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COVID-19

Público acima dos 60 anos já 
tem 56% das pessoas vacinadas

Até sexta-feira passada, 34.431 idosos desta faixa etária estavam protegidos com as duas doses contra a Covid-19

SAÚDE

Mogi atingiu ontem a marca de 1,3 mil mortos por Covid. Cidades, página 6

Mais da metade da população 
com idade superior a 60 anos já 
está imunizada contra a Covid-19 
em Mogi das Cruzes, ou seja, rece-
beu a primeira e a segunda doses 
da vacina. Na sexta-feira passada, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
informou que 34.431 idosos já 
estão protegidos contra a doença, 
representando cerca de 56% dos 
moradores desta faixa etária. No 
ano passado, segundo a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Da-
dos (Seade), havia 60.748 pessoas 
acima de 60 anos na cidade. Os nú-
meros deste ano ainda não foram 
divulgados e, por isso, não é possí-
vel precisar a quantidade de imuni-
zados com a população idosa atual. 
Cidades, página 6

No Alto Tietê

Mais 5 estradas 
vicinais serão 
recuperadas
Cidades, página 3Desde o início da vacinação, em janeiro deste ano, público-alvo de idosos foi colocado como prioridade no combate ao coronavírus

Marcelo Camargo/Agência Brasil

D
iv

u
lg

a
çã

o

Educação

Aulas presenciais do Ensino 
Fundamental foram retomadas

Prefeitura liberou o funcionamento parcial, dentro
dos protocolos sanitários, de 47 escolas. Cidades, página 4
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ainda não há uma nova data para a 
realização da 16ª Assembleia Ge-
ral Anual de Prestação de Contas 
do Conselho de Administração do 
Instituto de Previdência Municipal 
(Iprem) de Mogi das Cruzes. A reu-
nião ocorreria na sexta-feira passa-
da, mas foi adiada em decisão unâ-
nime dos conselheiros. Em caso de 
dúvida, os contatos do Iprem são o 
telefone 4798-5076 e o WhatsApp 
4798-5185.

SETORIZAÇÃO
Nesta semana, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) segue 
com os trabalhos de assentamento e 
interligação de redes e instalação de 
válvulas para melhorar distribuição 
de água no Botujuru, Jardim Maricá, 
Vila Oroxó e Vila Suíssa. A maioria 
dos serviços não afetará o abaste-
cimento, exceto paradas curtas hoje 
e quinta-feira. Por serem interrup-
ções de curta duração, quem tem 
caixa d’água não sentirá os efeitos 
da paralisação.

ATENDIDOS
Os bairros beneficiados pela seto-
rização leste são os atendidos pela 

Estação de Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaúna à Vila 
Oroxó, passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim Aracy 
e Itapety, ao longo da margem direi-
ta do rio Tietê.

VESTIBULAR
A UMC lança novos cursos à grade 
de ensino, a partir do meio do ano. 
Serão eles, Segurança da Informa-
ção, Energias Renováveis, Papel e 
Celulose, Gestão de Negócios e Ino-
vação, Engenharia de Controle de 
Automação, Engenharia de Softwa-
re, Produção Multimídia, Gestão de 
Marketing em Mídias Digitais, Co-
municação e Marketing, Sistemas 
Elétricos e Secretariado.

XADREZ REGIONAL
A Câmara Técnica de Esportes do 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
iniciou no fim de semana passado a 
1ª Copa de Xadrez Virtual. O torneio 
tem a participação de nove equipes, 
sendo cinco masculinas e quatro fe-
mininas, dos municípios de Ferraz 
de Vasconcelos, Guarulhos, Salesó-
polis, Santa Branca e Santa Isabel. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Irresponsabilidade e precipitação

N
em mesmo o risco da terceira onda 
da Covid-19 no Brasil, provavel-
mente proveniente de uma cepa 
trazida de solo indiano, assusta 

parte da população brasileira. A situação da 
pandemia voltou a piorar em pelo menos oito 
Estados e, em muitos outros, incluindo São 
Paulo, a queda de casos tem estabilização, o 
que também é preocupante.

Tais estimativas reforçam a importância 
das recomendações de distanciamento so-
cial e podem indicar – pensando apenas no 
setor da Saúde – que o retorno às atividades 
econômicas e sociais aconteceu muito cedo. 
Ao primeiro sinal de arrefecimento, muitos 
prefeitos e governadores aliviaram as medi-
das restritivas tomadas anteriormente. Com 
mais gente nas ruas, o coronavírus também 
voltou a circular com maior intensidade. Mais 
gente infectada, por sua vez, é sinal de uma 
maior procura por pronto-socorros e postos 
de saúde, em um momento em que as taxas 
de ocupação de leitos continuam bem lon-
ge do ideal. E, finalmente, um aumento das 
internações pode aprofundar ainda mais a 
crise sanitária, aumentar os casos e mortes 

por Covid-19 e levar a um novo colapso do 
sistema de saúde. A situação piora com a che-
gada das temperaturas mais frias, que podem 
significar a permanência por mais tempo em 
locais fechados e próximos de outras pessoas.

Diante de um possível novo aumento, 
o ideal seria que o Brasil adotasse medidas 
mais rígidas, que envolvessem não apenas 
uma interrupção das atividades econômicas 
e sociais, mas também um amplo programa 
de testagem, isolamento de casos e rastrea-
mento, controle das fronteiras e vigilância 
genômica de novas variantes. Mas, a falta de 
preocupação das pessoas pode ser medida 
pela população do Alto Tietê. Nas duas últi-
mas semanas, em Mogi das Cruzes, a média 
de isolamento social ficou em apenas 41% - 
distante da recomendação superior a 50%. A 
medida é necessária para conter o avanço da 
doença, que já contaminou mais de 30 mil 
pessoas em Mogi e matou mais de 1,2 mil. 
Em todo o Alto Tietê, os dez municípios so-
mam mais de 100 mil casos.

Os números refletem a falta de compro-
misso da população e a precipitação do po-
der público.

O Brasil vive uma grave 
crise. Ela é sanitária, econô-
mica, social e política e exige 
de toda a sociedade, particu-
larmente dos governantes e 
representantes do povo, uma 
prática cidadã baseada nos 
princípios da solidariedade, 
da dignidade humana e da 
democracia.

O esforço do governo em 
tentar vender a ideia de que 
todo esforço está sendo feito 
para superar a crise não resis-
te mais que poucos minutos. 
É só acompanharmos o com-
portamento público da nossa 
maior autoridade para com-
provar a tal inépcia.

Houve comemoração do 
governo com a nova estima-
tiva do mercado para o cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) pela oitava vez 
consecutiva. Mas outros indi-

Efeitos da pandemia

ARTIGO
Afonso Pola

cadores trouxeram más notí-
cias. Na contramão do PIB, a 
renda do brasileiro caiu 10% 
com inflação em alta e desem-
prego recorde é o que mostra 
levantamento realizado pelo 
Ibre-FGV (Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas). 

Neste ano, mesmo com o 
crescimento acima do espe-
rado do PIB e com uma boa 
abertura de vagas formais, a 
queda da renda continuou. 
Com uma inflação estimada 
pelos economistas em 5,82% 
para 2021, o efeito ‘bola de 
neve’ sobre inflação amea-
ça a recuperação do consu-
mo. Temos ainda um eleva-
do risco de convivermos com 
uma crise hídrica que deverá 
pressionar o valor da energia 
elétrica e isso deve provocar 
aumentos de preços de for-

ma generalizada.
A alta do PIB combinada 

com a queda da renda mé-
dia domiciliar indica que o 
processo de concentração de 
riqueza nas mãos de poucos 
privilegiados continua em 
curso e fragiliza ainda mais os 
segmentos mais vulneráveis.

