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Banco de Sangue precisa 
ampliar grupo de doadores

Pandemia afastou colaboradores; no momento, tipos sanguíneos de maior necessidade são o O- e o O+

DESENVOLVIMENTO

Comércio e Prefeitura buscam selo de boas 
práticas sanitárias. Cidades, página 3

O Banco de Sangue de Mogi das 
Cruzes, localizado na Santa Casa 
de Misericórdia, intensifica a cam-
panha para que as pessoas mante-
nham suas doações. Os tipos san-
guíneos de maior necessidade no 
momento são o O- e o O+. Ainda 
de acordo com a administração 
da unidade, o maior desafio en-
frentado é o de conseguir manter 
a constância e continuidade das 
doações, já que a pandemia pelo 
coronavírus (Covid-19) ainda con-
tinua instável. Com a necessidade 
do distanciamento social para con-
ter a disseminação do vírus, mui-
tas pessoas têm medo de ir até 
os hospitais para fazer a doação.  
Cidades, página 4

UTI Covid

Luzia fecha 

semana com 80% 

de ocupação
Cidades, página 6

Para evitar o contágio da Covid-19, os profissionais estão com álcool em gel, distanciamento e horário agendado

Mogi News/Arquivo
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Junho Ambiental

Parque Municipal terá 
reintrodução de orquídeas

Programação especial ocorre hoje, às 9 horas; também 

haverá uma palestra sobre o tema. Cidades, página 4
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A coleta de material reciclável nos ecopontos de Mogi das Cruzes, 
Suzano e Itaquaquecetuba tem ocorrido normalmente mesmo durante 
este período de pandemia pela Covid-19, que se iniciou em março de 
2020. Ferraz de Vasconcelos e Poá ainda não possuem postos específicos.  
Cidades, página 5

Material reciclável

ECOPONTOS MANTÊM COLETAS
MESMO DURANTE A PANDEMIA

Postos adotam medidas de segurança  para receber o material 
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ÁRVORE TÓXICA I
Pautas ambientais quase sempre 
são associadas à preservação de 
espécies de árvores, mas a ve-
readora Fernanda Moreno (MDB) 
apresentou um projeto de lei pe-
dindo o fim da comercialização de 
mudas da espécie de árvore Spa-
thodea campanulata, conhecida 
por diversos nomes, como “cha-
ma-da-floresta”, “xixi-de-maca-
co” ou “bisnagueira”.

ÁRVORE TÓXICA II
Como não é uma espécie natu-
ral do Brasil, acaba por ser tóxi-
ca aos pássaros e insetos locais, 
o que vem causando impacto am-
biental. A propositura pede que a 
árvore deixe de ser comercializa-
da em mudas, para impedir seu 
avanço no bioma nativo.

AUTOMUTILAÇÃO
O vereador Osvaldo Silva (REP) 
apresentou um projeto de lei ins-
tituindo a Semana Municipal de 
Combate à Automutilação. A prá-
tica, comum em casos associados 
à saúde mental, acaba servindo 
de sinal para a necessidade de 
conscientização sobre questões 

associadas ao bullying, assédio 
moral, depressão e outros males. 
O projeto passará pelas comis-
sões e pela Procuradoria Jurídi-
ca da Casa, antes de ser votado 
em plenário.

MANDATO COLETIVO
A vereadora Inês Paz (Psol) apre-
sentou e aprovou uma moção 
da Câmara de Mogi em apoio ao 
mandato coletivo de sua legen-
da na Câmara de Vereadores de 
São Caetano do Sul, no ABC Pau-
lista. O mandato coletivo voltado 
às questões habitacionais está 
sendo alvo do Conselho de Ética, 
sendo acusado de participar de 
uma ocupação na cidade do ABC 
Paulista.

DEFESA
As integrantes do mandato coleti-
vo, porém, se defendem afirman-
do que estavam acompanhando e 
monitorando a situação de crian-
ças. “Vemos uma clara persegui-
ção política aos nossos quadros, 
como aconteceu no caso de assé-
dio na Câmara de Vereadores de 
São Paulo, e em muitos outros lo-
cais”, afirmou a vereadora Inês.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A novela do pedágio

M
ais um capítulo sobre a instala-
ção de um posto de cobrança na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88) foi 
escrito na quinta-feira passada. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ) decidiu suspender a liminar concedida 
pela Vara da Fazenda Pública de Mogi das 
Cruzes à Prefeitura, em ação civil pública 
contra a Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp). A liminar congelava 
o processo de licitação que prevê a concessão 
de rodovias litorâneas à iniciativa privada. 
Neste pacote, estão incluídas a Mogi-Dutra 
e a Mogi-Bertioga (SP-98), onde o Estado 
pretende criar dois pedágios.

