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Número de vacinados é 3 vezes  
maior que o de contaminados

Apesar do avanço da doença e da lentidão da vacinação, número de imunizados já superou o de pessoas infectadas

Um levantamento realizado pelo 
Grupo Mogi News junto aos bancos 
de dados da plataforma “Vacina Já”, 
do governo do Estado, e do acom-
panhamento da pandemia realizado 
pelo Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) mostrou que, ontem, o Alto 
Tietê chegou à média aproximada 
de 3,36 moradores que receberam 
a primeira dose da vacina para cada 
paciente que já teve a doença desde 
o início da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19). A pandemia teve 
início no mês de março de 2020, 
e a vacinação ao público começou 
em fevereiro deste ano, após a imu-
nização dos profissionais de saúde.  
Cidades, página 3

Coronavírus

Região fecha 
semana com 
mais 33 mortes
Cidades, página 4

A Secretaria de Saúde de Suzano 
anunciou ontem a chamada “Vira-
da da Vacina” contra a Covid-19. A 
ação terá 35 horas de duração, com 
atendimento das 8 horas de quinta-

-feira às 19 horas de sexta-feira. A 
atividade vai contemplar taxistas, 
motoristas e cobradores dos trans-
portes coletivo e complementar; 
pessoas com idade de 55 anos ou 
mais com ou sem comorbidades; e 
os profissionais da Educação maio-
res de 18 anos que não conseguirem 
se vacinar hoje. Cidades, página 4

Por 36 horas

SUZANO VAI PROMOVER ‘VIRADA DA VACINA’ CONTRA COVID

BRASILEIRÃO

Palmeiras e 
Corinthians 
joga hoje. p9

Evento da próxima semana vai promover 36 horas ininterruptas de vacinação na Arena Suzano

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO 

3ª ONDA?

  Possível avanço faz região monitorar Covid de perto. Cidades, página 6
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Suzano

Escola doa hortaliças para os 
estudantes do Tabamarajoara

Cada colheita gera, em média, 300 pés de alface, que 
são distribuídos aos pais dos alunos. Cidades, página 4
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 �Alimentos em Poá

Cerca de 2,7 toneladas de alimentos já 
foram arrecadados pela campanha Va-
cinAção Solidária que segue sendo rea-
lizada no município de Poá em paralelo 
à imunização contra o coronavírus (Co-
vid-19). Segundo a secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento Social, Pa-
trícia Batista, aproximadamente 610 
famílias já foram beneficiadas com as 
cestas básicas, que foram montadas a 
partir da doação feita pelos moradores 
no ato da vacinação.

 � ‘Artes da Casa’

O Festival “Artes da Casa”, da Asso-
ciação Cultural Opereta, de Poá, entra 
no segundo final de semana com uma 
programação que traz destaque para 
as artes visuais. As exibições online de 
produções culturais feitas por artistas 
convidados marcam também as come-
morações de 27 anos da instituição. To-
das as apresentações e a programação 
completa estarão nas redes sociais.

 �Gibiteca reaberta

A Prefeitura de Santa Isabel reabriu a 
Gibiteca Mauricio de Sousa para visitas 

presenciais. Os moradores poderão vi-
sitar o local de segunda a sexta-feira, 
das 10 horas ao meio-dia e das 13 às 
15 horas. É necessário seguir as me-
didas sanitárias de prevenção ao novo 
coronavírus, como o uso obrigatório de 
máscaras, álcool em gel e distancia-
mento social.

 �Zeladoria e cata-treco

A Prefeitura de Suzano, por meio da 
Secretaria Municipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos, realiza até hoje mais 
um mutirão de zeladoria. Desta vez, as 
equipes vão concentrar os esforços no 
Jardim Gardênia e no Jardim Alterópo-
lis, na região norte. As localidades tam-
bém serão contempladas com a opera-
ção Cata-Treco.

 �Palestra de ecologia

A Secretaria de Meio Ambiente de Suza-
no promoveu na noite da última quarta-
-feira uma palestra para os alunos da Fa-
culdade Piaget. A reunião aconteceu por 
meio de plataforma virtual e teve como 
objetivo apresentar o cotidiano profis-
sional da área para os alunos dos cur-
sos de Engenharia Ambiental e Civil da 
unidade de ensino superior suzanense.
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EDITORIAL

Imprensa séria

M
ais uma estatística que precisa ser 
analisada com maior atenção é a 
do crescimento de mortes gerais 
nas cidades da região. A reporta-

gem do Grupo Mogi News realizou um levan-
tamento comparando o total de óbitos regis-
trados nos dois primeiros meses dos anos de 
2019, 2020 e 2021. Para contextualizar o es-
tudo, deve ficar registrado que a pandemia da 
Covid-19 surgiu no Brasil em março de 2020, 
portanto incidindo nos cálculos apenas neste 
ano. Com base nesse delimitador foi possível 
constatar um aumento médio no número de 
mortes no G5 - grupo das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê - de 37,7%, passando 
de 1.253 no primeiro bimestre de 2020 para 
1.705 em igual período deste ano.

A elevação pode ser ainda maior se consi-
derarmos que houve um acréscimo de mortes 
mais acentuado a partir de abril, com a chama-
da segunda onda da pandemia do coronavírus. 
A empresa jornalística prepara estudos com-
parando um espaço maior de tempo a fim de 
revelar com maior precisão a hipótese - mais 
do que evidente - do crescimento de vítimas 
fatais em decorrência da Covid em relação às 

mortes gerais registradas nos municípios. Os 
números utilizados na reportagem fazem parte 
dos números da Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade). Há, porém, ou-
tros caminhos que podem ser utilizados para 
comprovar a conclusão, como os dados dos 
cartórios civis, responsáveis pelo registro dos 
falecimentos em cada cidade. Mas não recai 
dúvida da evidência do aumento das mortes 
por Covid em relação aos óbitos gerais. O que 
ainda é preciso determinar com exatidão é a 
porcentagem calculada entre os dois grupos.

O objetivo de tais reportagens, que não 
são exclusividade do Mogi News, mas têm 
surgido em diversas mídias, é o de afastar es-
peculações sobre o total de mortos no Brasil, 
como a que fez o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) usando um relatório não ofi-
cial do TCU. Segundo ele, o total de mortes 
por Covid estava superestimado em mais de 
50%, o que foi imediatamente desmentido 
pelo tribunal. Os veículos de comunicação 
são sérios e imparciais, fundamentando suas 
reportagens em dados públicos e transparen-
tes. O Mogi News se orgulha de fazer parte 
deste grupo.

O Sermão que Jesus, o 
Cristo proclamou, em uma 
das suas frases afirma: “Bem-

-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça”. Há 
leis divinas (leis naturais) e 
leis criadas pelo homem. A 
justiça é grande, invariável 
e indubitável. Permaneceu 
imperturbável desde os tem-
pos de Osíris no Egito (es-
tamos nos referindo às leis 
dos homens ligadas às leis 
naturais). Colocar obstáculos 
no caminho das leis é abrir 
caminho para a violência. 
(É o que está acontecendo 
com as decisões do STF e 
também de certas atitudes 
da Câmara Federal e do Se-
nado). Ora, quantas leis são 
arbitrariamente criadas e não 
representam a concordância 
da maioria. São futilidades. 
Ao fazer leis, o homem pre-

Tenho fome e sede de justiça

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

cisa penetrar profundamente 
na essência e no espírito das 
leis divinas, nas leis naturais 
ou não será bem sucedido.

Por isso, quando Jesus 
ensinou “bem aventurados 
os que têm fome e sede de 
justiça”, está falando das leis 
divinas e aconselhando os res-
ponsáveis em criar leis para a 
sociedade que sigam os dita-
mes daquele divino sermão. 
O egoísmo, a ganância e os 
interesses particulares além 
da sede de poder e de acu-
mular fortunas, impedem 
de se implantar uma cultura 
real para elaboração das leis 
e ajudar a desenvolver os hu-
manos que compõem as so-
ciedades de todos os países.