O mesmo acontece no se-
tor empresarial. Empresas 
pequenas e médias, que são 
as que mais empregam, es-
tão fechando as portas sem 
acesso a crédito. Pedidos de 
falência no setor de serviços 
quase dobraram em março, 
de acordo com o Serasa.

Com a redução do valor do 
auxílio emergencial e a sinali-
zação do governo que ele terá 
breve duração, sem medidas 
econômicas para proteger as 
pequenas e médias empresas, 
não há nada no horizonte que 
traga otimismo.

 afonsopola@uol.com.br
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Câmara pede manutenção 
para UBS do Jardim Ivete

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes se manifestou na 
sexta-feira passada sobre 
o pedido da Câmara para 
manutenção e melhorias na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Jardim Ivete.

O pedido foi feito pelo 
vereador Osvaldo Antonio 
da Silva (REP), após receber 
reclamações de moradores 
sobre o estado de conserva-
ção do equipamento. Com 
fotos e vídeos, o parlamentar 
mostrou rachaduras, infil-
trações e sinais de mofo em 
diversas partes do posto de 
saúde, inclusive nos locais 
onde há o armazenamento 
de medicamentos e insumos.

Na sessão da Câmara, 
outros parlamentares apoia-
ram a indicação, pedindo as 
melhorias, inclusive acon-
selhando o Poder Público a 
verificar a situação de outras 
unidades. Dentre os inte-
grantes do Legislativo estava 
a vereadora Inês Paz (Psol), 
que reiterou a importância 
da conservação e higiene do 

posto para que o local possa 
desempenhar suas funções, 
e ressaltou uma emenda 
do deputado federal Ivan 
Valente (Psol-SP) de R$ 700 
mil para investimentos no 
Programa Saúde da Família.

O vereador José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, presidente 
da Comissão Permanente de 
Saúde da Câmara, lembrou 
de reformas feitas em UBSs 
em anos anteriores, e a im-
portância da municipalidade 
em averiguar o atual estado 
de conservação dos locais. 
Farofa também ressaltou 
que o contexto econômico 
do município, com os gastos 
emergenciais da pandemia 
e a queda de arrecadação, 
podem vir a comprometer 
o andamento de políticas 
públicas no futuro.

José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, reforçou a im-
portância do trabalho da 
Comissão Permanente de 
Saúde em apurações como 
esta, e reforçou a necessidade 
de integração das lideranças 

políticas com os representantes 
na Assembleia Legislativa 
e na Câmara Federal para 
o envio de emendas parla-
mentares que mantenham 
as UBSs em condições de 
funcionamento adequadas.

Manutenção contínua 
Questionada, a Prefeitura 

de Mogi das Cruzes infor-
mou por nota que valoriza 
as indicações enviadas pela 
Câmara, que ajudam o Po-
der Executivo na adminis-
tração da cidade com seu 
aprimoramento contínuo. 

“As Unidades Básicas de 
Saúde são equipamentos 
que recebem uma grande 
quantidade de pessoas e, por 
isso, exigem manutenção 
contínua”, informou.

A municipalidade declarou 
que a manutenção das UBSs 
é realizada como parte da 
programação de serviços 
da Prefeitura e que será 
dada atenção às informa-
ções contidas na indicação 
parlamentar.  (A.D.)

Saúde

Limpeza do piscinão entra
nesta semana na etapa final

A limpeza do piscinão do 
Parque Santana, realizada 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, entra nesta semana 
em sua última etapa, com a 
finalização da raspagem da 
terra e demais resíduos e 
início da manutenção das 
bombas. A Secretaria de 
Serviços Urbanos aproveita 
o período de estiagem e faz a 
manutenção do equipamento 
para melhorar as condições 
gerais de conservação e ga-
rantir que ele siga operando 
em sua plena capacidade.

Os serviços foram fei-
tos com retroescavadeira 
e minicarregadeiras, além 
de caminhões para apoio, 
e focados na remoção do 
lodo depositado nos fundos 
e no canal que leva até as 
bombas do piscinão, com 
transferência para um ponto 
específico nos fundos do 
próprio reservatório para 
facilitar a secagem do mate-
rial para posterior remoção.

O piscinão é um impor-
tante regulador no volume 

Retirada de resíduos

de água de chuva que chega 
à região central da cidade. 
A estrutura tem capacidade 
para reter 90 milhões de 
litros de água, minimizando 
a ocorrência de alagamentos.

O reservatório também 
funciona no controle de 
transbordamentos do rio 
Tietê, em especial na época 
de chuvas fortes, uma vez 
que ele regula a quantidade 
de água que cai no Ribeirão 
Ipiranga, um dos principais 

afluentes do Tietê.
A remoção e destinação final 

dos resíduos serão executadas 
posteriormente, em cumpri-
mento a todas as normas e 
diretrizes ambientais. Para 
que isso ocorra, é preciso 
que o material seque comple-
tamente, pois isso resultará 
em economia, uma vez que o 
peso será reduzido e deixará 
o volume em condições ideais 
para que seja transportado 
ao destino final.

Máquina retira resíduos do fundo do reservatório

Divulgação/SMSU

Alto Tietê contará com mais 
cinco estradas recuperadas

Programa Novas Vicinais vai investir mais R$ 31,3 milhões em Mogi, Guararema, Biritiba Mirim, Suzano e Itaquá

INFRAESTRUTURA

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou ontem 
que cinco estradas do Alto 
Tietê receberão melhorias no 
Lote 3 do programa Novas 
Vicinais, da Secretaria de 
Estado dos Transportes. Jun-
tas, as cinco vias receberão 
investimentos na ordem de 
R$ 31,3 milhões.

O anúncio foi feito pelo 
governador João Doria (PSDB) 
e pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM). Participaram 
do ato os prefeitos Zé Luiz 
(PL, Guararema), Inho Taino 
(PL, Biritiba Mirim), Rodrigo 
Ashiuchi (PL, Suzano), Dr. 
Luiz Camargo (PSD, Aru-
já) e Eduardo Boigues (PP, 
Itaquaquecetuba), cidades 
que serão beneficiadas com 
os investimentos estaduais, 
além do deputado estadual 
André do Prado (PL) e do 
deputado federal Marcio 
Alvino (PL-SP).

O pacote da terceira fase 
beneficiará as seguintes vias: 

Estrada do Pinheirinho, em Suzano, vai receber investimentos de R$ 13,3 milhões

a estrada dos Índios, entre 
Arujá e Itaquaquecetuba 
(seis quilômetros); estrada 
do Rio Acima, entre Biritiba 
Mirim e Mogi das Cruzes 
(4,3 quilômetros); estrada 
Hércules Campagnoli, que 
liga Guararema até o limite 
com Santa Branca (4,8 qui-
lômetros); estrada do Campo 
Limpo, em Itaquaquecetuba 
(3,8 quilômetros) e estrada 
do Pinheirinho, entre Ita-
quaquecetuba e Suzano (11 
quilômetros). O investimento 
somado nas reformas de 
todas as estradas será de R$ 
31,3 milhões.

A inclusão das vias foi 
obtida por meio da articu-
lação dos representantes do 
PL na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e na 
Câmara Federal. Durante o 
ato, Alvino ressaltou que o 
trabalho irá melhorar a mo-
bilidade entre os municípios 
da região, principalmente 
na logística de transporte 
de produtos da zona rural 
até as principais rodovias e 

centros de distribuição.
No mesmo período, o 

deputado estadual Estevam 
Galvão (DEM) tentou incluir 
na Fase 3 do programa Novas 
Vicinais a estrada da Volta 
Fria, em Mogi das Cruzes 

e as estradas do Furuyama 
e dos Neves, em Suzano. A 
informação, divulgada no 
mês de abril, dava conta da 
inclusão das vias no terceiro 
pacote de melhorias.