Se, por um lado, políticos, representan-
tes de entidades de classe e a população em 
geral são contra a instalação das praças de 
cobrança, por outro, o Estado, por meio da 
Artesp, demonstra não arredar pé de sua 
proposta. O movimento Pedágio Não tem 
conseguido avançar em seu intuito de impe-
dir o processo licitatório, angariando apoios 
principalmente de prefeitos e deputados da 
região. Nas Câmaras municipais do Alto Tie-
tê, os vereadores também se mobilizam no 

mesmo sentido.
A liminar concedida pela Justiça foi apenas 

uma pequena vitória de uma batalha que está 
longe de terminar, e já era esperado que se-
ria derrubada em poucos dias, como de fato 
aconteceu. O Estado, na figura do governa-
dor João Doria (PSDB), tem dificultado ao 
máximo o contato direto com as autoridades 
competentes, encontro almejado por todos 
que são contra o pedágio como forma de 
pressão e de uma definição sobre o assunto. 

Nas próximas semanas, o tema será am-
plamente discutido e, a cada dia, de forma 
mais contundente. Com eleições de presi-
dente da República, senadores, governado-
res e deputados previstas para o próximo 
ano, o calor do debate deve esquentar e as 
campanhas obrigatoriamente terão de tomar 
partido na causa.

Por ora, o que está valendo é a previsão 
da Artesp de que a licitação seja iniciada no 
segundo semestre de 2021 e concluída até 
o final do presente ano. Para lamentação de 
todos, o início da cobrança da tarifa estaria 
marcado para 2024. Assim, a luta contra a 
instalação do pedágio continua.

Eleitor, tenha certeza, há 
político honesto! O político 
não pode ser ingênuo ou agir 
como uma “virgem vestal do 
templo” como da antiga Roma. 
Há cidadãos que são verdadei-
ros pedintes e somente pro-
curam os políticos que têm 
cargos em busca de favores 
que atendam as suas neces-
sidades ou oportunismos. Os 
políticos ingênuos, se é que 
existem, são enganados pelo 
eleitor. Mas há os políticos de-
mônios que enganam e rou-
bam. Dificilmente algum elei-
tor procura um parlamentar, 
prefeito ou governador para 
dizer-lhe: Senhor! Estou aqui 
para trazer-lhe a minha con-
tribuição e ideias.

É a cultura do pedinte e 
dos favores. Isto permite di-
zer que embora exista polí-
tico que age e demonstra ser 

Os demônios atacam

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

anjo, dentro de si há um de-
mônio pronto para atacar os 
incautos e roubar-lhes até a 
alma, para obter vantagens. O 
mesmo acontece com certos 
eleitores. O comportamento 
do mau político não educa o 
eleitor, mas, ao contrário, en-
sina, através do seu péssimo 
exemplo que a vida na polí-
tica é para os “espertos”. Os 
integrantes das classes alta e 
média cometem atos fraudu-
lentos, tais quais as pessoas 
da classe baixa.

No entanto, os mais le-
trados e mais abastados têm 
vergonha dos seus atos e não 
desejam que ninguém des-
cubra. Por isso, agem como 
anjos, mas dentro de si, o 
anjo fica bem guardado e 
protegido, apagando os ras-
tros deixados pelo demônio. 
Diante das facilidades e do 

poder conquistado, revela o 
demônio e este está na fren-
te como um escudo, dando 
péssimos exemplos.

Os políticos criminosos 
que buscam o locupletamen-
to ilícito ou que agem com 
o intuito de obter benefícios 
pessoais são organizados e 
assustam. Fazem um grande 
teatro e sabem agir como anjo 
e demônio ao mesmo tempo. 
Quem quiser instalar em sua 
comunidade um caminho de 
luz, deve espantar os demô-
nios e o oportunismo. Caso 
contrário, os políticos demô-
nios conquistarão o poder e 
nos escravizarão, através dos 
saques dos cofres públicos. Os 
maus políticos saem da so-
ciedade milionários como os 
criminosos. Portanto, ao acu-
sar alguém faça uma análise e 
verifique antes os seus erros.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.