A Deusa Themis tem os olhos 
vendados para ser imparcial, 
ela deseja na verdade, sondar 
o seu coração para sentir se 

ele é honesto. A espada que 
utiliza na sua mão direita é 
para desembainhá-la quando 
necessário para fazer justiça 
e somente guardá-la de volta 
com honras. Os legisladores e 
aplicadores das leis, com ra-
ras exceções, não obedecem 
a Deusa. Quando há choque 
entre a lei e a justiça, deve pre-
valecer a justiça. Mas, no Bra-
sil, quando há choque entre 
a lei e ajustiça prevalece a lei. 
Homens da Justiça pesem os 
seus corações numa balança: 
num nos pratos coloquem o 
seu coração e no outro prato 
uma pluma. Levante a balan-
ça e veja a sua verdade. Caso 
o seu coração seja mais pesa-
do que uma pluma deve ser 
condenado.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Região possui três moradores 
vacinados para cada doente

Mesmo sendo devagar, quantidade pessoas que recebeu a primeira dose já superou o total de contaminados

CORONAVÍRUS

Um levantamento realiza-
do pelo Grupo MogiNews 
junto aos bancos de dados 
da plataforma “Vacina Já”, 
do governo do Estado, e do 
acompanhamento da pande-
mia realizado pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) mostrou que, 
ontem, o Alto Tietê chegou 
à média aproximada de 3,36 
moradores que receberam a 
primeira dose da vacina para 
cada paciente que já teve a 
doença desde o início da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A pandemia teve início no 
Alto Tietê no mês de março de 
2020, e a vacinação ao público 
começou em fevereiro deste 
ano, após a imunização dos 
profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente da 
pandemia.

O número é o resultado da 
divisão entre a quantidade de 
vacinados com a primeira dose 

dos imunizantes fornecidos 
pelo Ministério da Saúde e 
da Secretaria de Estado da 
Saúde e o número de pacientes 
que tiveram casos positivos 
no município. A proporção 
entre vacinados e pacientes 
pode auxiliar na percepção 
do avanço da campanha de 
vacinação, juntamente com 
os números da população 
total e dos grupos prioritários 
vacinados.

A cidade com o melhor 
fator entre imunizados e con-
taminados é Itaquaquecetuba. 
Embora o município tenha 
sido apresentado nos números 
do Vacina Já como uma das 
últimas do Estado em cobertura 

total da população, a cidade 
possui 58.838 imunizados 
com 14.751 pacientes desde 
o ano passado, chegando 
a uma proporção de 3,98 

imunizados para cada mu-
nícipe já contaminado.

A cidade com o maior número 
de pessoas com a primeira 
dose da vacina é Mogi das 

Cruzes, que ontem chegou à 
marca de 105.055 imunizados, 
com registro oficial de 30.824 
contaminados - chegando a 
um quociente de 3,40, estando 

acima da média da região.
A cidade de Suzano, entre as 

cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê (sem contar 
Guarulhos), possui o segundo 
maior número de vacinados, 
mas a menor proporção entre 
imunizados e contaminados. 
A Cidade das Flores, até o 
fechamento desta matéria, 
registrou 61.727 vacinados 
e 19.389 pessoas que testa-
ram positivo para Covid-19 
(proporção de 3,18).

A cidade de Ferraz de Vas-
concelos, que conta com 
um hospital estadual como 
principal porta de entrada 
para atendimento a pacien-
tes com Covid-19, registrou 
desde o início da pandemia 
10.431 pessoas com o vírus, 
e vacinou 35.049 pessoas - a 
proporção é semelhante à 
média apresentada na região.

Já a cidade de Poá é a quinta 
maior em imunização, com 
27.238 doses aplicadas, e 
7.420 pacientes confirmados 
da doença. Sua proporção é 
de 3,67.

André Diniz

Diferença de vacinados e contaminados ajuda a compreender avanço da doença

Arquivo/Mogi News

Vacinação prossegue hoje 
para gestantes e puérperas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes continua hoje com uma 
série de imunizações contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Nos drives, serão aplicadas 
primeira dose para gestantes 
e puérperas (sem comorbi-
dades) maiores de 18 anos 
e profissionais da Educação 
que já obtiveram QR Code 
do Estado; e segunda dose 
da Coronavac/Butantan para 
quem tomou a primeira até 
22 de maio. 

Nas Unidades Básicas de 
Saúde, o atendimento será 
exclusivo para primeira do-
ses de pessoas a partir dos 
18 anos com comorbidades, 
Síndrome de Down, renais 
crônicos em hemodiálise, 
transplantados imunossupri-
midos no momento e pessoas 
com deficiências graves. 

As comorbidades e de-
ficiências graves atendidas 
são as mesmas desde o início 
da campanha e seguem as 
normativas do Ministério da 
Saúde e do Governo Estadual. 
Nesta semana, no entanto, 

Mogi

Mogi das Cruzes atualizou 
o roteiro para avaliação das 
comorbidades para facili-
dade de acesso. As pessoas 
que possuem deficiência 
permanente, por exemplo, 
não precisam obrigatoria-
mente estarem inscritas no 
BPC – Benefício de Prestação 

Continuada, podendo apenas 
apresentar laudo médico ou 
autodeclaração.

Em todos os casos, o 
paciente precisa realizar o 
agendamento online no site 
oficial da Prefeitura: www.
cliquevacina.com.br ou pelo 
telefone 160.

Outros grupos também serão vacinado neste sábado

Emanuel Aquilera

Região confirma 33 mortes
O Alto Tietê fecha a semana 

com a confirmação de mais 
33 mortes por coronavírus 
(Covid-19). Os números são 
das últimas 24 horas e foram 
liberados na tarde de ontem 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Os óbitos revelados ontem 

ocorreram em Biritiba Mi-
rim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

Itaquá foi a cidade que con-
firmou mais falecimentos, 13 
no total, seguida de Mogi das 
Cruzes, com seis, e Suzano e 
Poá, com cinco. Ferraz, com 
três óbitos e Biritiba, com um, 

completam as informações.
Depois de mais uma semana 

de pandemia, o Alto Tietê 
chega a 4.335 desde março 
do ano passado. Em todo o 
Estado já são 3.428.356 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia e 117.344 óbitos. 
Nas últimas 24 horas foram 
22.875 casos e 651 óbitos.

Covid-19

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.335

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

1.283

A pandemia teve 
início no Alto Tietê 
no mês de março de 
2020, e a vacinação 
ao público começou 
em fevereiro
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Saúde Bucal atende 32 
crianças no Jd. Margareth

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano promoveu 
nas últimas semanas uma 
ação especial com alunos 
da Escola Municipal (EM) 
Ana Rita Gomes, no Jardim 
Margareth. O trabalho pre-
ventivo em Saúde Bucal faz 
parte de uma parceria com 
a Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC), que garante 
a aplicação do Tratamento 
Restaurador Atraumático (ART). 
O procedimento atendeu 32 
crianças da unidade escolar. 
A ação vigorou do dia 20 de 
maio até a última quinta-feira, 
com agendamentos prévios.

De acordo com a dentista 
Desirée Cavalcanti, que faz 
parte da equipe de Saúde 
Bucal, o principal objetivo 
do atendimento é ampliar o 
acesso à assistência odontoló-
gica e educação em saúde aos 
escolares. “Fora do contexto 
de pandemia, este trabalho 
beneficiaria todos os alunos 
presentes porque entendemos 
que, por diferentes motivos, 
muitas vezes os pais deixam 

Prevensão

de levar as crianças para o 
atendimento odontológico 
nas unidades básicas de 
saúde”, explicou.  

