resistiram 
às complicações da doença. 

No município de Poá, por 
exemplo, houve um índice 
baixo de isolamento social 
da sexta-feira retrasada até 

Distanciamento social

a terça-feira passada, que 
ficou em 37%. Já no período 
da sexta-feira passada até a 
última terça-feira, a média 
entre todos os dias foi de 37%. 
Na cidade existem cerca de 
322 pessoas que já faleceram 
pela doença.

Ainda de acordo com os 
dados do Simi, o isolamento 
social da população de Itaquá 
ficou em 38% de sexta-feira 
retrasada até a terça-feira 
passada, se mantendo da 
sexta-feira passada até a última 
terça-feira. Desde o início 
da pandemia, em março do 
ano anterior, 822 pessoas 
já morreram pela Covid-19.

Em Suzano, nos dois pe-
ríodos do comparativo sobre 
o isolamento social, o Simi 
contabilizou 40% e 47%, 
provando que os moradores 
têm se locomovido com mais 
frequência. Mais de 771 vidas 
foram ceifadas pelo novo vírus 
no município, segundo os 
dados do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).

O Simi apontou ainda que 
em Ferraz os índices da sexta-

-feira retrasada até a terça-feira 
passada, que ficou em 42%, 
sendo o mesmo no período 
da sexta-feira passada até a 
última terça-feira.

Thamires Marcelino

Percentual é menor do que o recomendado no Estado

Mogi News/Arquivo

Monitoramento às pessoas com 
Covid-19 é reforçado em Mogi

Equipes promovem cerca de 10 mil ligações para pacientes que testaram positivo para o coronavírus na cidade

PANDEMIA

Mogi das Cruzes está in-
tensificando os trabalhos da 
Central de Monitoramento 
da Covid-19, instalado ao 
lado do Hospital Munici-
pal, no primeiro andar da 
UnicaFisio. A otimização 
dos serviços está entre os 
investimentos do prefeito 
Caio Cunha na ampliação 
das estratégias de combate ao 
novo coronavírus na cidade. 

A Central de Monitora-
mento da Covid-19 conta 
com uma equipe multidis-
ciplinar formada por 21 
colaboradores: 16 técnicos 
de enfermagem, três en-
fermeiros e dois médicos. 
Mensalmente, o grupo é 
responsável por cerca de 10 
mil ligações para pacientes 
que testaram positivo para 
a doença e cumprem isola-
mento domiciliar, eventuais 
contatos com casos positi-
vos e orientações sobre o 
monitoramento da doença. 

Eles atuam na atualização 
de informações como noti-
ficação de casos suspeitos, 

acompanhamento clínico 
em prontuário de todos os 
casos positivos notificados, 
rastreamento ou busca ativa 
de contactantes para oferta 
de testagem, finalização das 
notificações e avaliação e 

referenciamento ao serviço 
de Pós-Covid. Neste últi-
mo caso, o atendimento é 
direcionado aos pacientes 
que apresentam sequelas 
da doença. 

“O monitoramento dos 

casos de Covid-19 é realizado 
desde o ano passado, quando 
iniciou-se a pandemia, mas 
a Central de Monitoramento 
em seu modelo ampliado 
entrou em operação no úl-
timo mês de maio”, explica 

a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi. 

Segundo ela, todos os 
atendentes passaram por 
amplo treinamento realiza-
do por um médico e uma 
enfermeira da Secretaria 

Municipal de Saúde, com 
dados, informações e instru-
ções para o monitoramento 
dos casos, orientação e enca-
minhamento dos pacientes, 
de acordo com cada neces-
sidade. “As informações e 
orientações são atualizadas 
diariamente ou conforme 
a necessidade da equipe”, 
acrescenta Andréia. 