O mutirão de limpeza pública, executado pela Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, atenderá, hoje, uma parte da Vila Oliveira com trabalhos de capinação, 
raspagem de guias, roçada e retirada de entulho. As equipes vão atuar em um 
amplo perímetro, que contempla vários quarteirões na área abrangida por trechos 
da rua Coronel Cardoso de Siqueira, avenida Antônio Nascimento Costa, avenida 
Francisco Assis Monteiro de Castro e ruas Aristóphones Cataldo Eboli, José 
Luciano Nava Namorado, Luiz da Silva Pires e Joaquim de Mello Freire Júnior.
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 VILA OLIVEIRA TERÁ MUTIRÃO DE LIMPEZA
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ONG Fera promove drive-
thru para lançar campanha 

A ONG Fera promove hoje, 
às 10 horas, o lançamento 
da 3ª edição da campanha 

“Mi-Au-Queça neste Inver-
no”. Como o próprio nome 
sugere trata-se de uma ação 
que visa arrecadar doações 
de roupas, cobertores, bacias, 
casinhas, além de utensílios, 
ração e medicamentos para 
cães e gatos abandonados 
e vítimas de maus-tratos, 
resgatados pela instituição 
e por protetores.

Para facilitar o recebimento 
do material e, tendo em vista 
os protocolos sanitários em 
razão da pandemia da Co-
vid-19, será adotado o sistema 
drive-thru, no primeiro dia 
da campanha. Uma Kombi 
ficará estacionada das 10 às 
15 horas em frente a loja da 
Poli Pet que é parceira da 
ONG Fera, localizada na 
avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 1670 no 
Jardim Armênia, em Mogi 
das Cruzes.

“O número de abandono de 
animais tem crescido muito nos 

Arrecadação para animais

últimos meses, assim como os 
animais resgatados pela ONG, 
vítimas de atropelamento ou 
maus tratos. Nosso estoque 
de ração está quase no limite 
e, com a chegada do Inverno 
precisamos com urgência 
dessas doações, assim como 
cobertor, roupinha, casinhas, 
caminhas, jornal ou medica-
mentos”, afirmou a vereadora 
Fernanda Moreno (MDB) , 
fundadora e mantenedora 
da ONG Fera.

Atualmente existem, em 
média, 50 cães e 80 gatos sob 
responsabilidade da instituição.

Fernanda, informou que, 
em média, a ONG Fera gasta 
mensalmente 700 quilos de 
ração para cuidar dos cerca 
de 130 animais que passam 
pela ONG.  Além disso, são 
outros 400 quilos de ração, 
por mês, para ajudar pessoas 
(protetoras ou tutores) carentes.

A Polipet firmou parceria 
com a ONG FERA e, além 
desse drive thru, servirá de 
ponto fixo para doações em 
suas três lojas (rua Ipiranga, 
1030 no centro; unidade do 
Socorro e na rua  Doutor 
Ricardo Vilela, 218 no centro). 

Mi-Au-Queça neste Inverno arrecada roupas e cobertores

Divulgação

Produtores e moradores 
farão testes da Covid-19

 A segunda etapa da 
testagem de moradores e 
produtores da zona rural 
para a detecção da Covid-19 
ocorre amanhã, das 9 às 16 
horas, na Associação Rural 
de Pindorama. Os testes 
foram disponibilizados pelo 
Sindicato Rural de Mogi das 
Cruzes, por meio da Faesp/
Senar-SP e Ministério da 
Saúde por intermédio da 

Zona rural

Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz, e a ação conta com 
a parceria da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
das secretarias de Agricultura 
e Saúde e apoio da Associação 
dos Agricultores do Cocuera 
e da Associação Rural de 
Pindorama.

Para fazer o teste é preciso 
fazer o cadastro antecipado 
por meio do WhatsApp 

9999-9999. O morador ou 
produtor deve fazer o cadas-
tro e indicar o local em que 
fará a testagem. Será gerado 
um código que terá de ser 
apresentado junto a um 
documento com foto no dia 
do teste. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
dos telefones 4723-8233 
(Sindicato Rural) e 4798-5136 
(Secretaria de Agricultura).

Segunda etapa dos testes ocorre amanhã na Associação Rural de Pindorama

Divulgação/PMMC

Comércio e Prefeitura buscam
selo de boas práticas sanitárias

Associação Comercial, Sincomércio e Executivo criam proposta para valorizar comerciante cumpridor das regras

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Representantes do setor 
comercial e do Poder Exe-
cutivo em Mogi das Cruzes 
estão atuando em conjunto 
para a possível elaboração de 
um selo de boas práticas de 
estabelecimentos essenciais 
e não-essenciais no contexto 
da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).