Para o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi, a ação 
é enriquecedora. “Esse é 
um belíssimo trabalho que 
já vem sendo desenvolvi-
do em Suzano há alguns 
anos. Infelizmente, devido à 
pandemia (de coronavírus), 
desde 2020 não conseguimos 
alcançar todas as crianças que 
gostaríamos. Mas seguimos 

fortes com esse compromisso 
para que em 2022 possamos 
garantir a ampliação deste 
atendimento”, disse.

Vale lembrar que a pasta 
ainda promove a campanha 
de prevenção ao câncer bucal, 
atendendo gratuitamente os 
cidadãos que comparecerem 
na Arena Suzano (para a 
imunização contra a Covid-19. 
A avaliação visa detectar al-
terações e lesões suspeitas da 
doença, bem como o devido 
encaminhamento dos casos.  

Trabalho tem como finalidade ampliar o atendimento

 Wanderley Costa/Secop Suzano 

Escola entrega hortaliças 
para alunos de Suzano 

A Escola Municipal Abrão 
Salomão Domingues, localizada 
no bairro Tabamarajoara, em 
Suzano, realizou a entrega da 
segunda colheita de alfaces do 
ano, advindas de uma horta 
feita pelos profissionais no 
próprio local. As hortaliças 
são entregues aos pais dos 
estudantes, quando vão à 
unidade buscar cesta básica, 
item doado mensalmente pela 
Prefeitura às famílias.

Cada colheita dá aproxima-
damente 300 pés de alfaces, 
que são cultivados pelos fun-
cionários e distribuídos aos 
responsáveis. A horta é fruto 
do projeto “Embelezamento 
da escola: Jardinagem, horta 
e empreendedorismo”, que 
começou em 2019. Na época, 
os alunos participavam de 
todo o processo.

Quando os pés já estavam 
prontos para serem colhidos, 
era criada uma feira, onde 
metade das hortaliças eram 
vendidas aos pais. A iniciativa 
incentivava o empreendedo-
rismo e a educação financeira 

Tabamarajoara

dos pequenos. O restante 
das alfaces era destinado à 
merenda escolar.

Desde o começo da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), os 
funcionários da escola, que 
atende desde a Educação Infantil 
até o Ensino Fundamental e 
Ensino de Jovens e Adultos, 
continuaram os cuidados com 
o trabalho dos alunos.

O diretor da escola, Joa-
quim de Souza, explicou que 
a unidade planeja a colheita 
sempre próxima a entrega 
das cestas, para que os pais 
possam levar mais esse nu-
triente à alimentação dos 
alunos. “Esse ano estamos 
caminhando para a terceira 
colheita. Ficamos felizes em 
contribuir desta maneira, 
levando um pouquinho da 
escola às casas dos nossos 
estudantes”, complementou.

A coordenadora pedagógica 
Luciane Machado, por sua 
vez, destacou que esse é um 
projeto que abrange desde a 
educação infantil, com o G5 
(crianças com 5 anos), até 

o ensino fundamental, do 
1º ao 3º ano. “O projeto de 
embelezamento da unidade 
é uma proposta multidisci-
plinar, desde o plantio até 
a educação financeira. Toda 
essa experiência foi muito 
produtiva aos alunos e poder 
manter esse projeto e levar 
seus frutos para os nossos 
pequenos, mesmo em casa, é 
muito gratificante”, explicou.

O secretário de Educação 
do município, Leandro Bassini, 
acredita que projetos como o da 
horta criam um vínculo único 
entre a escola e os alunos. “Ter 
um projeto assim é essencial 
para os alunos compreenderem 
a importância de cada etapa 
do processo. Eles englobam 
diversos conhecimentos que 
adquiriram na sala de aula e 
aplicam na prática, mostrando 
a importância de todas as dis-
ciplinas no dia a dia. Agradeço 
a todos os funcionários da 
unidade, que propuseram e 
cuidaram com tanto carinho 
desse projeto e dos alunos”, 
finalizou.

Suzano terá ‘Virada da Vacina’
Ideia é promover 35 horas ininterruptas de vacinação contra o coronavírus, entre quinta e sexta-feira que vem

SEM DESCANSO

A Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou ontem a 
chamada “Virada da Vacina” 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). A ação especial terá 
35 horas de duração, com 
atendimento ininterrupto: 
das 8 horas de quinta-feira 
às 19 horas de sexta-feira. 
A atividade vai contemplar 
taxistas, motoristas e cobra-
dores dos transportes coletivo 
e complementar; pessoas com 
idade de 55 anos ou mais com 
ou sem comorbidades; e os 
profissionais da Educação 
maiores de 18 anos que não 
conseguirem se vacinar no 
próximo sábado. O evento 
será sediado na Arena Suza-
no, com a oferta do sistema 
drive-thru pela Avenida Brasil.   

A partir das 8 horas do 
próximo dia 17, a atividade vai 
garantir a aplicação da primeira 
dose aos taxistas, motoristas 
e cobradores dos transportes 
coletivo e complementar da 
cidade. Na oportunidade, os 
trabalhadores devem apresentar 
o comprovante da atividade. 
Este documento será emitido 
exclusivamente pela Secretaria 
Municipal de Transportes e 
Mobilidade Urbana, poden-
do ser solicitado na sede da 

Pasta, localizada na rua Dr. 
José Correia Gonçalves, 152, 
Vila Correia, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o secretário 
Claudinei Valdemar Galo, os 
trabalhadores devem levar docu-
mento original com foto, CPF e 
carteira de trabalho, bem como 
documento comprobatório de 
vínculo empregatício à empresa, 
como por exemplo holerite 
recente. “Com os documentos 
em mãos, entregaremos um 
comprovante, devidamente 
assinado e carimbado, para 
que o mesmo possa receber 
o imunizante”, explicou.

Já às 19 horas, Suzano 
passa a imunizar 100% dos 
profissionais da Educação 
com mais de 18 anos e que 
estiverem com o “QR Code”, 
emitido pelo site “Vacina Já” 
(vacinaja.sp.gov.br/educacao). 

“Quem não conseguir se vacinar 
neste sábado (hoje), poderá 
comparecer à Arena Suzano 
na quinta-feira, a partir das 
19 horas. Com isso, receberá 
a primeira dose da vacina”, 
declarou o titular da Educação 
suzanense, Leandro Bassini.

Além dos dois grupos, a 
imunização da “Virada da 
Vacina” deve contemplar a 

partir das 19 horas de quinta-
-feira o público de pessoas 
com ou sem comorbidades 
maiores de 55 anos. Para isso, 
o morador deve apresentar a 
documentação de praxe esti-
pulada para a primeira dose, 
que são: documento original 
com foto, CPF, comprovante de 
endereço de Suzano no nome 
do beneficiado e uma filipeta 
oficial devidamente preenchida 

com letra legível. A ficha pode 
ser acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br/), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

“É importante frisar que 
os itens mencionados são 
obrigatórios a todos os que 
irão tomar a primeira dose, 
independente do grupo inserido. 

Temos grande expectativa em 
alcançar o maior número 
possível de pessoas, sobretudo 
os profissionais mencionados. 
Estamos trabalhando para que 
os motoristas e cobradores 
tenham mais segurança em 
suas atividades e para que a 
Educação possa retomar as 
aulas presenciais o quanto 
antes. Não podemos perder 
mais tempo, nossa cidade tem 

pressa”, afirmou o chefe da 
Saúde municipal, Pedro Ishi.

Aceleração
Para o prefeito Rodrigo 

Ashiuchi (PL), o projeto será de 
grande importância, acelerando 
a imunização dos públicos 
mencionados. “Queremos 
levar mais tranquilidade às 
famílias, por meio da aplicação 
da vacina contra a Covid-19. 
Só assim sairemos dessa ter-
rível pandemia. Agradeço 
antecipadamente a toda a 
equipe da Saúde e da prefeitura 
por toparem participar dessa 
‘Virada da Vacina’ durante 35 
horas ininterruptas.”, finalizou.