No Alto Tietê, a estrada 

do Pinheirinho, que corta 
diversos bairros de Itaquá e 
da região do Miguel Badra, 
no distrito do Boa Vista, em 
Suzano, será a mais valori-
zada com um aporte de R$ 
13,3 milhões.

Programa estadual 
Na terceira fase do Novas 

Vicinais serão beneficiadas 
140 estradas com 1,5 mil 
quilômetros de melhorias, 
que contarão com inves-
timentos totais de R$1,08 
bilhão.

Os recursos terão o aporte 
do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) 
e serão coordenados pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER).

A nova fase irá se somar 
com os R$ 2,29 bilhões das 
duas fases do programa, 
constituindo um total de 
279 estradas vicinais em 
todo o Estado que serão 
recuperadas com asfalto, 
sinalização e sistemas de 
drenagem.

As novas estradas da Fase 
3 somam-se à estrada dos 
Fernandes, que liga as cida-
des Suzano e Ribeirão Pires, 
e a estrada do Taboão, que 
atravessa diversos bairros 
na zona rural de Mogi das 
Cruzes.

André Diniz
Divulgação
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Vereadora sugere a criação
de uma política de proteção

Tramita na Câmara de Mogi 
das Cruzes uma indicação 
que solicita ao Executivo a 
criação de uma lei visando 
instituir a Política de Proteção 
aos Animais de Grande Porte 
no município. De autoria da 
vereadora Fernanda More-
no (MDB), a propositura 
tem por finalidade ter uma 
regulamentação que incen-
tive e normatize a criação e 
comercialização responsável 
e sustentável dos animais de 
grande porte (cavalos, mulas, 

Animais de grande porte

cabras, bodes, vacas, bois, 
dentre outros do gênero).

“Na prática, a lei vai pro-
teger animais que sofrem 
maus tratos ao exercerem a 
função de puxar carroças, em 
condições terríveis, sem, ao 
menos, receberem tratamento 
e alimentação adequados”, 
explicou Fernanda.

“Mogi conta com uma 
extensa área rural e ainda 
vemos muitos animais pu-
xando carroças, muitas vezes 
em situação de maus tratos. 

Há ainda casos de animais 
que acabam abandonados 
quando não possuem mais 
serventia para os donos. E 
quando isso ocorre, percebe-
mos que os cavalos já estão 
muito machucados devido 
à falta de cuidados pelos 
antigos donos”, observou 
a parlamentar. “Seria a me-
lhor maneira de se iniciar a 
construção de uma política 
pública de bem-estar a esses 
animais”, completou a eme-
debista que propõe, ainda, 
a identificação dos animais 
por meio microchipagem. 

“É uma forma de criar um 
censo deste tipo de animais 
além de também quem são 
seus tutores”, disse.

A indicação é acompanha-
da de um anteprojeto de lei 
que inclui, entre seus artigos, 
normas de orientação e qua-
lificação dos trabalhadores de 
Veículos de Tração Animal 
(VTA). “Nos preocupamos 
com os animais e também 
com a família dos carroceiros”, 
finalizou a vereadora.Fernanda propõe identificar animais por microchipagem

Divulgação/CMMC

Ensino Fundamental retoma 
atividades de forma gradual

Adequadas aos protocolos sanitários, 47 escolas municipais voltaram ontem a atender alunos de forma presencial

EDUCAÇÃO

Os alunos do 1º ao 5º anos 
do Ensino Fundamental de 
47 escolas municipais de 
Mogi das Cruzes , adequadas 
aos protocolos sanitários, 
retomaram ontem as aulas 
presenciais de forma gradual. 
O retorno é opcional e as 
aulas também continuam 
sendo realizadas no formato 
remoto. Deste total de uni-
dades escolares, 26 também 
atendem Educação Infantil e 
já estavam em funcionamento 
desde a semana passada.

“Dentro do nosso plane-
jamento, identificamos que 
algumas crianças e famílias 
têm necessidades emergenciais, 
dificuldades nas áreas alimentar 
e nutricional e também na 
cognitiva com o retrocesso 
de aprendizagem; além de 
questões socioemocionais, 
como a ansiedade, depressão, 
isolamento e, principalmente, 
questões ligadas à violência 
infantil. É muito importante 
que elas tenham acesso aos 
equipamentos escolares e 
as famílias também estão 

Escolas, como o Cempre Limongi Sobrinho, foram preparadas para retorno seguro

demandando isso”, disse 
o secretário de Educação, 
André Stábile.

Uma das unidades que 
retomou as atividades pre-
senciais ontem foi o Cempre 

Professor José Limongi Sobri-
nho, no Botujuru. Mauriceia 
da Silva Moraes, mãe da 
aluna Letícia Vitoria Mo-
raes, do 4º ano, destacou 
a importância do retorno. 

“As crianças ficaram muito 
presas. É muito importante 
voltar para a convivência 
com as outras crianças e 
para que elas saibam das 
responsabilidades, como usar 

a máscara, o álcool em gel. 
Ela está animada e ficou me 
cobrando para voltar”, disse.

Estas unidades fazem parte 
da Fase 1 do cronograma de 
retomada, em que já retorna-
ram também gradualmente 
os estudantes de creches 
subvencionadas e alunos 
das turmas de Educação 
Infantil da rede municipal 
nas unidades adequadas ao 
protoloco sanitário. O docu-
mento conta com 150 itens 
que devem ser cumpridos 
pelas unidades e foi elaborado 
pela Secretaria de Educação 
e Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde.

O cronograma de retomada 
terá continuidade após o re-
cesso escolar a partir de um 
diálogo com os educadores 

e o Gabinete Articulador 
para o Enfrentamento dos 
Efeitos da Pandemia sobre a 
Educação (Gaepe), que reúne 
representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. “A partir do diálogo 
de uma gestão democrática, 
participativa e colaborativa 
fizemos um pequeno ajuste 
e colocamos metade da rede 
para retomar as atividades 
depois do retorno do re-
cesso escolar”, completou 
o secretário.

Entre as medidas de se-
gurança adotadas pela Pasta, 
está a disponibilização de 
materiais de proteção e higiene 
para os profissionais, como 
faceshields, máscaras e álcool 
em gel; a distribuição de kits 
de proteção individual aos 
alunos e a criação da Brigada 
da Pandemia dentro das 
escolas. A imunização dos 
profissionais também está em 
andamento com a liberação 
da vacinação para todos os 
profissionais da Educação 
entre 18 e 44 anos.

Divulgação/PMMC

Programação terá visita à
nascente do Parque Municipal

A programação do Junho 
Ambiental terá hoje a partir 
das 9 horas, o evento “Proteção 
de nascentes” e uma visita à 
nascente modelo no Parque 
Municipal “Chiquinho Verís-
simo”. As inscrições devem 
ser feitas de forma antecipada 
por meio do telefone 4798-
5959. A Nascente Modelo 
é uma das seis nascentes 
conhecidas do parque, tem 
fácil localização e simboliza 
a importância dos cursos 
d’água existentes na reserva.

A secretária do Verde e 
Meio Ambiente, Michele 
de Sá Vieira, comandou 
ontem o webinário “A pro-
visão de recursos naturais 
como elementos essenciais 
à qualidade de vida”, que 
teve as presenças da tera-
peuta multidimensional e 
professora de Direito na 
Universidade Anhangue-
ra, Andreia Francomano; 
do médico especialista em 
ecologia médica e terapias 
com as águas, Francisco 
Fernando Bignardi, além 

Junho Ambiental

da diretora da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente, 
Suely Mitie Kusano.