Além das ligações, a Central 
de Monitoramento também 
funciona como um Disque 
Covid. O objetivo é oferecer 
um canal de atendimento 
telefônico aos munícipes para 
esclarecimento de dúvidas e 
encaminhamento ao serviço 
de saúde mais adequado, 
conforme a necessidade. 
Permite, ainda, ajudar os 
pacientes e seus familiares 
a identificar os sintomas e 
evitar deslocamentos des-
necessários às unidades 
de saúde. 

O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, e o telefone 
para contato é 4798-7383.

Prefeitura tenta acompanhar de perto os moradores contaminados, além de orientação sobre os cuidados

Divulgação/PMMC

Mogi abre hoje agendamento 
para vacinação de educadores

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes abre hoje, às 
14 horas, o agendamento 
online para aplicação de 
primeira dose da vacina 
contra o coronavírrus (Co-
vid-19) para profissionais 
de Educação com 18 anos 
ou mais no município. O 
agendamento será feito pelo 
www.cliquevacina.com.br 
ou pelo telefone 160 mas, 
antes, os trabalhadores 
precisam obter a liberação 

Vacinação 

do Estado. 
O cadastramento inicial 

deve ser feito no www.va-
cinaja.educacao.sp.gov.br e 
o profissional da Educação 
deverá aguardar o recebi-
mento de autorização por 
e-mail, onde constará o QR 
Code com indicação do 
município de vacinação. Se 
for Mogi das Cruzes, para 
onde devem ser encami-
nhamentos os profissionais 
que aqui atuam, basta basta 

agendar a aplicação da dose 
no site oficial da Prefeitura 
Municipal.

Até o momento, Mogi 
das Cruzes já aplicou 7.310 
doses de vacina contra a 
Covid-19 em profissionais 
da Educação, sendo 4.414 
primeiras doses e 2.896 
segundas doses. O trabalho 
será impulsionado com a 
liberação do imunizante para 
todos os trabalhadores com 
idade a partir de 18 anos.

Iniciativa começa a valer a partir das 14 horas pelo site cliquevacina.com.br

Emanuel Aquilera
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Região recebe novo lote 
de vacinas contra a Covid

Os municípios da região 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
receberam ontem um novo 
lote de imunizantes contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Ao todo são 45.902 doses 
da vacina Pfizer, sendo que 
29.022 são para trabalhadores 
da Educação de 18 a 44 anos 
que atuam na Educação Básica, 
o que irá acelerar a vacina-
ção do grupo. O restante é 
direcionado para gestantes e 
puérperas sem comorbidades 
(6.020 doses) e Pessoa com 
Deficiência (PCD) (10.860 
doses). Os dados também 
incluem Guarulhos.

Este é o 29º lote de imu-
nizantes que chega à região 
desde o início da campanha 
de imunização, e o primeiro 
lote do imunizante da far-
macêutica norte-americana 
Pfizer. De acordo com estudos, 
a vacina apresenta 95% de 
eficácia. A recomendação do 
Ministério da Saúde é de que 
a aplicação das duas doses 

Campanha na região

seja feita com um intervalo 
de 12 semanas.

Com essa nova remessa, a 
região já recebeu 1.256.768 
vacinas, sendo 76% de primeira 
dose e 24% de segunda dose.

Em Itaquaquecetuba, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de liberou o cadastramento 
para profissionais da Edu-
cação de 18 a 44 anos. As 
doses recebidas são para a 
vacinação dos profissionais 
da Educação, grávidas sem 

comorbidades e Pessoas Com 
Deficiência (PCD).

O cadastro para este grupo 
– e para os demais liberados 
- continua disponível no 
Vacina.Digital, no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.

Para realizar o cadastro é 
necessário acessar o site www.
vacinaja.sp.gov.br/educacao. 

Parte do lote recebido é direcionado a educaores             

Wanderley Costa/Secop Suzano

Região tem mais 15 mortes
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
informou ontem que a região 
registrou 15 mortes causadas 
pelo coronavírus (Covid-19). 
Com os novos óbitos conta-
bilizados ontem, o Alto Tietê 
chega a 4.302 falecimentos 
causados pelo vírus.