O quadro com datas e orien-
tações sobre a vacinação em 
Suzano pode ser acessado pelo 
link http://bit.ly/Cronograma-
VacinaSuzano, disponível na 
página inicial do site www.
suzano.sp.gov.br. Todas as 
informações também são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da municipa-
lidade, no Facebook (www.
facebook.com/prefsuzano/) e 
no Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano/). Em 
caso de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica é o 
4745-2035.

Imunização vai abarcar diversos grupos do município e ocorrerá na Arena Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano 
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Condemat inicia capacitação
profissional em coleta seletiva

Programa é destinado aos gestores municipais e organizações de catadores de materiais recicláveis da região

FORTALECIMENTO DE REDES

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), por 
meio da Câmara Técnica de 
Gestão Ambiental e Susten-
tabilidade, renovou o acordo 
de cooperação técnica com 
a Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis (Ancat) 
para o desenvolvimento de 
programas e projetos que 
auxiliem as prefeituras na 
capacitação profissional e 
formação de novas coo-
perativas, assim como no 
fortalecimento de redes de 
catadores de materiais reciclá-
veis. A parceria foi renovada 
no início da semana durante 
o primeiro dia da capaci-
tação em Coleta Seletiva e 
Logística Reversa, realizada 
com o apoio da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (Sima) e 
do Instituto de Energia e 
Ambiente (IEE-USP).

O evento reuniu cerca 
de 80 participantes, entre 
gestores públicos das áreas 

de meio ambiente e serviços 
urbanos e organizações de 
catadores de materiais re-
cicláveis. Dados levantados 
pela Câmara Técnica apontam 
que atualmente existem 12 
cooperativas de coleta seletiva 
ativas na área de abrangência 
do consórcio, sendo elas 
nos municípios de Arujá, 
Biritiba Mirim, Guararema, 
Guarulhos, Poá, Salesópolis e 
Suzano. O objetivo do Con-
demat, com a realização da 
capacitação, aliada à parceria 
com a Ancat e com a ONG 
Espaço Urbano no projeto 
Recicla Cidade, é capacitar 
os técnicos dos municípios 
para ampliar esse trabalho 
na região.

O presidente do consórcio, 
Rodrigo Ashiuchi, acom-
panhou o início do curso 
e falou da importância em 
efetivar as políticas públicas 
de gestão ambiental e sus-
tentabilidade na região. “Este 
é um tema importante para 
o meio ambiente, economia 
e sociedade como um todo, 

com resultados que chegam 
na ponta, diretamente para 
a população. Que este traba-
lho de estímulo à formação 
de cooperativas de coleta 
seletiva e logística reversa 
possa ser exemplo para o 
Estado e para o país”, disse.

O coordenador do Comitê 
de Integração de Resíduos 
Sólidos (Cirs), José Valverde, 
parabenizou a iniciativa do 
Condemat. “Esta iniciativa do 
Condemat e a parceria com a 
Ancat e IEE coroa toda a linha 
de atuação que o Estado tem 

buscado em implementar a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, em harmonia com a 
Política Estadual, com foco 
na regionalização, amparados 
nas legislações, ancorados 
nas políticas globais e em 
consonância com os Objetivos 

do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS)”, disse.

Valverde foi apoiado pela 
fala do coordenador de Plane-
jamento Ambiental da Sima, 
Gil Scatena. Representando 
o Instituto de Energia e Am-
biente (IEE-USP), Pedro Jacobi 
e Gina Rizpah reforçaram o 
papel da academia na contri-
buição de instrumentos que 
facilitem a gestão pública.

O trabalho do Condemat 
no incentivo à formação das 
cooperativas na região foi 
destacado na fala do presidente 
da Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis (Ancat), 
Roberto Laureano. “Este é 
um trabalho fundamental 
com o objetivo central de 
fortalecer os catadores de 
materiais recicláveis da região, 
tirando-os da informalidade 
e invisibilidade, e fazendo 
com que eles sejam encarados 
como agentes de limpeza 
pública urbana importantes 
e estratégicos para os muni-
cípios”, finalizou.

Evento online reuniu 80 participantes entre gestores e organizações de catadores

Divulgação/Condemat

Feira Agroecológica na Ilha
Marabá é a atração de hoje

Como parte da progra-
mação do Junho Ambiental 
será realizada hoje a Feira 
Agroecológica de Produção 
Orgânica, Agrofloresta e 
Apicultura, que acontecerá 
na Ilha Marabá, a partir 
das 9 horas, e será aberta 
ao público – com rígida 
observação às normas de 
segurança sanitária.

Ontem, dentro do Projeto 
Viveiro na Rua, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) e a se-
cretária municipal do Verde 
e Meio Ambiente, Michele 
de Sá Vieira, participaram 
pela manhã de um plantio de 
mudas na praça do Shangai. 
O objetivo é estimular a 
arborização no município e 
valorizar os espaços públicos.

A feira terá exposição de 
produtos orgânicos (verdu-
ras, legumes e frutas), mel, 
cambuci (geléia e bebidas), 
palmito jussara, dentre ou-
tros. A exposição reunirá 
produtores locais e o público 
que comparecer poderá ver 
ainda uma mostra de fotos 

Junho Ambiental

de aves e peças arqueoló-
gicas. Outra atração é a 
trilha da Ilha Marabá, que 
foi reformada e permite o 
acesso ao ecossistema do 
rio Tietê.

Também hoje, uma equipe 
da Caixa Econômica Federal 
fará uma visita à Ilha Marabá 
e ao Parque Municipal Chi-
quinho Veríssimo, a partir 
das 9 horas. O grupo será 
recebido por representantes 
da Secretaria Municipal do 

Verde e Meio Ambiente e 
juntos vão conversar sobre 
parcerias.

Na quinta-feira, a secretaria 
realizou pela manhã mais 
uma edição do Programa 
Viveiro na Rua, com doação 
de mudas, acompanhadas 
de QR Code e cartilhas, na 
Ilha Marabá. As plantas 
vêm do Viveiro Municipal, 
no Parque Leon Feffer, que 
possui cerca de 25 mil mudas, 
de vários tipos e tamanhos.

Na quinta-feira foi realizada a doação de mudas

Divulgação/PMMC

Educação renova parceria 
para a gestão do programa

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes renovou 
a parceria com a Orquestra 
Sinfônica de Mogi das Cru-
zes para a gestão do projeto 
Pequenos Músicos... Pri-
meiros Acordes na Escola. A 
retomada das atividades foi 
alinhada em uma reunião 
realizada na tarde de quinta-

-feira, na sede da Pasta, entre 
o secretário de Educação, 
André Stábile, e a equipe da 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, que administrará 
o projeto. A iniciativa atende 
11 mil alunos de 21 escolas 
municipais.

“Queremos fortalecer a 
educação musical de nossas 
crianças e jovens. A música 
tem um papel fundamental no 
desenvolvimento e transforma 
a vida das crianças que estão 
sob nossa responsabilidade 
na cidade. A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes sabe da 
grandeza do projeto e vemos 
que podemos investir ainda 
mais”, disse Stábile.

A primeira parcela do novo 

Pequenos Músicos

contrato foi paga no mesmo 
dia. O valor total para as ati-
vidades até novembro é de R$ 
2.374.451,48. As atividades 
nas 21 escolas são realizadas 
por 70 profissionais. Pelo 
projeto, as crianças recebem 
aulas de musicalização e ensi-
no sinfônico no contraturno. 
Participaram do encontro o 
maestro Lelis Gerson, diretor 
artístico da orquestra, o su-
pervisor Sérgio Tavares e os 
coordenadores Allan Caetano 

e Everton Ravelli.
As aulas serão alinhadas 

com o Departamento Pe-
dagógico da Secretaria de 
Educação. O trabalho nas 
escolas é realizado por quatro 
monitores e um coordenador. 