A Feira Agroecológica de 
Produção Orgânica, Agro-
floresta e Apicultura movi-
mentou a Ilha Marabá no 
sábado passado. O evento 
foi aberto ao público, com 
rígida observação às normas de 
segurança sanitária por causa 
da pandemia da Covid-19. O 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e a vice Priscila Yamagami 

Kähler estiveram na feira.
Foram expostos produtos 

orgânicos (verduras, legu-
mes e frutas), mel, cambuci 
(geléia e bebidas), palmito 
jussara, entre outros. Quem 
compareceu à Ilha Marabá 
pôde ver ainda uma exposi-
ção de fotos de aves e peças 
arqueológicas. Outra atração 
foi a trilha da Ilha Marabá, 
que está reformada e permite 
o acesso ao ecossistema do 
rio Tietê. 

Para participar é preciso fazer a inscrição por telefone

Michel Meusburger

Prefeitura preparou
um cronograma
para garantir a
segurança de alunos
e profissionais
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Arnaldo Pezzuti segue 
com 100% de ocupação

O Hospital Doutor Ar-
naldo Pezzuti continua com 
os 30 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
ocupados por pacientes em 
tratamento da Covid-19. Na 
semana anterior, a unidade 
médica já funcionava com 
a capacidade máxima de 
pacientes nos leitos e até a 
noite de ontem a situação 
não melhorou.

Os outros 30 leitos de 
Enfermaria funcionavam 
na noite anterior com um 
total de 76% de ocupação. 
No Hospital Luzia de Pinho 
Melo, também localizado 
em Mogi, são 46 leitos de 
Enfermaria, com 83% de 
ocupação, e 33 de UTI, com 
60% até ontem à noite.

Em geral, nos hospitais 
públicos e privados, a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de informou ontem que as 
UTIs estavam com 74,4% 
de ocupação e os leitos de 
Enfermaria com 65,8%.

Leitos Covid

Já no Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos Doutor 
Osiris Florindo Coelho, que 
tem apenas esta unidade 
para o tratamento de pacien-
tes com a Covid-19, os 26 
leitos de UTI encerraram a 
noite passada com 96% de 
ocupação e os outros 26 de 
Enfermaria, com 53%.

Enquanto todos os hospitais 
de Itaquaquecetuba atuavam 
com 34% de ocupação nos 
leitos de Enfermaria e 9% nos 
de Emergência, o Hospital 
Santa Marcelina operava 
com os 20 leitos de UTI 
completamente ocupados. 
Esta era a mesma situação 

dos leitos de Enfermaria, com 
20 deles ocupados.

Em toda a cidade existem 
55 camas de Enfermaria 
e 51 de Emergência para 
o tratamento médico dos 
pacientes. Ainda de acordo 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde, o Hospital Auxiliar de 
Suzano, que possui 20 leitos 
de Enfermaria, funcionava 
com 73% de ocupação.

Em toda a cidade, as taxas 
de ocupação nas UTIs e En-
fermarias eram de de 10% (2 
de 20 vagas) e 14,03% (8 de 
57 vagas), respectivamente.

“É importante destacar que 
taxas de ocupação variam no 
decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências para leitos 
de enfermaria ou UTI, por 
exemplo”, apontou a Se-
cretaria Estadual de Saúde.

Por outro lado, em Poá 
não havia nenhuma pessoa 
internada nos leitos de En-
fermaria ou UTI do Hospital 
Municipal Doutor Guido 
Guida.

Thamires Marcelino

Secretaria de Segurança 
recebe 218 chamadas

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes registrou 
218 chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) entre a 
noite de sexta-feira anterior 
e o domingo passado. Par-
cialmente, estas chamadas 
resultaram em três multas 
por desrespeito às regras de 
restrição para o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19.

Dois pancadões foram in-
terditados no Chácaras Santo 
Ângelo e Rodeio, enquanto 
um proprietário de um es-
tabelecimento foi multado 
no Jardim Planalto também 
por desrespeitar as regras 
de combate ao novo vírus. 
Outras quatro multas ocor-
reram pelo descumprimento 
à Lei do Silêncio no Jardim 
Planalto, Jardim Aeroporto, 
Vila Paulista e Jundiapeba.

Uma pessoa também foi 
multada por pichação, no 
centro do município, se-
gundo outras informações 
da Secretaria Municipal de 
Segurança. “A população 

Ciemp

pode auxiliar neste trabalho 
com denúncias pelo telefone 
153, da Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
que atende 24 horas por dia”, 
explicou a Pasta.

No último final de semana, 
a Guarda Civil Municipal 
de (GCM) Itaquaquecetuba 
intensificou a fiscalização 
sobre fluxos e aglomerações. 
Os chamados deste período 
por meio do telefone da GCM, 
153, foram nos bairros Ma-
ragogipe, Marengo, Chácara 
Escolástica, Jardim Odete e 

Paineira.
Por fim, o Departamento 

de Fiscalização de Posturas 
de Ferraz de Vasconcelos, 
assim como todos os finais 
de semana, realizou patru-
lhamento com o apoio da 
GCM, e atendeu diversas 
ocorrências de aglomeração em 
bares nos bairros de Calmon 
Viana, Jardim Nova Poá e Vila 
Perrelli. O setor informou 
que houve a dispersão de 
pessoas nestes locais, em 
ações realizadas na sexta-feira 
e sábado anteriores. (T.M)

Profissionais das salas de 
vacinação recebem treinamento

Foram repassadas informações sobre a diluição da vacina, a dosagem, características das agulhas e seringas

APLICAÇÃO DO NOVO IMUNIZANTE

Profissionais das salas 
de vacinação da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes par-
ticiparam ontem por um 
treinamento para aplicação 
das doses da vacina con-
tra a Covid-19 da Pfizer/
BionNTech. A capacitação 
foi promovida pela chefe da 
Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes, e di-
recionada, neste momento, 
aos técnicos das Unidades 
Básicas de Saúde.

Durante o treinamento, 
foram repassadas informações 
sobre a diluição da vacina, 
a dosagem, características 
das agulhas e seringas es-
pecíficas da Pfizer, além 
de ressaltar a importância 
de respeitar os prazos de 
aplicação do imunizante 
diluído. Além disso, após o 
descongelamento, as vacinas 
podem ser mantidas no 
refrigerador em tempera-
turas que variam entre 2ºC 
a 8ºC, com frasco fechado, 
por até 31 dias. 

“Esse prazo é contato a 

partir da chegada das doses 
na cidade mas, diante da 
quantidade e da estratégia 
de atendimento que estamos 
disponibilizando, essas doses 
devem ser totalmente utili-
zadas até o final de semana”, 

explicou Lilian. Mogi das 
Cruzes recebeu 6.078 doses 
do imunizantes da Pfizer. 

“Mas, independentemente 
do fabricante, o importante 
é se vacinar e garantir a 
proteção”, completou.

O treinamento é primordial 
para garantir a segurança da 
aplicação deste imunizante, 
que tem normas específi-
cas. É uma vacina que tem 
outras características em 
relação às que estão sendo 

aplicadas (CoronaVac e 
AstraZeneca) e que exige 
uma boa capacitação.

A vacina da Pfizer é baseada 
em RNA mensageiro sintético, 
que auxilia o organismo a 
gerar a imunidade contra o 

coronavírus, especificamen-
te o vírus SARS-CoV-2. A 
vacina precisa ser estocada 
em baixas temperaturas 
para preservar a sensibili-
dade da molécula de RNA, 
que só se mantém estável 
e efetiva nas condições de 
congelamento.