A proposta foi elabora com 
a intenção de contribuir para 
a retomada das atividades 
econômicas sem aumentar 
o risco de contaminação.

A sugestão foi apresen-
tada por entidades como 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) e a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC).

Segundo o presidente 
do Sincomércio, Valterli 
Martinez, o selo teria como 
principal objetivo legiti-
mar o trabalho realizado 
pelos estabelecimentos em 
manter todos os protocolos 

Medida seria útil para identificar os lojistas que estão respeitando as medidas de restrição e de isolamento

sanitários durante o período 
da pandemia.

A sugestão da criação de 
um selo voltado aos esta-
belecimentos comerciais 
responsáveis também en-
controu apoio na Câmara 

de Vereadores de Mogi das 
Cruzes.

No último dia 10, os ve-
readores Eduardo Ota (Pode), 
Marcos Furlan (DEM), Milton 
BiGêmeos (PSD) e Malu Fer-
nandes (SD) protocolaram 

a indicação 1.180/2021, 
sugerindo a criação do selo 
Evento Seguro para a reto-
mada da economia de locais 
autorizados a funcionar sob 
as regras do Plano São Paulo.

Procurada pela reportagem, 

a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico está participando 
na elaboração do selo de boas 
práticas, com o intuito de 
valorizar empreendedores 

comprometidos com o 
cumprimento das regras 
de segurança sanitária. “A 
intenção é implementar a 
iniciativa juntamente com 
outras ações voltadas ao 
comércio que estão sendo 
planejadas em conjunto com 
as entidades representativas”, 
apontou em nota.

A administração municipal 
também citou algumas das 
ações que tomou desde o 
início do ano com a meta 
de proteger e incentivar a 
atividade comercial na cidade, 
como o Plano de Cooperação 
Empreendedores Mogianos, 
a prorrogação do vencimento 
de parcelas do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
Imposto sobre Serviços (ISS), o 
programa Auxílio Empresarial 
Mogiano e o programa Mogi 
Conecta, que unifica o acesso 
à Sala do Empreendedor, 
o Mogi Conecta Emprego, 
Banco do Povo, Polo Digital 
e Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação em apenas 
um serviço. 

André Diniz
Mogi News/Arquivo
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Banco de Sangue e Hemocentro 
buscam doadores de O - e O +

Para evitar o contágio da Covid-19, os profissionais estão com álcool em gel, distanciamento e horário agendado

MOGI DAS CRUZES E SUZANO

O Banco de Sangue de Mogi 
das Cruzes e o Hemocentro 
de Suzano continuam movi-
mentando campanhas para 
que as pessoas mantenham 
suas doações. Os tipos san-
guíneos de maior necessidade 
nas duas unidades são o 
O - e o O +.

“As doações estão oscilando 
bastante, tem semanas que 
é bem fraco e tem semana 
que melhora. Por isso, es-
tamos em campanha junto 
com a população da região 
e familiares dos pacientes 
desde o início da pandemia 
da Covid-19, em março de 
2020”, explicou o Banco de 
Sangue de Mogi.

Ainda de acordo com a 
administração da unidade, 
o grande desafio que eles 
estão enfrentando é o de 
conseguir manter a constância 
e continuidade das doações, 
já que a pandemia continua 
instável. Com a necessidade 
do distanciamento social 

para conter a disseminação 
do coronavírus, muitas pes-
soas têm medo de ir até os 
hospitais, com exceção de 
situações graves de saúde.

Por este motivo, o Banco 
de Sangue de Mogi tem feito 
diversas campanhas por meio 
das redes sociais solicitando 
a colaboração da população 
nas doações. “Isto ajuda já 
que sempre podemos contar 
com parceiros e doadores 
recorrentes”, disse a unidade.

O Banco de Sangue de Mogi 
das Cruzes está localizado 
dentro da Santa Casa, na 
rua Barão de Jaceguai e o 
acesso ocorre pela portaria 
do Ambulatório de Orto-
pedia. Mais informações 
sobre as doações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4799-2892.

Já o Hemocentro no mu-
nicípio de Suzano, está loca-
lizado na avenida Antônio 
Marques Figueira, no bairro 
Vila Figueira. As doações fun-
cionam por agendamento por 
meio do telefone 4752-9999 

(que também funciona como 
WhatsApp).

A unidade também mar-
ca as doações conforme a 
necessidade do estoque de 
cada tipo sanguíneo no dia. 