“Nosso plano de trabalho está 
alinhado com a priorização 
curricular e de acordo com a 
BNCC. Esse é um diferencial 
do projeto que trabalha a 
música em parceria com a 
escola”, explicou Ravelli.

Stábile recebeu a equipe da Orquestra Sinfônica

Divulgação/PMMC
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Protocolos sanitários impostos pela Covid prejudicaram principalmente o comércio

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Prefeituras avaliam cenário de
possível 3ª onda da pandemia

Administrações municipais do Alto Tietê são unânimes em afirmar que seguem as recomendações do Plano SP

COVID-19

O alerta feito pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) na 
última semana de uma pos-
sível retomada no aumento 
de casos e mortes pelo novo 
coronavírus (Covid-19) se-
gue sob supervisão pelas 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê. As autoridades 
acompanham a flutuação 
no número de casos dos 
pontos de vista sanitário e 
econômico.

O alerta da Fiocruz regis-
trou aumento nos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) em 12 dos 
26 Estados mais o Distrito 
Federal na última semana, e 
emitiu um alerta público de 
que o país poderia entrar, nas 
próximas semanas, em uma 

“nova onda de contaminação”, 
semelhante à que aconteceu 
no início de 2021.

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, informou que notou 
uma tendência de queda na 

evolução dos boletins epide-
miológicos, registrando no 
dia 9 de junho 14,28% da 
taxa de ocupação de leitos, 
comparado aos 22% no 
dia 10 de maio. De acordo 
com a Pasta, o governo do 
Estado ainda não sinalizou 
oficialmente nenhum po-
sicionamento sobre uma 
terceira onda. “A Prefeitura 
de Suzano reforça que segue 
com todas as recomendações 
estipuladas para a atual fase 
do Plano São Paulo e com 
permanente diálogo com 
os comerciantes e demais 
categorias, a fim de auxiliar 
na retomada gradual e segura 
das atividades econômicas”, 
apontou em nota.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes declarou que realiza 
o monitoramento dos ca-
sos diariamente com uma 
equipe técnica, com dados 
divulgados diariamente em 
sua página na internet. “A 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
mantém um canal aberto de 

comunicação com as entidades 
representativas do comércio 
e indústria. Qualquer medida 
a ser adotada demandará 
uma conversa prévia com 
os setores”, informou.

Segundo a Prefeitura de 

Poá, os números de internação 
para Covid-19 continuam 
baixos, e o município segue 
acompanhando o ritmo da 
contaminação. A adminis-
tração municipal informou 
que, até o momento, não 

foram realizadas conversas 
com outros setores como 
indústria e comércio sobre 
a possibilidade de medidas 
para uma eventual terceira 
onda de contágio.

A Prefeitura de Itaquaque-

cetuba declarou que ainda 
não é possível trabalhar com 
queda na ocupação de lei-
tos, mas que tem ocorrido 
oscilações. “Apesar do medo, 
a expectativa é de que a 
chamada terceira onda não 
chegue a acontecer e que, 
impulsionada pela aceleração 
da campanha de vacinação, 
a crise sanitária seja sanada 
o quanto antes”, apontou a 
municipalidade.

A cidade de Ferraz de 
Vasconcelos, por meio de sua 
Vigilância Epidemiológica, 
apontou um aumento na 
demanda por internações 
tanto no Hospital Regional 
Dr. Osiris Florindo Coelho, 
bem como no número de 
notificações nas últimas 
semanas, e que o município 
realiza estudos com base no 
levantamento epidemiológico 
semanal e com o Plano São 
Paulo. “O foco é fazer com 
que haja menor número de 
pessoas aglomeradas nos 
centros comerciais e outros 
locais”, concluiu.

André Diniz

Governo libera recursos 
para mais leitos de UTI

Portarias publicadas na 
última terça-feira autorizam 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e de Suporte 
Ventilatório Pulmonar para 
atendimento exclusivo a 
pacientes com Covid-19. 
Ao todo, foram liberados 
recursos que somam mais 
de R$ 60 milhões referentes 
ao mês de maio para 2.853 
novas estruturas. Entre as 47 

Saúde

cidades contempladas, está 
o município de Guararema, 
no Alto Tietê.

Apenas com Suporte Ven-
tilatório Pulmonar, as auto-
rizações do Ministério da 
Saúde, em caráter excepcional 
e temporário, são destinadas 
a 22 Estados brasileiros. O 
valor do repasse é de mais 
de R$ 31,4 milhões, cor-
respondente ao mês maio. 

As portarias que autorizam 
os leitos estão publicadas 
no Diário Oficial da União 
(DOU).

Os leitos de Suporte Venti-
latório Pulmonar são voltados 
para pacientes de Covid-19 
que não evoluíram para estado 
grave, mas que necessitam de 
suporte de oxigênio. A auto-
rização ocorre sob demanda 
dos Estados, que possuem 
autonomia para disponibilizar 
e financiar quantos leitos 
forem necessários.

As portarias 1.133/2021, 
1.134/2021, 1.135/2021, 
1.337/2021 liberam 2.212 
leitos de Suporte Ventila-
tório Pulmonar em caráter 
excepcional e temporário. Já 
os 641 leitos de UTI foram 
autorizados pelas portarias 
1.147/2021, 1.149/2021 e 
1.150/2021.

Os recursos orçamentários 
fazem parte do Programa 
de Trabalho - Atenção à 
Saúde da População para 
Procedimentos em Média e 
Alta Complexidade.Unidades serão distribuídas em 22 Estados brasileiros

Divulgação/PMMC

O Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes promoveu 
no início da semana um trabalho noturno de prevenção e controle de insetos e 
aracnídeos no Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano. Uma equipe 
técnica esteve no local para aplicação de inseticida contra baratas e busca ativa 
para pesquisa de escorpiões. A área também é foco do Aedes aegypti e o produto 
utilizado irá agir igualmente nesta espécie.
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Dia dos Namorados deve 
aquecer comércio de Mogi

O Dia dos Namorados, 
uma das principais datas 
para o comércio, promete 
aquecer o varejo mogiano. 
De acordo com avaliação 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o movimento nas lojas deve 
se intensificar. A Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce) aponta que as 
vendas devem crescer 52% em 
relação ao ano passado. Para 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) o dia 12 de 
junho deve movimentar R$ 

Data romântica

1,8 bilhão.
Os setores mais aquecidos 

devem ser de vestuário, cal-
çados e acessórios, além dos 
restaurantes.

Para a presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman, os lojistas 
devem aproveitar todos os 
canais de atendimento para 
o cliente. “Com a pandemia, 
os comerciantes passaram a 
oferecer novos serviços aos 
clientes, como o drive-thru, 
o delivery, além das vendas 
online e pelos aplicativos 
de mensagens. Isso gerou 
uma nova demanda e deve 

ser aproveitada. O Dia dos 
Namorados é uma das me-
lhores datas para o comércio 
e esperamos que ela ajude na 
retomada econômica”, afirma.

Para estimular a compra no 
varejo mogiano, a ACMC está 
com a campanha Compre no 
Comércio Local, que vai sortear 
R$ 18 mil em vales-compras 
até outubro. O próximo sorteio 
é o do Dia dos Namorados e 
ocorre no dia 24. O primeiro 
sorteado ganha R$ 2 mil e 
o segundo R$ 1 mil. Para 
participar basta gastar R$ 500 
nas lojas participantes.

Namoros complicados exigem 
mais em época de pandemia

Relações que já não estavam tão bem se tornaram mais desafiadoras com isolamento social em razão da Covid

VIDA A DOIS

Os conflitos que já exis-
tiam antes da pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
entre namorados se tornaram 
empecilhos ainda maiores 
durante este período, mo-
tivando diversos términos. 
Foi o que explicou durante a 
semana o doutor em psico-
logia e professor do Centro 
Universitário Braz Cubas, 
Luís Sérgio Sardinha.