Outra diferença está na 
quantidade aplicada que, 
no caso da Pfizer, é de 
0,3 ml, e com diluição. A 
segunda dose será aplicada 
após 12 semanas, conforme 
determinação do Ministério 
da Saúde. 

Capacitação foi promovida pela chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes, aos técnicos das UBS

Divulgação/PMMC
Pfizer é uma vacina 
que tem outras 
características em 
relação às que estão 
sendo aplicadas

Os outros 30 leitos 
de Enfermaria 
funcionavam na 
noite anterior com 
um total de 76% de 
ocupação

Chamadas resultaram em 3 multas no fim de semana

Mogi News/Arquivo
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Mogi amplia estratégias de 
vacinação contra a Covid-19

Mogi das Cruzes inicia hoje 
novos horários para vacina-
ção nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). No período 
da manhã, das 8 às 13 horas, 
serão realizadas atualização 
do calendário de rotina e 
aplicações da dose contra a 
Gripe, enquanto o período da 
tarde, das 14 às 16h30, será 
destinado exclusivamente 
para a imunização contra a 
Covid-19.

Outra novidade será o 
atendimento com horário 
estendido, até às 19 horas, em 
algumas unidades de saúde 
no esquema de revezamento, 
e, aos sábados, das 8 às 16 
horas. As adequações devem 
ampliar, neste momento, a 
capacidade operacional de 
atendimento em mais 8 mil 
doses contra a Covid-19 por 
semana, ultrapassando um 
total de 20 mil aplicações 
semanais. 

“Nosso objetivo é intensi-
ficar a vacinação diante do 
recebimento de doses e a 
liberação de diversos grupos 

Atendimento

para vacinação anunciados 
pelo governo Estadual”, ex-
plicou a secretária municipal 
de Saúde, Andréia Godoi.

As ações são necessárias 
para absorver a demanda 
esperada para os próximos dias. 
Para a próxima quarta-feira, 
por exemplo, está prevista 
a liberação de agenda para 
pessoas de 50 a 59 anos sem 
comorbidades. 

“Apesar da indiscutível 
importância das vacinas de 

rotina e da gripe, no momento 
é necessário priorizarmos 
ações para aplicação do maior 
número possível de vacinas 
contra a Covid-19”, desta-
cou a chefe da Divisão de 
Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

Outras unidades

As unidades de PSF e PACS 
Biritiba Ussu e Taiaçupeba 
realizarão organização interna 
para o público cadastrado. 

Adequações ampliará capacidade em mais de 8 mil doses

Wanderley Costa/Secop Suzano

Alto Tietê registra 25 novas 
mortes por Covid em 24 horas

O Alto Tietê inicia a semana 
com a confirmação de mais 
25 mortes por coronavírus 
(Covid-19). Os números 
são das últimas 24 horas 
e foram liberados na tarde 
de ontem pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 

Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Os óbitos re-
velados ontem ocorreram 
em Biritiba Mirim, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

Mogi das Cruzes foi a 
cidade que confirmou mais 
falecimentos, 17 no total, 

seguida de Suzano, com 
cinco, Biritiba Mirim com 
duas e Poá, com uma.

A região chega a 4.360 
mortes desde março do ano 
passado. No Alto Tietê já são 
102.972 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia. 

Pandemia

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4360
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Mais da metade dos moradores 

com mais de 60 está vacinada

Secretaria de Saúde informou que 56% desses moradores já haviam tomado as duas doses do imunizantes

CONTRA COVID

Mais da metade da popu-
lação com idade superior aos 
60 anos já está imunizada 
contra a Covid-19 em Mogi 
das Cruzes, ou seja, recebe-
ram a primeira e a segunda 
dose da vacina. Na sexta-

-feira anterior, a Secretaria 
Municipal de Saúde afirmou 
que 34.431 idosos já estão 
protegidos contra a doença, 
representando cerca de 56% 
dos moradores desta faixa 
etária.

No ano anterior, segundo 
a Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade), havia um total de 
60.748 pessoas acima de 
60 anos no município. Os 
números deste ano ainda 
não foram divulgados pela 
Fundação e por este motivo 
não é possível relacionar a 
quantidade de imunizados 
com a população idosa atual.

A quantidade de idosos 
vacinados com a primeira 
dose contra a Covid-19, 

Números divulgados pela Secretaria de Saúde de Mogi apontam que foram 34.431 pessoas vacinadas

por exemplo, é superior ao 
número de moradores desta 
faixa etária em 2020. Ao todo, 
63.041 receberam a primeira 
aplicação do imunizante até 
o final da semana passada.

Em Poá, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde vacinou 52% 

dos idosos com a primeira e 
a segunda dose, um total de

7.897 pessoas. A Funda-
ção Seade afirma que até o 
ano passado havia 15.261 
moradores acima de 60 anos.

Na semana anterior, a 
Prefeitura de Poá apontou 

também que 16.231 idosos 
já receberam a primeira dose 
do imunizante. A segunda 
aplicação da vacina é de 
extrema importância para 
que a imunização ocorra 
de forma completa.

Isso ocorre porque após a 

aplicação de uma só dose o 
organismo não possui todos 
os anticorpos necessários 
para combater o vírus. Por 
este motivo a segunda dose 
é fundamental para refor-
çar a imunização e obter 
proteção máxima.

Em Suzano, 7.989 dos 
16.231 idosos já estão imuni-
zados contra a nova doença 
respiratória. Se comparado 
com a quantidade de ha-
bitantes idosos do último 
ano, 50% já do grupo com 
idade acima de 60 anos está 
protegida.

Segundo os dados da 
Fundação Seade, existiam 
37.156 idosos no municí-
pio no ano passado. Já em 
Itaquaquecetuba, haviam 
37.537 e, se comparado com 
os vacinados deste ano, 50% 
dessas pessoas com mais 
de 60 anos completaram 
o ciclo de imunização.

Apesar de questionada, 
a Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos não 
informou a quantidade 
de idosos vacinados com 
a segunda dose contra a 
Covid-19. Sabe-se apenas 
que há 18.742 idosos imu-
nizados com a primeira 
aplicação. No ano anterior, 
Ferraz contava com 21.049 
idosos.

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera
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Auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses, afirma Guedes

 O governo vai prorrogar o auxílio emergencial aos mais vulneráveis por mais três meses, informou ao Broadcast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia 
da Covid-19 será estendida até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de público. Hoje, o 
auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros. Segundo Guedes, o Ministério da Saúde informou que toda a população adulta 
estará vacinada contra a Covid-19 até outubro. Até que isso aconteça, o governo quer garantir a proteção dos vulneráveis. (E.C.)

O Ministério Público de 
São Paulo instaurou inqué-
rito para investigar se os 
organizadores da manifesta-
ção de motociclistas a favor 
do governo Jair Bolsonaro, 
realizada na capital paulista 
no sábado passado, devem 
ser responsabilizados pelo 
descumprimento de normas 
sanitárias para enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 
em vigor no Estado. A in-
vestigação pode subsidiar a 
proposição de uma ação civil 
pública contra as lideranças.

A portaria que formalizou 
a abertura do inquérito foi 
assinada ontem pelo promotor 

MP-SP abre inquérito 
contra organizadores

Motociata

Arthur Pinto Filho. Segundo 
ele, o grupo descumpriu o 
decreto estadual que obriga 
o uso de máscaras em locais 
públicos e deu ‘péssimo 
exemplo à sociedade’.

“Busca-se, com o presente 
inquérito civil, identificar as 
lideranças que descumpriram 
normas sanitárias, qualificá-las, 
dar oportunidade para que, 
se desejarem, se manifestem 
nos autos, para que, ao final, 
não havendo Termo de Ajus-
tamento de Conduta, sejam 
responsabilizadas por dano 
moral e social coletivo por 
meio de ação civil pública”, 
escreveu. (E.C.)