Por coronavírus

De acordo com o Condemat, 
e também as prefeituras da 
região, as mortes ocorreram 
em Ferraz de Vasconcelos, 
que confirmou um caso; Gua-
rarema, também com uma 
confirmação; Suzano, com 
três e Itaquaquecetuba, com 
dez falecimentos. Mogi das 
Cruzes não registrou óbitos 

ontem.
Em todo o Estado de São 

Paulo já são 3.405.481 casos 
de Covid-19 ocorridos durante 
toda a pandemia e 116.693 
óbitos. Nas últimas 24h foram 
23.033 novos casos e 733 novos 
óbitos. Entre o total de casos, 
3.071.412 tiveram a doença 
e já estão recuperados.

Mortes gerais no 1º bimestre 
têm elevação de 40% em Mogi

De acordo com a Fundação Seade, há  dois anos, 456 pessoas morreram, já neste ano, 621 moradores faleceram

2019, 2020 E 2021

O número de óbitos re-
gistrado nos dois primeiros 
meses deste ano, se compa-
rado com o mesmo período 
dos dois anos anteriores, 
mostra uma pequena queda 
de 3,2%, de 2019 para 
2020, mas um crescimento 
expressivo de 40,8%, de 
2020 para este ano. O fator 
que determina a oscilação é 
a quantidade de pessoas que 
faleceram em consequência 
do coronavírus (Covid-19), 
que surgiu no Brasil em 
março de 2020 e entrou 
nas estatísticas de mortes 
somente neste ano.

Segundo o levantamento 
da Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade), em 2019 foram 
computadas 456 mortes 
no município nos meses 
de janeiro e fevereiro. No 
mesmo período de 2020, 
os falecimentos caíram 
para 441. Do ano passado 
para este, o total saltou 

para 621, impulsionado 
pelos registros de vítimas 
do coronavírus.

Ou seja, só é possível 
observar o aumento real das 
mortes a partir da contribuição 

dos óbitos da Covid-19. É 
necessário deixar claro, no 
entanto, que os números 
divulgados pela Fundação 
Seade não correspondem 
apenas às mortes causadas 

pela doença respiratória, 
mas de todas as causas.

Já nos meses de janeiro 
e fevereiro dos anos de 
2019 e 2020, em Suzano, 
os falecimentos aumentaram 

1,12%, passando de 267 
para 270. No entanto, no 
primeiro bimestre deste ano 
ocorreram 372 mortes na 
cidade, resultando em um 
acréscimo de 37,7%.

Por outro lado, em Itaquá, 
nos primeiros bimestres de 
2019, 2020 e deste ano a 
quantidade de mortes foi 
respectivamente de 237, 
278 e 343. De 2019 para 
2020, o número de óbitos 
se elevou em 17%, aumen-
tando em 23% no mesmo 
período deste ano.

Ainda no período dos 
dois primeiros meses do 
ano de 2019 e 2020, o 

município de Ferraz de 
Vasconcelos somou um 
total de 130 e 151 mortes 
por diversas causas, 16% 
a mais. Após um ano, no 
primeiro bimestre deste 
ano, este número aumentou 
para 208 mortes, ou seja, 
um acréscimo de 37%.

Por fim, em Poá, nos pri-
meiros bimestres de 2019, 
2020 e deste ano, a quanti-
dade de mortes foi de 101, 
113 e 161, sucessivamente. 
De 2019 para 2020, quando 
ainda não havia pandemia, 
o número cresceu 11,8%, 
aumentando em 42,4% no 
mesmo período deste ano.