Segundo ele, as expectativas 
em relação aos relacionamentos 
podem sim ser intensificadas, 
justamente pelo sentimento 
de necessidade em receber 
carinho, segurança e sossego. 
No entanto, para as relações 
amorosas que já somavam 
incontáveis desafios, o dis-
tanciamento em maior escala 
se tornou insustentável.

“Os casais que já não viviam 
bem antes da pandemia da 
Covid-19, de fato, passaram 
a viver pior. Neste perío-
do, o grande desafio tem 
sido superar situações de 

indiferença e lidar com a 
frieza na relação”, explicou 
o especialista. Desde março 
do ano anterior, quando 
foi decretada a pandemia 
pela nova doença viral, o 
distanciamento social se 
tornou uma das medidas 
mais eficazes.

Isso porque, o contato 
entre as pessoas aumenta a 
proliferação do vírus facilmente 
transmitido pelo ar. Em de-
corrência desta recomendação 

das autoridades da Saúde, a 
população diminuiu o contato 
pessoal, o que resultou não 
só em términos de namoros 
e noivados como também 
em divórcios.

“No dia a dia, a frieza dos 

relacionamentos poderia 
não significar tanto, mas se 
intensificou durante o isola-
mento social. Aos que ainda 
tentam recuperar a relação, 
é necessário solucionar estes 
conflitos e dar mais atenção 

ao companheiro”, aconselhou 
Luís Sérgio Sardinha.

Em outros casos de na-
moros que chegaram ao 
fim na pandemia, ainda de 
acordo com o psicólogo, 
o rompimento foi gerado 

após o casal experimentar 
morar junto e reconhecer 
que o relacionamento não 
progrediria.

Isto acontece geralmente 
porque é convivendo diaria-
mente com o companheiro  
que as pessoas conhecem as 
manias, defeitos e diferenças 
de forma mais clara. Para 
alguns, é um momento em 
que ambos enxergam a im-
possibilidade de continuar 
juntos.

O profissional considera 
importante destacar também 
que as pessoas não confun-
dam paixões iniciais com 
relacionamentos duradouros 
e que o amor e cuidado são 
diferentes de submissão.

Thamires Marcelino

Lidar com a pandemia e o distanciamento têm colocado os casais à prova

Mogi News/Arquivo

Mogi terá ruas bloqueadas 
amanhã em vários pontos

Os motoristas que circulam 
pela região central de Mogi das 
Cruzes e pelo Mogi Moderno 
deverão ficar atentos amanhã. 
Durante a manhã, a rua Co-
ronel Souza Franco ficará 
interditada entre as ruas Dom 
Antônio Cândido Alvarenga 
e Olegário Paiva, enquanto a 
avenida Pedro Machado terá o 
trânsito interrompido durante 
todo o dia no trecho entre a 
rua Prefeito Armindo Faustino 
de Mello e a avenida Prefeito 
Francisco Ribeiro Nogueira.

Na região central, a rua 
Coronel Souza Franco deverá 

Trânsito

ficar interditada entre as 6 e 
as 13 horas. A medida será 
necessária para a troca do tan-
que reservatório de oxigênio 
da Santa Casa. A opção para 
os motoristas que deixam 
a região do Parque Monte 
Líbano com destino ao Cen-
tro é utilizar a rua Doutor 
Ricardo Vilela.

Os ônibus do sistema de 
transporte coletivo farão 
desvio pela rua Dom Antônio 
Cândido Alvarenga, Doutor 
Ricardo Vilela e Olegário 
Paiva, voltando para a rua 
Coronel Souza Franco.

Já na avenida Pedro Macha-
do, a interdição será durante 
todo o dia para serviços de 
reparo no tubo de drenagem 
do córrego Ribeirão Ipiranga 
e na estrutura das laterais do 
córrego, bem como na mureta 
de proteção da calçada. Para 
os motoristas que circulam 
no sentido bairro-centro, a 
opção é acessar a rua Prefeito 
Armindo Faustino de Mello, 
enquanto para quem estiver 
no sentido oposto deverá 
utilizar as ruas Gabriel Prestes 
e Oscar Tompson para voltar 
à avenida Pedro Machado.

É necessário dar atenção 
e tentar recuperar a 
relação, diz psicólogo 

Arquivo pessoal

“Casais que já não 
viviam bem antes 
da pandemia da 
Covid-19, de fato, 
passaram a viver 
pior”
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Especialistas dizem que
governo agravou crise

Ouvidos ontem, Natalia Pasternak e Cláudio Maierovitch apontaram 
consequências graves do chamado tratamento precoce contra a doença

CPI DA COVID

O depoimento de dois 
cientistas ouvidos ontem 
pela CPI da Covid devem 
reforçar os argumentos da 
comissão para responsabilizar 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) pelo descontrole 
da pandemia. A microbiolo-
gista Natalia Pasternak e o 
médico sanitarista Cláudio 
Maierovitch apontaram conse-
quências graves do chamado 
tratamento precoce contra a 
doença e de outras medidas 
defendidas pelo Palácio do 
Planalto que contrariam 
evidências científicas.

O uso da cloroquina é um 
dos principais temas abordados 
na comissão. Os dois espe-
cialistas ouvidos reforçaram 
que o medicamento não tem 
eficácia comprovada para 
curar ou reduzir os efeitos 
da Covid-19 em pacientes 
que contraíram a doença. A 
CPI pretende responsabilizar 
integrantes do governo que 
tenham agido a favor desse 
tratamento. Além disso, os 
integrantes da comissão que-
rem apontar um cruzamento 

ilegal de ganhos abusivos de 
farmacêuticas com a venda 
de remédios do chamado ‘kit 
covid’, como hidroxicoloquina 
e invermectina.

Na fala inicial, a micro-
biologista e pesquisadora da 
Universidade de São Paulo 
(USP) Natalia Pasternak 
adotou um tom crítico ao 
uso de medicamentos para 
a Covid-19. A especialista 
indicou erros na defesa da 
cloroquina contra a Covid 
devido à falta de evidências 
científicas a favor do medica-
mento e afirmou que o fármaco 

nunca teve a probabilidade 
de funcionar contra a doença. 

“Não funciona em células 
do trato respiratório, não 
funciona em camundongos, 
não funciona em macacos 
e também já sabemos que 
não funciona em humanos”, 
disse, afirmando que foram 
esgotadas as opções de testes 
para o medicamento. “A 
gente só não testou em emas 
porque elas fugiram”, ironi-
zou Pasternak, em menção 
a um episódio em que o 
presidente Jair Bolsonaro foi 
fotografado correndo atrás 

do animal com uma caixa 
do medicamento.

Aliados de Bolsonaro 
apresentaram argumentos 
favoráveis ao uso do medi-
camento, mostrando dados 
de quem tomou e se recupe-
rou da doença. Luiz Carlos 
Heinze (PP-RS) declarou que 
os médicos pró-cloroquina 
estavam sofrendo bullying. 
Para os especialistas, porém, 
a correlação não significa que 
a cura foi efeito do remédio. 

“Para o momento, nós temos 
evidências suficientes para 
saber que a cloroquina não 
produz efeitos benéficos em 
relação à Covid-19”, disse 
Cláudio Maierovitch, sanita-
rista da Fundação Oswaldo 
Cruz e ex-presidente da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Os movi-
mentos contra o isolamento 
social e o atraso na compra 
de vacina foram apontados 
como outras atitudes do 
governo que prejudicam o 
combate à pandemia. “Esse 
negacionismo da ciência 
perpetuado pelo próprio 
governo mata”, afirmou a 
pesquisadora.