SP entrega mais um 
milhão de vacinas

Com os novos imunizantes, o governador João Doria reforçou o compromisso 
de que, até 30 de setembro, entregará 100 milhões de doses para o Ministério

CORONAVAC

 O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), realizou 
ontem a entrega de mais um 
milhão de doses da vacina da 
CoronaVac ao Ministério da 
Saúde. Segundo ele, o novo lote 
totaliza 49 milhões de doses já 
enviadas à Pasta. Com os novos 
imunizantes, o governador 
reforçou o compromisso de 
que, até 30 de setembro, o 
Instituto Butantan e o governo 
de São Paulo irão entregar 
100 milhões de imunizantes 
para o Ministério.

A coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula, detalhou 
que a nova entrega tem como 
prioridade a vacinação das 
gestantes. Conforme anún-
cio, serão repassadas 226 
mil doses para o grupo no 
Estado de São Paulo. Regiane 
pontuou que parte do novo 
lote também será direcionada 
para a segunda dose de outros 
públicos. “Estamos trabalhan-
do fortemente. Chegando as 
vacinas, estaremos trabalhando 
também com D1 (dose 1) 
para mais públicos alvos que 

vamos abrir”, afirmou Regiane.
Durante a coletiva após a 

entrega dos imunizantes, o 
governador paulista também 
fez novas críticas ao governo 
Bolsonaro. Doria disse que falta 
ao presidente “se empenhar mais 
no trabalho e menos no lazer”, 
numa crítica à agenda de Jair 
Bolsonaro (sem partido). No 
sábado passado, o presidente 
participou de um ato com 

motociclistas na capital paulista, 
e, no domingo divulgou nas 
suas redes sociais que estava 
acompanhando a estreia do 
Brasil na Copa América. “A 
diferença é essa. Aqui nós 
trabalhamos, enquanto o 
governo federal procura fazer 
diversão com motocicleta, 
jet ski, futebol, aqui nós nos 
dedicamos ao trabalho”, disse 
o governador paulista.

Sobre o avanço do plano de 
imunização no Estado, anunciado 
no domingo passado, Doria 
afirmou que o adiantamento 
se deve ao planejamento rea-
lizados pelo Plana Estadual 
de Imunização do Estado. De 
acordo com o tucano, toda a 
população paulista acima dos 
18 anos receberá a primeira 
dose da vacina até setembro 
deste ano.

Durante coletiva Doria também fez novas críticas ao governo de Jair Bolsonaro

 Suamy Beydoun/Agif

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem a extensão 
do prazo de validade da 
vacina contra a Covid-19 da 
Janssen, braço farmacêutico 
da Johnson & Johnson, de 
três para quatro meses e 
meio, sob condições de ar-
mazenamento de 2º a 8º C.

O Ministério da Saúde 
havia anunciado a chegada 
de 3 milhões de doses da 
Janssen para hoje porém a 
empresa suspendeu tem-
porariamente o envio dos 
imunizantes. Segundo a 
Pasta, a entrega dos lotes 
deve acontecer ainda nesta 
semana, em três remessas.

O pedido para a exten-
são no prazo de validade 
do imunizante havia sido 
apresentado pela Janssen 
na última semana. Segundo 
a Anvisa, a aprovação foi 

Anvisa aprova ampliação 
de validade da Janssen

Vacina

baseada em “uma criterio-
sa avaliação dos dados de 
qualidade dos estudos” e 
também considerou a decisão 
da agência reguladora norte-

-americana (FDA, na sigla em 
inglês), que deu o aval pela 
extensão no prazo referido 
na quinta-feira passada.

O imunizante recebeu a 
autorização da Anvisa para 
seu uso emergencial em março 
e é a única vacina contra a 
Covid-19 administrada em 
dose única aprovada pela 
agência.(E.C.)

Imunizante da J & J é administrado em dose única

Manifestação foi realizada na capital de SP no sábado

Wanderley Costa/Secop Suzano

Reprodução

Prazo será de 
quatro meses 
e meio com 
armazenamento de 
2º a 8º C
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Casos globais de Covid-19 
têm queda há 7 semanas

 Diretor-geral da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus afirmou ontem 
que os casos de Covid-19 
no mundo recuam há sete 
semanas, na maior sequên-
cia até agora desde o início 
da pandemia. Ele advertiu, 
contudo, que o número 
total mascara tendências 

“preocupantes” em vários 
países.

Tedros Adhanom disse 
que o número de casos 
semanais caiu à mínima 
desde fevereiro, mas lembrou 
que as mortes pela doença 
têm recuado menos. Com 
a disseminação de novas 
cepas, mais contagiosas, é 
preciso reforçar as medidas 
para conter os contágios, 
como o uso de máscaras 
e o distanciamento, notou.

O diretor-geral Tedros 
Adhanom ainda destacou 
o quadro na África, onde 
segundo ele há “forte avanço” 
da Covid-19. De acordo 
com Tedros Adhanom, isso 

OMS

é especialmente preocupante, 
já que o continente possui 
menos vacinas disponí-
veis e também enfrenta 
dificuldades para garantir 
os insumos médicos para 
tratar os casos.

Ele destacou estudo recente, 
publicado na revista Lancet 
mostrando que a taxa de 
mortalidade na África era a 

mais alta para os pacientes 
graves da doença, mesmo 
que o continente registre 
menos casos que outras 
áreas. “As evidências dis-
poníveis sugerem que as 
novas variantes aumentaram 
substancialmente a trans-
missão em nível global” da 
Covid-19, advertiu ainda. 
(E.C.)

OMS disse que número mascara tendência preocupante 

Reuters/Phil Noble

Com resultado irreversível, 
Keiko ainda tenta anular votos

Faltando apenas 56 atas para serem verificadas, Castillo lidera por 50,14% do total, contra 49,86% de Keiko Fujimori

PERU

 Com 99,9% dos votos 
contabilizados no Peru, não 
há mais dúvida de que o 
candidato Pedro Castillo, do 
partido da esquerda radical 
Peru Livre, venceu Keiko 
Fujimori, filha do ex-ditador 
Alberto Fujimori, na contagem 
oficial das eleições realizadas 
em 6 de junho.

Faltando apenas 56 atas 
para serem verificadas pela 
Justiça eleitoral após supostos 
erros ou irregularidades, Cas-
tillo lidera por 49.420 votos, 
ou 50,14% do total, contra 
49,86% de Keiko Fujimo-
ri, de acordo com a última 
parcial liberada na tarde do 
domingo passado. Cada ata 
tem no máximo 300 votos, o 
que dá um total máximo de 
16.800. Mesmo se todos os 
votos ainda a serem conta-
bilizados fossem para Keiko, 
ela não poderia ultrapassar o 
adversário matematicamente.

Apesar disso, Castillo não 
pode ser declarado oficialmente 

o vencedor da disputa pelo 
Escritório Nacional de Proces-
sos Eleitorais (ONPE) porque 
recursos pedindo a anulação 
de votos apresentados pela 
candidata do partido Força 
Popular ainda não foram 
julgados.

Fujimori, que disputa a 
presidência pela terceira vez, 
não dá o braço a torcer e 
insiste que houve “fraude 
de mesa” por parte de seus 
rivais. Sua campanha pede 
que as autoridades eleitorais 
anulem cerca de 177 mil 
votos, distribuídos em 887 
atas eleitorais.

Os pedidos, que não tem 
provas comprovadas, baseiam-

-se quase todos em supostas 
falsas assinaturas e em irmãos 
que teriam participado juntos 
de mesas eleitorais, o que é 
proibido pela lei peruana. Os 
votos que seriam anulados 
correspondem a regiões onde 
Castillo teve votação muito 
superior à de Fujimori.