Thamires Marcelino

Aumento na quantidades de mortes deve estar relacionado à pandemia de Covid

Mogi News/Arquivo

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.302
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1.277

Veja as mortes por cidade

Cidades  2019 2020 2021
Mogi  456 441 621 
Itaquá  237 278 343 
Suzano  267 270 372 
Ferraz  130 151 208 
Poá  101 113 161 
Total:  1.191 1.253 1.705
Fonte: Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados
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Doação de vacinas pelos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 10, a doação de 500 milhões de 
doses das vacinas da Pfizer contra a covid-19 para cerca de 100 dos países de menor renda do mundo. “Não 
incluem pressões e favores, estamos salvando vidas”, disse o americano sobre as entregas, que já haviam 
sido adiantadas pela imprensa americana e agora foram formalizadas em discurso no Reino Unido. O plano 
envolverá a entrega de 200 milhões de vacinas em 2021 e 300 milhões de doses na primeira parte de 2022.

O vice-presidente do PDT 
e pré-candidato às eleições 
presidenciais de 2022 pelo 
partido, Ciro Gomes (CE), 
disse que lutará para disputar 
o segundo turno do pleito do 
ano que vem. Convicto de 
conseguir avançar na corrida 
eleitoral, Ciro diz que sua 
certeza não é apenas porque 
deseja estar na disputa, mas 
porque tem “obrigação moral” 
de dar ao povo brasileiro 
uma outra opção, que seja 

“escolher entre coisa ruim e 
coisa pior”, em referência ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e ao presidente 
Jair Bolsonaro.

Ciro faz crítica a Lula e 
Bolsonaro em programa

Entrevista a rádio

Em entrevista nesta manhã 
à Rádio Tupi, Ciro reforçou 
críticas aos dois políticos. 
Na avaliação dele, o Brasil 
se apresenta como um país 

“marginal” no exterior como 
resultado dos governos de 
Lula e Bolsonaro. Em um 
pedido à população, Ciro 
apela para que os candidatos 
sejam cobrados a identificar 
e refletir sobre as causas 
que “nos trouxeram a essa 
tragédia”. “E aí não vai ter 
jeito, as pessoas vão lembrar 
claramente que o Bolsonaro 
não caiu de paraquedas”, 
pontuou. (E.C.)

MP oferece denúncia 

contra Vale em Minas

De acordo com o órgão público, a usina de Pelotização da Fazenda do Rio 
do Peixe emitiu, de forma irregular, partículas de óxidos de nitrogênio

EMISSÃO DE POLUENTES

 O Ministério Público de 
Minas Gerais (MP-MG) ofe-
receu uma denúncia contra 
a Vale e três dirigentes da 
mineradora por supostos 
crimes ambientais. De acordo 
com o órgão, a empresa in-
fringiu a lei ambiental através 
da emissão de poluentes 
no ar e no solo na Usina 
de Pelotização da Fazenda 
Rio de Peixe, no Complexo 
Vargem Grande, em Nova 
Lima (MG).

Segundo o MP-MG, a 
usina emitiu de forma irre-
gular partículas e óxidos de 
nitrogênio entre os anos de 
2011 e 2015. Essas partículas 
teriam atingido a região do 
condomínio Solar da Lagoa, 
em frente à usina, e teriam 
prejudicado a saúde dos 
moradores do local.

Além disso, a usina da 
Vale teria lançado de forma 
irregular efluentes líquidos no 
solo da região, entre 2011 e 
2014. O MP-MG alega ainda 
que a unidade produziu 
poluição sonora acima do 
aceitável em períodos noturnos, 

considerando que a região 
em que está localizada tem 
caráter rural.

A denúncia afirma que por 
omissão de administradores 
e diretores responsáveis, a 
Vale deixou de tomar as me-
didas de precaução exigidas 
pela autoridade competente, 

“expondo o meio ambiente 
a risco grave e irreversível”.

O MP-MG afirma que os 
supostos danos ambientais 
causaram prejuízos à saúde 
humana dos moradores da 
região e também destruição 
à fauna e à flora locais.

Em nota, a Vale afirmou 
que ainda não foi formalmente 
citada sobre o eventual recebi-
mento da denúncia oferecida 
pelo Ministério Público de 

Minas Gerais (MP-MG) contra 
a companhia e três diretores 
por suposto crime ambiental.