Para Natalia Pasternak, cloroquina não tem eficácia

Divulgação

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), classificou 
a ideia do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de 
desobrigar pessoas vacinadas 
ou que já tenham sido con-
taminadas por Covid-19 a 
usarem máscaras, como “mais 
um ato de irresponsabilidade”. 
Segundo o governador, Bol-
sonaro reafirma sua condição 
de negacionista e irrespon-
sável. “Jair Bolsonaro não 
tem compaixão e não tem 
nenhum apreço pela vida, 
principalmente pela vida 
do povo brasileiro”, afirmou. 
O uso do equipamento de 
proteção é obrigatório no 

Doria critica posição do
presidente Bolsonaro

Dispensa de máscaras

Estado de São Paulo.
O governador esteve on-

tem pela manhã na sede 
do Instituto Butantan para 
acompanhar a entrega de mais 
800 mil doses da CoronaVac, 
imunizante contra Covid-19 
produzido pelo centro de 
pesquisas em parceria com 
a chinesa Sinovac. Segundo 
o governador, 48 milhões 
de doses do imunizante já 
foram entregues ao Programa 
Nacional de Imunização e 
até o final de setembro é 
esperado que se conclua o 
contrato feito com a Saúde, 
com a entrega de 100 milhões 
de doses. (E.C.)

Petrobras anuncia queda de 2% no preço da gasolina para as refinarias

O litro da gasolina vendido nas refinarias da Petrobras vai ficar 2% mais barato (- R$ 0,05) a partir de hoje, conforme 
a empresa. A revisão foi anunciada ontem aos clientes. Com isso, o valor do litro passa de R$ 2,58 para R$ 2,53. De 
acordo com a StoneX, com essa redução, o preço da Petrobras está abaixo do mercado internacional e não há 
oportunidade para outras empresas importarem o combustível. A estatal utiliza a política de paridade internacional 
(PPI), na qual acompanha as variações do brent, negociado em Londres, o câmbio e os custos logísticos. (E.C.)

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
expôs a estratégia da comissão 
para avançar nas investigações 
e apontar provas contra o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
condução da pandemia do 
novo coronavírus. Durante 
sessão de ontem da CPI para 
ouvir especialistas contrá-
rios a medidas defendidas 
por Bolsonaro, o senador 
afirmou que a comissão 
está fazendo estudos para 
apontar quem será inves-
tigado e responsabilizado.

“A partir de agora, nós 
vamos, com relação a algu-
mas pessoas que por aqui já 
passaram, tirá-las da condição 
de testemunha e colocá-las 
definitivamente na condição 
de investigadas para, com isso, 
demonstrar a fase seguinte 
do aprofundamento da nossa 
investigação”, afirmou Renan.

O relator e outros mem-
bros da CPI reagiram ao 

anúncio de Bolsonaro, feito 
na quinta-feira, para deso-
brigar o uso de máscaras 
por quem já se vacinou ou 
teve a doença, mesmo antes 
da normalização do quadro 
sanitário.

“Nós temos um Jim Jones 
na Presidência da República. 
A diferença para o americano 
é que o americano induziu 
ao suicídio e o que está na 
Presidência da República do 
Brasil induz à continuidade 
dessa tragédia e desse mor-
ticínio”, afirmou o senador, 
em referência ao religioso 
que induziu ao suicídio em 
massa de fiéis, em 1978.

Ontem, Bolsonaro voltou 
a defender a dispensa da 
máscara para este grupo, mas, 
depois de receber muitas 
críticas, ajustou o discurso 
sobre o tema dizendo que a 
decisão final será do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
e principalmente de gover-
nadores e prefeitos. (E.C.)

Testemunhas podem 
virar investigadas

Renan ameaça
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Palmeiras e Corinthians fazem 
dérbi da crise após eliminações

Fora da Copa do Brasil, equipes entram em campo hoje para buscar a vitória e tentar recuperar a estima

BRASILEIRÃO

Eliminados precocemente 
da Copa do Brasil, Palmeiras 
e Corinthians se enfrentam 
hoje, às 19 horas, pelo Bra-
sileirão, e tentam amenizar 
a crise. Mas apesar de os 
torcedores dos dois lados 
estarem insatisfeitos com 
as equipes, as situações dos 
clubes são bem distintas. Um 
vive crise por correr o risco 
de não levantar uma taça na 
atual temporada. O outro, 
para evitar o rebaixamento.

O Palmeiras acumulou 
neste ano três vices: Super-
copa, Recopa Sul-Americana 
e Campeonato Paulista. Na 
quarta-feira, a paciência do 
torcedor chegou no limite com 
a queda em casa nos pênaltis 
para o CRB, na terceira fase 
da Copa do Brasil.

O que ameniza um pou-
co esses problemas é que 
o Palmeiras vem de três 
conquistas na temporada 
passada: Paulistão, Copa do 
Brasil e Copa Libertadores 

e neste ano ainda tem a 
competição continental para 
disputar. O elenco também 
oferece alternativas ao téc-
nico Abel Ferreira. Mesmo 
assim, uma das principais 
críticas feitas à atual dire-
toria é que não foram feitas 
contratações neste ano - só 
Danilo Barbosa chegou para 
esta temporada.

Abel admite também que a 
pressão aumentou no clube. 

“Jogamos sempre para ganhar 
e quando não ganhamos 
estamos sempre pressiona-
dos. Temos um jogo bom 
em casa para dar uma boa 
resposta. Vamos ter menos 
jogos, é o que vai acontecer, 

era uma competição que 
queríamos voltar a estar na 
decisão, queríamos ganhar 
de novo, mas estamos fora, 
temos de assumir e é isto que 
tenho a dizer”, comentou 
o treinador, após a queda 

para o time alagoano.
O Corinthians vive uma 

crise mais preocupante. Além 
de ter brigado para fugir do 
rebaixamento no Brasileirão 
anterior, neste ano colecio-
na eliminações. Com um 

elenco bastante limitado, 
trocou recentemente o técnico 
Vagner Mancini, que vinha 
tentando encaixar jogadores 
da base no time principal, 
pelo inexperiente Sylvinho.

Em quatro jogos, o novo 
treinador somou duas der-
rotas, um empate e uma 
vitória. Marcou apenas um 
gol, de pênalti, e sofreu três. 
E não é que tenha enfren-
tado grandes equipes. Teve 
três confrontos em seguida 
com o Atlético-GO e não 
conseguiu balançar as re-
des do adversário. A falta 
de agressividade custou a 
eliminação na terceira fase 
da Copa do Brasil. A vitória 
foi sobre o América-MG.

Antes do vexame no tor-
neio nacional, o Corinthians 
já havia sido eliminado na 
primeira fase da Copa Sul-

-Americana. Em um ano 
em que a diretoria tenta 
equilibrar as contas, restará 
ao torcedor sofrer com essa 
equipe, sem contratações, 
no Campeonato Brasileiro.

Estadão Conteúdo

Técnico Abel Ferreira tem a difícil missão de recobrar a motivação dos jogadores

Divulgação/Palmeiras

PALMEIRAS 
Jailson; 
Mayke , 
Luan, 
Renan e 
Victor Luis; 
Felipe Melo, 
Raphael Veiga e 
Gustavo Scarpa; 
Rony, 
Luiz Adriano e 
Wesley (Willian). 
Técnico:
Abel Ferreira.

CORINTHIANS 
Cássio; 
Fagner, 
João Victor, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Gabriel, 
Roni (Ramiro) e 
Cantillo; 
Gustavo Mosquito, 
Luan e 
Mateus Vital. 
Técnico: 
Sylvinho.

PALMEIRAS  
CORINTHIANS 

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

Depois de emplacar três 
vitórias seguidas na tempora-
da e confirmar sua vaga nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil, o Santos quer manter 
o embalo e a consistência que 
mostrou nos jogos anteriores 
para subir na tabela do Bra-
sileirão. Hoje, às 19 horas, 
o adversário é o Juventude, 
na Vila Belmiro, pela terceira 
rodada da competição.