A grande maioria das solici-
tações, a princípio, foi rejeitada 

por autoridades eleitorais por 
terem sido enviadas após o 
prazo. A candidata, no entanto, 
disse que recorrerá da decisão 
e aguardará a contagem do 

“último voto” para reverter a 
situação. No sábado passado, 
ela liderou um protesto para 
exigir que as autoridades 
analisassem seu pedido.

“Se o júri (eleitoral) analisar 
isso, a eleição será revertida, 
queridos amigos”, disse Fuji-
mori a centenas de apoiadores 
no centro de Lima, muitos 
deles segurando a bandeira 
vermelha e branca do Peru. 

“Sou uma daquelas pessoas 
que não desiste nunca “

Observadores internacionais, 

incluindo a Organização dos 
Estados Americanos (OEA), 
afirmaram que as eleições 
foram transparentes.

Castillo, um professor do 
ensino fundamental que, em 
sua plataforma, propõe reescre-
ver a Constituição, já recebeu 
saudações antecipadas de 
lideranças latino-americanas e 

lideranças de esquerda, como 
o presidente argentino Alberto 
Fernández, o que irritou o 
governo peruano, que pediu 
à comunidade internacional 
que aguardasse pelos resul-
tados finais

O candidato fez seu próprio 
discurso no sábado, na sede da 
campanha, em Lima, e pediu 
celeridade às autoridades. 

“Chega de polarização no país. 
Deixemos nas mãos das auto-
ridades, para que, de uma vez 
por todas, essas coisas não se 
repitam mais, e respeitemos 
a vontade popular. “

Na quinta-feira passada, 
o procurador José Domingo 
Pérez, membro da força es-
pecial da Lava Jato peruana, 
solicitou a prisão preventiva 
de Keiko, ela é acusada de 
suposta corrupção envolvendo 
a Odebrecht. Pérez justificou 
o pedido alegando que Keiko 
descumpre as regras que lhe 
foram impostas em maio de 
2020, quando foi solta após 
passar três meses em prisão 
preventiva. 

Estadão Conteúdo

Candidato Pedro Castillo venceu Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori

Reprodução

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
anunciou ontem que está 
confiante de que a pror-
rogação de um mês das 
restrições contra a Covid-19 
será suficiente para debelar 
o coronavírus. Segundo ele, 
já era previsto que a abertura 
levaria a mais infecções, 
informou o The Guardian.

“Não podemos simplesmente 
eliminar a Covid, devemos 
aprender a conviver com 
isso”, afirmou o primeiro-

-ministro em coletiva de 
imprensa. De acordo com 
ele, a variante Delta do 
coronavírus, identificada 
pela primeira vez na Ín-
dia e dominante no Reino 
Unido, é a que causa maior 
preocupação.

Johnson anunciou que, 
até  a próxima segunda-

-feira dois terços dos adultos 
terão recebido duas doses. 
O primeiro-ministro ainda 
disse que se reserva o direito 
de acelerar a suspensão das 
restrições restantes se após 
duas semanas os dados 

Boris diz que prorrogação 

de restrições será suficiente

Reino Unido

tiverem melhorado.
Na contramão do Rei-

no Unido, neste final de 
semana, passaram a valer 
na Argentina novos relaxa-
mentos de restrições contra 
a Covid-19. Após o anúncio 
da flexibilização para a Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), diante da 
diminuição dos casos de 
coronavírus, uma nova se-
mana se inicia com novas 
regras para moradores da 
cidade e arredores da capital. 
Algumas das medidas são 
a extensão do horário de 
circulação e a abertura dos 
restaurantes.

De acordo com infor-
mações do La Nación, as 
escolas poderão adotar a 
educação híbrida, equili-
brando o estudo remoto 
com o presencial. Centros 
comerciais também reabrem 
para uma capacidade máxima 
de uma pessoa a cada 15 
metros quadrados. Ainda, 
restaurantes e bares poderão 
funcionar até as 23h, desde 
que seja ao ar livre. (E.C.)

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) cobrou mais 
verba dos países mais ricos 
para disseminar a vacina-
ção contra a Covid-19 pelo 
mundo. Durante entrevista 
coletiva, o diretor-geral da 
entidade, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advertiu que, 
com cepas mais contagiosas, 
os riscos aumentaram para as 
pessoas ainda não vacinadas, 
que são a maioria.

A OMS voltou a insistir na 
necessidade de que as nações 
mais ricas liberem verba para 
reforçar essa imunização. O 
diretor geral, Michael Ryan, 
por exemplo, comparou que 
a verba necessária seria equi-
valente a cerca de 1% do gasto 
anual com defesa no mundo.

O diretor-geral da OMS 
reafirmou a meta de que 70% 
da população seja vacinada, a 
fim de acabar com a pande-
mia. Segundo ele, para isso 
são necessário 11 bilhões de 
doses, o que o G-7 e o G-20 
podem viabilizar. (E.C.)

Países ricos devem 

liberar verba para 

acelerar vacinação 

pelo mundo

Coronavírus
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O Mogi Basquete anun-
ciou na manhã de ontem 
a contratação do armador 
Lucas Lacerda, de 23 anos. 
Após uma temporada fora 
atuando pelo Pato Branco, o 
atleta retorna à cidade para 
defender a equipe mogiana 
nesta temporada.

Lucas foi um dos destaques 
do time de Pato Branco no 
último ano pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB), com médias de 
8.1 pontos, 3.1 assistências e 
6.8 de eficiência por jogo. O 

armador já jogou pelo Mogi 
Basquete por duas temporadas 
(2018/19 e 2019/20).

O atleta é o sétimo nome 
confirmado para a reestrutu-
ração do time de Mogi. Além 
dele, foram anunciadas a 
renovação e contratação do 
novo técnico da equipe, Danilo 
Padovani, e as renovações 
do armador Fúlvio Chiantia, 
do ala Wesley Mogi, dos 
alas-pivô Douglas Santos 
e Fabricio Russo, e do ala-

-armador Guilherme Lessa.

Armador Lucas Lacerda 
está de volta ao Mogi

Basquete

Lucas Lacerda defendeu o Mogi em duas temporadas

Antonio Penedo/Arquivo

Seleção faz último treino em 
Brasília e viaja a Teresópolis

Após boa vitória sobre a Venezuela, comandados de Tite farão as duas próximas partidas no Rio de Janeiro

COPA AMÉRICA

Depois de estrear com 
vitória na Copa América 
sobre a Venezuela, a seleção 
brasileira voltou a treinar 
ontem. Os atletas que não 
iniciaram o duelo contra os 
venezuelanos foram a campo 
no Estádio Ciro Machado 
do Espírito Santo (Defelê), 
em Brasília.

Já os jogadores titulares 
foram preservados do tra-
balho em campo. Os atletas 
ficaram no hotel, onde rea-
lizaram exercícios leves, sob 
supervisão dos preparadores 
físicos. Um dos destaques do 
treino foi o atacante Gabriel, 
que surgiu sorridente nas 
imagens divulgadas pela CBF. 
Ele marcou o gol que selou 
o triunfo sobre a Venezuela.

O treino também teve a 
presença de Thiago Silva, que 
já está recuperado de lesão 
muscular na coxa esquer-
da e pode voltar à equipe. 
Na ausência do experiente 
zagueiro do Chelsea, Tite 
escalou Eder Militão ao lado 

Recuperado de contusão, Thiago Silva está liberado para voltar ao time principal

de Marquinhos nas últimas 
três partidas. Os goleiros 
Éderson e Weverton fizeram 
trabalhos específicos com o 
preparador Taffarel.