“A Vale informa que ainda 
não foi formalmente citada 
em relação ao eventual re-
cebimento da denúncia. A 
empresa reforça o seu com-
promisso com a sociedade e 
com o meio ambiente”, disse 
a mineradora.

Vale ganhou destaque após queda da barreira em Brumadinho, também em Minas

FPiancastelli
Estadão Conteúdo

Com aumento nos casos e 
mortes por Covid-19, prefeituras 
do interior de São Paulo estão 
adotando medidas mais duras 
que as do plano emergencial 
na tentativa de frear o avanço 
da pandemia. Ontem, diante 
do aumento de 35,1% de 
casos novos em uma sema-
na, o governador João Doria 
(PSDB) decidiu prorrogar a 
fase de transição do Plano 
São Paulo até 30 de junho. 
O governo vai recomendar 
que cidades com mais de 
90% de ocupação dos leitos 
de UTI tomem medidas mais 
restritivas que as do plano.

Em Limeira, o prefeito Mario 
Botion (PSD) baixou decreto 
obrigando o fechamento de 
bares, restaurantes e lojas de 
conveniência aos sábados, 
domingos e feriados. Nos 
demais dias, o funcionamento 
vai até as 18 horas - o plano 
estadual libera o comércio até 
as 21 horas. Festas e eventos 
com mais de dez pessoas 
estão proibidos. A multa por 
desrespeito varia de R$ 10 mil 
a R$ 30 mil. Há previsão de 
interdição do estabelecimento 
e cassação do alvará, conforme 
a gravidade da situação. A 
cidade tem todos os leitos de 
referência para a Covid-19 
lotados.

Araraquara voltou a entrar 
em estado de alerta nesta 
quarta-feira, pelo segundo 
dia consecutivo, e está mais 
próxima do lockdown. A taxa 

Interior paulista adota 
medidas mais restritivas

Covid-19

de positividade foi superior a 
15% nos testes realizados nas 
pessoas em geral e superior 
a 20% em indivíduos com 
sintomas gripais. Em mil 
amostras totais, 153 deram 
positivo (15,3%) e, de 692 
sintomáticos, 149 tinham o 
vírus (21,53%). 

A prefeitura de São Roque, 
cidade turística do interior, 
decidiu fechar o comércio 
no fim de semana do Dia dos 
Namorados, que cai neste 
sábado. A medida inclui os 
restaurantes e adegas da Rota 
do Vinho, destino turístico mais 
procurado, principalmente 
pelos paulistanos. Confor-
me a prefeitura, os leitos de 
enfermaria e UTI chegaram a 
100% de lotação esta semana, 
depois do alto fluxo de turistas 
durante o Corpus Christi.

Em Garça, o município 
baixou decreto aumentando 
o rigor no toque de recolher: 
das 9 da noite às 5 da manhã, 
pessoas que estiverem em 
circulação a pé ou em veículos 
sem motivo justificado serão 
abordadas e multadas. O 
comércio vai funcionar das 
9 às 17 horas, com 30% de 
ocupação. “Nesse momento 
é necessário que a população 
entenda a situação delicada 
pela qual estamos passando e 
colabore, evitando aglomerações 
em praças públicas e festas, 
mesmo que sejam particulares”, 
disse o prefeito João Carlos 
dos Santos (DEM). (E.C.) 

Pedetista deu entrevista para uma rádio ontem

Divulgação

inclui
mundo
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O Mogi Basquete confir-
mou ontem a renovação dos 
contratos do ala-armador 
Guilherme Lessa e do ala-pivô 
Douglas Santos. Além deles, 
também estão garantidos 
para esta temporada o novo 
técnico da equipe, Danilo 
Padovani, em substituição a 
Jorge Guerra, o Guerrinha, 
o armador Fúlvio Chiantia e 
o ala Wesley Mogi, já anun-
ciados no início da semana.