O time de Fernando Di-
niz estreou com derrota 
dura para o Bahia, mas se 
recuperou diante do Ceará. 
Soma três pontos e ocupa 
o 12º lugar. Agora, tem um 
novo compromisso em casa 
para vencer a segunda no 
Brasileirão.

Santos busca a 4ª vitória seguida
Mais Brasileirão

do Santos pela terceira vez 
seguida. O treinador espera 
para saber se poderá contar 
com Lucas Braga, que conti-
nua em transição após lesão 
muscular na coxa esquerda.

É provável que o atacante 
ainda não volte hoje, bem 
como o meia Vinicius Zano-
celo, contratado recentemente 
vindo do Mirassol e que passa 
por fortalecimento muscular. 
Certo é que Copete não 
joga mais pelo time da Vila 
Belmiro. Maior artilheiro 
estrangeiro da história do 
time em seus cinco anos na 
equipe, o colombiano não 
resistiu à forte concorrên-
cia da base e não teve seu 
contrato renovado. (E.C.)

atuações e sem novos des-
falques, o técnico Fernando 
Diniz pode repetir a escalação 

A ideia é deixar os sobres-
saltos para trás e aproveitar 
a fragilidade do rival que 
ainda não venceu no torneio 
para ganhar mais uma antes 
dos dois próximos compro-
missos complicados diante 
de Fluminense e São Paulo.

“Coletivamente, o Santos 
reagiu nos últimos jogos. 
Estamos sofrendo menos gol, 
o elenco foi incorporado com 
peças importantes e o time 
entendeu bem a ideia do 
Fernando Diniz”, avaliou o 
zagueiro Luan Peres, jogador 
que mais atuou com a camisa 
santista na temporada. São 
21 jogos disputados e 1.890 
minutos em campo até aqui.

Satisfeito com as últimas 

SANTOS

John; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Kaio Jorge e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

JUVENTUDE 
Marcelo Carné; 
Michel Macedo, 
Vitor Mendes, 
Rafael Forster e 
Alyson; 
João Paulo, 
Guilherme Castilho 
e Wescley; 
Capixaba, 
Chico e 
Matheus Peixoto. 
Técnico: 
Marquinhos Santos.

SANTOS  
JUVENTUDE 

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus

HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Luan e Liziero devem 
reforçar o time do São Paulo 
no duelo de amanhã contra o 
Atlético-MG, às 16 horas, no 
Mineirão, pela terceira rodada 
do Campeonato Brasileiro. Os 
dois atletas participaram do 
treino de ontem, no CT da 
Barra Funda, sob orientação 
do técnico Hernán Crespo.

Liziero, que esteve a serviço 
da seleção olímpica, na Sérvia, 
treinou normalmente tanto 
na parte técnica como na 
tática. Já Luan fez tratamento 
de lesão, ao lado de Daniel 
Alves e Martín Benítez. Os 
dois últimos não vão atuar 
em Belo Horizonte.

Nas demais posições, Cres-
po deverá contar com seus 
titulares. Antes de definir a 
escalação, o técnico argentino 
ainda vai orientar mais um 
treino hoje pela manhã, antes 
da viagem para Minas Gerais.

A formação provável deverá 
ter: Tiago Volpi; Bruno Alves, 
Miranda e Léo; Igor Vinicius, 
Rodrigo Nestor, Liziero, Ga-
briel Sara e Reinaldo; Luciano 
e Pablo (Eder).

O São Paulo ainda busca a 
primeira vitória no Brasileirão, 
após empatar por 0 a 0 dian-
te do Fluminense e depois 
perder para o Atlético-GO, 
em Goiânia, por 2 a 0. (E.C.)

Luan e Liziero reforçam 
o São Paulo amanhã

Contra o Atlético-MG
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SBT, 21H00

Chiquititas

Andreia liga para Junior, Carmen atende e a convida para ir até lá. Carmen 

conversa com Andreia, que revela nunca ter esquecido completamente Junior. 

Mili fala com Mosca e diz que ele não pode brigar, porque não é certo. Mosca 

decide resolver a situação de Samuca falando com a diretora. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Rodrigo não gosta de saber que Ana e Lúcio estão namorando. Ana se 

entristece por Manuela não participar da festa de Júlia. Lúcio aconselha 

Celina a contar para o homem com quem se relacionou que ele será pai. 

Cecília vence o torneio de tênis. Mariano e Vitória se beijam. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Luna comenta com Ermelinda que observou Mário de longe e gostou de 

vê-lo empolgado com o trabalho. Ermelinda aconselha Luna a se afastar de 

Helena e Téo depois do escândalo armado por Úrsula no hospital. Dominique 

comunica a Hugo que Ivo morreu. 

GLOBO, 21H00

Império
Cora afi rma que José Alfredo será considerado pai de Cristina mesmo contra 

sua vontade. Ismael conta para José Pedro e Maria Clara sobre o paradeiro 

de seus pais. Cristina pede para todos irem embora de sua casa e liga para 

Vicente. José Alfredo briga com Cora.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 A vida é um 
percurso às 
vezes demasiado 
complicado, e muitos 
de nós ficamos 
cansados e chegamos 
a perder a esperança 
de encontrar o pedaço 
do caminho sem 
tantas dificuldades. 
Chega a haver quem 
desista do caminho, 
quem pare de lutar 
por falta de forças.

Mas por mais difícil 
que às vezes pareça, 
há algo que você deve 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ALDAIZA CRISTINA DE ARAUJO RO-

DRIGUES E RODRIGO ALCKMIN CLAUDINO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

Amor, paixão, carinho, amizade, 
cumplicidade, afeto, lealdade, 
fidelidade, respeito… Feliz dia dos 
Namorados!”

 cultura@jornaldat.com.br

manter bem presente 
em sua mente: nada 
dura para sempre! 
Apenas a morte é 
definitiva, apenas 
para ela não existe 
um remédio ou uma 
alternativa.  
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Junho é marcante devido ao dia dos namorados e já que ele chegou espero 
que todos os casais possam demonstrar a suas eleitas o amor que carregam no 
coração. A coluna reporta imagens de casais conhecidos no circuito e que por 
este colunista foram escolhidos para aqui estarem registrando data tão especial 
. Nos eventos a presença maciça de casais é imprescindível para o sucesso das 
realizações . Hoje o comércio ganha movimentação maior em torno da data 
já que é difícil deixar de se presentear quem se ama. As floriculturas sempre 
estão concorridas nesta data . A simbologia do presente a namorada(o) é um 
costume , mas realmente vale a pensa essa troca . Enfim, escolhi alguns flashes 
entre tantos que tenho em arquivo para enaltecer a data e com isso a coluna 
se enfeita . Levanto um brinde ao amor e a todos que hoje irão comemorar de 
forma mais que bem vinda este sentimento maravilhoso . Sejam felizes , pois 
o futuro a Deus pertence e cada momento a dois deve valer a pena . Curtam !!!! 

Amor Comemorando o 

o
s
n
y

Vivian Gimenez e Marcelo Rogério

Larissa e Rodrigo Ashiuchi

Elaine e Agostinho

Isabela e Eli Moussa Chalouhi Cláudia e Fernando Prado

Duílio Magalhães e Gisele Franciss Magalhães

Tiquinho e Soraia K. Andrez

Sábado 
Elaine Alves, Manuela Silva Swensson, 
André Ricardo Gomes de Souza, 
Eduardo Henrique de Oliveira e 
Edna Ribeiro .
Domingo 
Márcia Magalhães, Camila Silva , 
Ilades Pagan Betinho Viola, Francini 
Bonfá, Amanda Quinteiro Bourg, 
Cláudia Pereira da Silva, Jéssica 
Fabiane e Simone Leone . 
Segunda-feira 
Julio Cezar Mayer, Lu Seraphim, 
Juliana Nunes Araújo, Filipe Almei-
da, Diego Arena, Mariana Suzuki.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