“Devido às campanhas que 

foram realizadas nos últimos 
dias estamos recuperando o 
estoque dos hemocompo-
nentes, porém os tipos O+ 
e O- estamos precisando 
muito de doações, o estoque 
do tipo O está bem baixo”, 

destacou o Hemocentro.
Para evitar o contágio da 

Covid-19, os profissionais 
estão 100% seguros com os 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) completos, 
álcool gel em todos os setores, 

distância entre as cadeiras 
e horário agendado para 
doação.

Junho Vermelho

A campanha Junho Ver-
melho, realizada este mês 
por instituições públicas e 
privadas da área da saúde, 
busca conscientizar a popu-
lação sobre a importância da 
doação de sangue e, desse 
modo, angariar mais doadores 
voluntários. As unidades da 
região ainda não realizaram 
campanhas específicas desta 
comemoração.

Thamires Marcelino

De acordo com as unidades, o maior desafio é manter a constância das doações

Divulgação

Banco de Sangue
tem feito campanhas 
por meio das redes 
sociais solicitando a 
colaboração

Patrulha resgata tucano ferido 
com linha cortante de pipa

A Patrulha Rural da Guar-
da Municipal de Mogi das 
Cruzes resgatou anteontem 
um tucano ferido por linha 
de pipa com cortante, que 
foi encontrado em uma re-
sidência na Vila São Paulo. 
O animal foi encaminhado 
para o Núcleo de Prevenção 
e Controle de Arboviroses da 
Prefeitura para ser cuidado.

A equipe foi deslocada ao 
local após solicitação feita à 
Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp). A 
responsável pela residência 
informou aos guardas muni-
cipais que, na noite anterior, 
o tucano havia caído em seu 
quintal com a asa machucada 
e com linha do tipo chilena 
enrolada nela.

A ave foi recolhida e encami-
nhada ao o Núcleo de Prevenção 
e Controle de Arboviroses. 
Ela recebeu atendimento 
no Centro de Controle de 
Zoonozes (CCZ) e precisou 
passar por uma cirurgia no 
ferimento. Ela continuará 
recebendo cuidado e deve 

Vila São Paulo

ser encaminhada para o Cras 
Pet, no Parque Ecológico do 
Tietê, em São Paulo. Este é o 
segundo caso de ave regatada 
pela estrutura da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes. 

A utilização de linhas com 
cortantes ou de linhas chilenas 
é um risco para a população 
e para a fauna. O material 
tem alto risco de acidentes 
para quem está manejando 
e pode até causar risco de 
morte em alguns casos, como 

de motociclistas atingidos 
pelas linhas em partes vitais 
do corpo, como o pescoço.

Além disso, quando ficam 
enroscadas em galhos de 
árvores ou chegam a áreas 
de mata podem ferir animais.

De acordo com a legisla-
ção municipal, a utilização 
de linhas com cortante ou 
linhas chilenas é punida com 
multa, que pode chegar a R$ 
9.375,50. Denúncias podem 
ser feitas pelo telefone 153,

Ave foi recolhida para o Núcleo de Prevenção e Controle

Divulgação/PMMC

Junho Ambiental terá 
reintrodução de orquídeas

O Junho Ambiental terá 
uma programação especial 
no final de semana. Hoje, a 
partir das 9 horas, acontecerá 
a reintrodução de orquídeas 
no Parque Municipal Chi-
quinho Veríssimo, com a 
participação do orquidófilo 
Masuji Kayasima, um dos 
maiores pesquisadores e 
colecionadores de orquídeas 
do Brasil. Também haverá 
uma palestra sobre o tema.

Já na próxima segunda-
-feira, a partir das 8 horas, 
no Parque Centenário, será 
realizado o evento “Verde-
jando: capacitação para poda 
de árvores urbanas”, com a 
participação dos técnicos 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Caio 
Aihara, Ednilson Rodrigues 
Barbosa, Márcia Akemi. Os 
interessados em participar 
dos dois eventos devem fazer 
inscrições antecipadamente, por 
meio do telefone 4798-5959.

O Junho Ambiental também 
teve ontem uma programação 
recheada. No período da 

Parque Municipal Chiquinho Veríssimo

manhã, o Programa Viveiro 
na Rua realizou uma Doação 
de Mudas acompanhada de 
QR Code e cartilhas na Praça 
Norival Tavares, no Parque 
Monte Líbano. Também de 
manhã, foi realizado um 
plantio de mudas de árvores 
na Praça do Cemitério São 
Salvador. Foram plantadas 
47 mudas: pau-ferro (4), 
sibipiruna pequena (4), an-
gico (4), pata-de-vaca (4), 
dedaleiro (4), mirindiba (4), 

pitanga (3), araçá (3), aroeira 
pimenteira (6), ipê branco 
(4), ipê amarelo (4) e ipê 
rosa (3).