O ala-armador Guilherme 
Lessa teve médias de 5.9 
pontos e 7.8 de eficiência 
por jogo pela última edição 
do Novo Basquete Brasil 
(NBB). Ele é um dos re-
manescentes do time que 
conquistou o Paulista e a 
Sul-Americana, em 2016, e 
os vice-campeonatos da Liga 
das Américas e do NBB , em 
2018. O atleta, de 26 anos e 
1.75m, vai para a sua sétima 
temporada defendendo a 
equipe mogiana.

“Será um projeto novo que 
acredito que dará tudo certo. 
Espero fazer uma ótima 

Mogi Basquete renova com os alas 
Guilherme Lessa e Douglas Santos

Reformulação

para essa próxima tempo-
rada e estou almejando o 
melhor. Se tudo der certo 
e for liberado, seguindo 
os protocolos, estou muito 
ansioso para conhecer ainda 
mais a torcida e tê-los aqui 
no nosso ginásio. Eles são um 
jogador a mais em quadra, 
que nos ajudam bastante e 
nos dão muito energia. É 
uma coisa que só Mogi tem”, 
finalizou Douglas Santos.

a equipe mogiana. Com 
médias de 7.7 pontos, 3.9 
rebotes e 9.5 de eficiência 
por jogo pelo NBB, o ala-

-pivô foi um dos destaques 
da equipe no último ano. Em 
2019, o atleta foi convocado 
para a seleção brasileira 
Sub-21 que foi campeã 
sul-americana em Tunja, na 
Colômbia, sobre a Argentina, 
por 80 a 59.

“A expectativa é grande 

temporada. Para mim, é um 
orgulho vestir e honrar a 
camisa da minha cidade por 
mais um ano. É algo muito 
emocionante e fico muito 
feliz”, ressaltou o jogador.

Já o ala-pivô Douglas 
Santos, de 22 anos e 2m, foi 
o quarto nome confirmado 
para a reestruturação da 
temporada 2021/2022. Esta 
será a segunda participação 
do jogador defendendo 

Ala-pivô Douglas Santos ainda não teve 
a oportunidade de conhecer a torcida

Fotos: Antonio Penedo/Arquivo

Ala-armador Guilherme Lessa está
na 7ª temporada defendendo o Mogi

Cada vez mais perto da 
despedida, o meia Otero 
não deve mais defender 
a camisa do Corinthians. 
Com contrato somente até 
30 de junho, o jogador foi 
convocado para defender a 
seleção da Venezuela na Copa 
América, que começa neste 
domingo e será encerrada 
no dia 10 de julho.

Otero dificilmente voltará 
a jogar pelo Corinthians 
porque, mesmo que a equipe 
venezuelana seja eliminada 
ainda na primeira fase da 
competição, ele só teria mais 
uma chance de entrar em 
campo pelo time brasileiro. 
E seria o clássico com o São 
Paulo, justamente no dia 
30 de junho, em rodada do 
Brasileirão.

O último jogo da Vene-
zuela na fase de grupos da 
Copa América será no dia 27, 
contra o Peru, em Brasília. Se 
os venezuelanos avançarem, 
Otero não teria mais como 
jogar pelo Corinthians, que 
já indicou que não renovará 
o contrato do meio-campista.

O venezuelano não joga 
pelo Corinthians desde a 
queda da equipe na semifi-
nal do Paulistão, diante do 
Palmeiras. O jogo marcou a 
demissão do técnico Vagner 
Mancini. Na sequência, ele 
passou a integrar a delegação 
venezuelana na última data-

-Fifa, para a disputa da rodada 
dupla das Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022.

Após a queda precoce na 
Copa do Brasil, na noite de 
quarta-feira, os jogadores do 
Corinthians se reapresentaram 
ontem, no CT Joaquim Grava. 
O técnico Sylvinho iniciou a 
preparação da equipe para o 
clássico com o Palmeiras, no 
sábado, pela terceira rodada 
do Brasileirão. A partida será 
disputada no Allianz Parque.