Depois da atividade em 
Brasília, a delegação pegou um 
voo fretado com destino ao 

Rio de Janeiro. De lá, partiu 
para a Granja Comary, em 
Teresópolis, onde chegou no 
início da noite e encarou um 
frio de 12 graus. Como os 
próximos dois jogos serão 
no Rio, a seleção fica em sua 
sede no interior fluminense.

A seleção brasileira faz 
mais duas atividades antes de 
enfrentar o Peru, quinta-feira, 
às 21 horas, no Engenhão, 
pela segunda rodada da fase 
inicial da Copa América. 
Como de praxe, na véspera 
da partida, o técnico Tite 

concederá entrevista coletiva.

Argentina empata
O Chile tem se tornado 

o grande obstáculo da Ar-
gentina nos últimos anos. 
Ontem, não foi diferente. Na 
estreia das duas seleções na 
Copa América, os chilenos 
buscaram o empate por 1 a 1 

e resistiram até o fim diante 
das investidas de Lionel Messi 
e companhia no Engenhão, 
no Rio de Janeiro.

A partida marcou a aber-
tura do Grupo A da Copa 
América, que conta também 
com Uruguai, Paraguai e Bo-
lívia - os quatro melhores vão 
avançar às quartas de final.

Estadão Conteúdo
Lucas Figueiredo/CBF

A vitória do Brasil sobre 
a Venezuela por 3 a 0 na 
Copa América, domingo, 
registrou a pior audiência 
para uma estreia do Brasil 
no torneio. O SBT, detentor 
dos direitos de transmissão 
da competição, registrou 
média de 14 pontos entre 
18h01 a 19h54 em São 
Paulo. No Rio de Janeiro, 
a média foi de 12 pontos.

Em termos absolutos, o 
primeiro jogo foi assistido 
por cerca de 2,8 milhões. A 

Audiência da Copa América
na estreia é a pior da história

Globo liderou a audiência 
no horário com média 
de 17 pontos. Os dados 
foram divulgados ontem 
pelo Ibope.

A menor média histó-
rica da seleção na Copa 
América havia sido de 21 
pontos em 2016, quando 
o torneio foi transmitido 
pela Rede Globo. O jogo 
diante do Equador, no dia 
4 de junho, às 23 horas, foi 
acompanhado por cerca 
de 3,9 milhões de pessoas.

A seleção brasileira feminina 
de futebol empatou ontem 
sem gols com o Canadá, na 
última partida antes dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
O amistoso, em Cartagena, 
na Espanha, foi equilibrado 
e teve momentos de domí-
nios das duas equipes. Foi 
um teste importante para 
saber em que nível estão as 
comandadas de Pia Sundhage, 
que encontraram dificuldade 
para atacar o rival, muito 
seguro defensivamente.

“A preparação tem sido 
muito bem feita. A Pia tem 
extraído o melhor de nós. 
O gol não saiu, mas vamos 
firmes para conquistar o 
ouro na Olimpíada”, falou 
a atacante Bia Zaneratto, do 
Palmeiras. Depois de 18 jogos 
preparatórios, 11 vitórias, 
cinco empates e duas derrotas, 
Pia Sundhage anuncia na 
próxima sexta-feira a lista 
com as convocadas.

O adversário de ontem é um 
velho conhecido da técnica 

Brasil empata com Canadá em último
amistoso antes dos Jogos Olímpicos

Seleção feminina

sexta-feira, a seleção bra-
sileira se deparou com um 
adversário muito mais forte, 
que se defendeu bem e le-
vou perigo quando atacou. 
Apesar da ausência de gols, 
foi um duelo movimentado 
na Espanha.

Na etapa inicial, o Brasil 
dominou a primeira metade 
e levou perigo em chutes 
de fora da área com Bia 
Zaneratto e Andressinha 
O Canadá cresceu depois 
dos 30 minutos e explorou 
a velocidade pelas laterais 
e por meio do jogo aéreo.

Foi semelhante o pano-
rama no segundo tempo, 
de modo que o equilíbrio 
visto na primeira etapa se 
manteve, com os dois times 
se alternando na busca pelo 
gol. Pelo Brasil, Tamires e 
Duda foram as que ficaram 
mais perto de balançar as 
redes, mas a primeira pa-
rou na goleira Sheridan e 
a segunda, no fim do jogo, 
chutou rente à trave. (E.C.)

Grã-Bretanha, Japão e Chile. 
As duas equipes podem se 
encontrar em uma eventual 
fase de quartas de final.

Com o objetivo de definir 
as 18 atletas e as quatro su-
plentes que irão ao Japão, Pia 
fez novos testes na equipe. A 
novidade foi a escalação de 
Julia Bianchi, que foi titular 
na vaga de Formiga, lesionada.

Depois de vencer a Rússia 
com facilidade na última 

Pia Sundhage, de modo que 
foi o quarto encontro com 
as canadenses desde que 
a sueca assumiu a seleção 
brasileira. Agora, são duas 
vitórias e dois empates contra 
o rival da América do Norte.

Na Olimpíada de Tóquio, 
o Brasil, integrante do Grupo 
F, terá pela frente na primeira 
fase China, Holanda e Zâm-
bia. A estreia será em 21 de 
julho. O Canadá vai enfrentar 

Jogo foi disputado, bem equilibrado e não saiu do zero

Richard Callis/SPP/CBF
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SBT, 21H00

Chiquititas
Dani consegue levar Carol e Fernando até a casa da árvore, o que gera um 

clima ruim. Paçoca pega a cachorra Pipoca e diz que toda comida que tiver 

dividirá com ela. No orfanato, todos estão tristes por Paçoca ter sumido com 

a mascote deles. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Todos aprovam e comemoram o clipe da banda, com exceção de João. Jade 

chora durante um ensaio de dança. Marcelo decide cozinhar para Roberta, 

que se preocupa com seus sentimentos pelo empresário. Cobra tenta se 

reaproximar de Jade.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana marca um encontro com Rodrigo. Celina se emociona depois de conversar 

com o pai de seu fi lho. Ana ignora os conselhos de Eva. Dora tenta falar com 

Marcos, mas é impedida por Olívia. Ana fala para Alice que tentará viver sua 

história com Rodrigo. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alejandro consegue o telefone do escritório de Agnes na internet e entrega 

a Mário, que pretende conhecer as famílias das moças que estavam com 

Luna no furacão. Júlia aceita o convite para trabalhar com Alan. 

GLOBO, 21H00

Império
Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo. Maria Marta confi rma aos 

fi lhos que José Alfredo tem uma amante. Josué conta ao Comendador o que 

descobriu sobre Maurílio. Danielle ouve Maria Marta ao telefone com Maurílio 

e comenta com José Pedro. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão recebe Eliézer. Leora é perdoada por Alom. Uriala tenta seduzir Isaque. 

Abraão se surpreende com a presença da moça no quarto do fi lho. Rebeca 

se despede de seus pais.

Para o bem e para 
o mal, o maior e 
mais importante 
compromisso alguma 
vez assumido por você 
é o compromisso com 
sua vida e consigo 
mesmo.

Esse requer que 
você dê o seu melhor 
a cada instante, pois 
se você não o fizer, 
ninguém o fará por 
você. Se você não 
lutar pelos seus 
sonhos, pela sua vida, 
você será o principal 

MOMENTO
especial

Não deixe de dar o seu melhor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje:

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário!

 A determinação de hoje é o sucesso 
de amanhã.”

 cultura@jornaldat.com.br

prejudicado, então 
lute!

Jamais esmoreça 
na sua determinação, 
jamais deixe de dar o 
seu melhor, seja em 
que momento for, e a 
recompensa chegará!
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