Aqueles que estiveram 
em campo na quarta por 
mais de 45 minutos fizeram 
apenas trabalho regenerati-
vo na parte interna do CT. 
Os demais participaram de 
um treino de posse de bola, 
passes e marcação pressão 
em campo reduzido. (E.C.)

Otero não deve mais 
jogar pelo Corinthians

Contrato vai terminar

Maioria no STF decide liberar
a Copa América no Brasil

Ministros votaram contra os pedidos para vetar a competição, mas exigem rigor nos protocolos sanitários

EVENTO GARANTIDO

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) formou maioria ontem 
para permitir a realização da 
Copa América no Brasil. Os 
ministros Ricardo Lewan-
dowski, Carmen Lúcia, Marco 
Aurélio Mello, Edson Fachin, 
Gilmar Mendes e Dias Toffoli 
votaram contra pedidos para 
vetar a competição marcada 
para começar no próximo 
domingo, em Brasília, com 
a partida entre a seleção bra-
sileira e a Venezuela.

O debate se dá agora em 
torno da necessidade ou 
não de apresentação de um 
plano ao STF, a ser elabo-
rado pelo governo federal, 
com medidas preventivas 
para evitar a disseminação 
do coronavírus durante o 
evento. A proposta partiu de 
Lewandowski e foi subscrita 
por Fachin.

“O governo federal tem a 
obrigação de tornar públi-
cas, com a celeridade que 
as circunstâncias exigem, 

Ministro Levandowski pediu garantias aos profissionais envolvidos no evento

considerada, especialmente, 
a proximidade do início dos 
jogos da Copa América, as 
providências que adotou, ou 
que pretende adotar, para 
garantir a segurança da po-
pulação durante o evento 
e, de modo particular, a 
dos torcedores, jogadores, 
técnicos, integrantes das 
comitivas e profissionais de 
imprensa que ingressarão 
no país”, diz um trecho do 
voto de Lewandowski, que 
é relator de um dos pedidos 
para vetar o torneio.

O tribunal analisa, ao mes-
mo tempo, três processos 
movidos pelo PT, pelo PSB e 
pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúr-
gicos contra a realização da 
competição. Os julgamentos 
simultâneos estão sendo feitos 
no plenário virtual - plataforma 
que permite aos ministros 
analisarem os processos e 
incluírem os votos no sis-
tema sem a necessidade de 
reunião presencial ou por 
videoconferência.

O requerimento do PT foi 
enviado a Lewandowski na 
forma de adendo dentro da 
ação que obrigou o governo 
federal a apresentar um plano 
nacional de imunização contra 
o coronavírus. Já as ações 
do PSB e da Confederação 

Nacional de Trabalhadores 
Metalúrgicos acabaram sen-
do distribuídas ao gabinete 
da ministra Carmen Lúcia, 
que solicitou a sessão virtual 
extraordinária para discutir 
o caso.

Os seis ministros defenderam 

negar o pedido da associa-
ção de classe por questões 
processuais. Já sobre a ação 
enviada pelo PSB, a maioria 
considerou que a decisão 
sobre a realização do evento 
cabe aos gestores públicos 
estaduais e municipais que 

vão sediar os jogos. Apesar 
do sinal verde, Carmen Lúcia 
observou que eles podem 
ser responsabilizados caso 
coloquem em risco a saúde 
da população.

“A promoção de eventos 
que convidam ou possibilitam 
a aglomeração, restritos às 
opções políticas e à condução 
administrativa de competência 
do Poder Executivo, é ainda 
mais gravosa em ambiente de 
colapso do Sistema Único de 
Saúde, castigado pela carência 
de recursos no atendimento 
hospitalar da fração de pessoas 
internadas ou à espera de 
leitos de tratamento intensivo, 
sem os quais a mortalidade 
é significativamente maior e 
terrivelmente sofrida”, escreveu.

Como adiantou o Estadão, 
a maior parte dos ministros 
não vê problemas na reali-
zação da competição uma 
vez que os jogadores serão 
submetidos a testes para 
diagnosticar infecção por 
Covid-19 e a disputa não 
terá público.

Estadão Conteúdo
Agência Brasil
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O clima de namorados toma conta de nossa coluna social onde desfilamos 
vários casais em alusão a data. Bom demais poder evidenciar nomes queridos 
de amigos e amigas que aqui estão representando de forma ampla este mo-
mento . A pandemia está contendo as variadas comemorações que outrora 
eram possíveis . Mas os presentes , estes não devem ser esquecidos . Não importa 
a lembrança , o ideal é lembrar e ser lembrado. Essa troca de afeto, carinho e 
amor são imprescindíveis para se manter acesa este sentimento maior que 
une tantos namorados . Deste modo , brindem a vida a dois por estes dias de 
forma especial , mas lembrem-se que todos dias são especiais quando amamos 
alguém e externem já , pois , a vida é um sopro e temos que de forma intensa 
aproveitar cada momento.

DestaqueCasais em 

o
s
n
y

Andrea e Márcio Abarca

Regina Sertório e Iwan Hanashiro

Kelly Fernandes e Fábio Braghiroli

Carla Reis e Adriano Márcia e Cláudio Talassi

Joseph e Ivete Franciss

Ângelo e Andrea Manrique
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SBT, 21H00

Chiquititas
Os meninos insistem para o Samuca ir à festa com eles. Samuca aceita, mas 

vai com uma máscara que tampa todo seu rosto, para não ser reconhecido. 

No Orfanato, Junior se lembra de seu encontro com Andreia. Ele conta para 

Carol que recebeu a visita de uma ex-namorada.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra não aceita o convite de Gael. Bianca pensa em Henrique. Duca beija 

Bianca e se surpreende com a atitude da menina. Passam-se três meses. 

Pedro pensa em dar um presente de aniversário de namoro para Karina. Jeff 

enfrenta Lincoln para poder dançar. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lourenço vai embora sem ser visto. Lorena visita Laudelino no hospital. Lúcio 

convida Ana para viajar e ela aceita. Mariano fi ca impressionado com Vitória. 

Wilson encontra-se com Aurélia, mas não consegue terminar o namoro com 

ela. Ana e Lúcio chegam à pousada.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Emir diz a Helena que é preciso esperar Téo acordar da cirurgia para avaliar. 

Renatinha exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael um áudio de Kyra 

confessando que traiu o ex-namorado. Luna conta a Alejandro que Téo 

salvou sua vida no México.

GLOBO, 21H00

Império
Merival declara para Maria Marta e seus fi lhos que o exame de DNA foi 

forjado. Cristina e José Alfredo constatam que Cora é a responsável pela 

falsifi cação do exame. Cora consegue convencer Fernando a abrir um 

processo contra José Alfredo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Uriala leva uma invertida de Abraão. Leora e Omar seguem para Gerar. 

Quetura demonstra sabedoria diante das outras mulheres. Leora e Omar 

chegam ao palácio. Omar é surpreendido pela decisão do rei. Isaque e 

Rebeca se encontram.

A vida é uma 
sequência de 
inúmeros recomeços. 
Nem sempre 
acertamos à primeira 
e às vezes falhamos 
os nossos objetivos, 
mas nunca é tarde 
para mudarmos nosso 
rumo para a direção 
certa.

Não desista, mesmo 
que tenha sofrido 
uma dura derrota. Os 
obstáculos que tem 
encontrado no seu 
caminho, amanhã 

MOMENTO
especial

Recomeçar após uma derrota

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: SIDNEY ANTONIO DE MORAES, EMI-
LIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO E JOSÉ MIRAIDES PENHA

Todos os grandes desejos começam no coração. E de cora-
ção eu te desejo: feliz aniversário!

 Se um dia a razão te pedir para 
desistir e o coração te mandar lutar, 
lute. Pois não é a razão que bate pra 
você viver e sim o coração.”

 cultura@jornaldat.com.br

farão parte da história 
da sua vitória
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