O webinário “Guarda 
responsável de animais do-
mésticos”, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, teve a participação do 
veterinário Eduardo Sigahi e 
foi transmitido pelo Youtube 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes https://www.youtube.
com/user/PrefeituraMogi.

Programação especial ocorre hoje a partir das 9 horas

Divulgação
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Ecopontos mantêm coletas
mesmo em época de pandemia

Unidades em  Mogi, Suzano e Itaquá continuam atendendo moradores, mas volume de 2019 para cá foi reduzido

MATERIAL RECICLÁVEL

A coleta de material re-
ciclável nos ecopontos de 
Mogi das Cruzes, Suzano e 
Itaquaquecetuba tem ocorrido 
normalmente mesmo durante 
este período de pandemia pela 
Covid-19, que se iniciou em 
março de 2020. Os demais 
municípios que compõem 
o grupo das cinco cidades 
mais populosas da região, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
ainda não possuem postos 
específicos.

Nas três unidades de Mogi, 
as coletas têm reduzido desde 
o início da pandemia, de 
acordo com as informações 
divulgadas pela Prefeitura. 
Em 2019, 2.860 toneladas 
foram recolhidas dos postos, 
quantidade que caiu para 
2.580 no ano passado.

Neste ano, até o mês de 
maio, foram colhidas 1.360 
toneladas de recicláveis, 
segundo informações da 
Prefeitura. “A coleta ocorre 
normalmente mesmo neste 

período de pandemia, com 
a presença de catadores que 
separam os materiais, dando 
a eles o destino da reciclagem 
conforme o tipo”, reafirmou 
a Prefeitura.

Os catadores trabalham com 
equipamentos de proteção e 
os materiais são desinfetados, 
como forma de prevenção 
contra a Covid-19. De for-
ma detalhada, nas 2.860 
toneladas colhidas em 2019 
havia mil toneladas de papel 
e papelão, 250 de plástico, 
mil de metais e 610 de vidros.

Já as 2.580 coletas do ano 
passado continham 1,2 mil 
toneladas de papel e papelão, 
280 de plástico, mil de metais 
e outras 610 de vidros. Em 
cinco meses, de janeiro a maio 
deste ano, foram recolhidas 

dos três ecopontos de Mogi 
500 toneladas de papel e 
papelão, 120 de plástico, 469 
de metais e 289 de vidros.

O ecoponto de Jundiapeba 
está localizado na rua Manoel 

Fernandes, 44, na esquina 
com a avenida João de Souza 
Franco. Já o ecoponto Jardim 
Armênia, está na rua Júlio 
Perotti e, por fim, o ecoponto 
Parque Olímpico está na 

avenida Prefeito Maurílio 
de Souza Leite Filho.

Em contrapartida, o mu-
nicípio de Itaquá possui 
apenas uma unidade loca-
lizada na rua Jacamim, no 

bairro Jardim Odete. “A 
pandemia não atrapalhou 
os trabalhos realizados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, que retira 
mensalmente cerca de 5,4 
toneladas”, disse a Prefeitura.

Em Suzano, o atendimento 
nos ecopontos da cidade tem 
ocorrido conforme os proto-
colos sanitários estipulados 
para o combate à pandemia, 
com o uso obrigatório de 
máscaras e o distanciamento 
mínimo de dois metros en-
tre as pessoas. Além disso, 
as unidades efetuam um 
atendimento por vez, não 
sendo permitido mais de 
um visitante circulando pelo 
equipamento.

O ecoponto do Parque Maria 
Helena tem uma estimativa 
de recolhimento de 1,6 mil 
toneladas por ano, enquanto 
o posto localizado no bairro 
Boa Vista soma cerca de 47 
toneladas por ano. Por fim, 
o ecoponto da Marginal do 
Una recolhe 1,2 toneladas em 
cada ano, aproximadamente.

Thamires Marcelino

Posto do Jardim Armênia, em Mogi, atende moradores do Socorro e Vila Oliveira

Mariana Acioli/Arquivo

Todos os postos
adotam medidas de
segurança sanitária
para receber o
material de descarte

Empresa Suzano doa 8 mil 
testes para Mogi das Cruzes 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes recebeu 8 mil kits 
para testes da Covid-19, da 
empresa Suzano, do tipo 
swab antígeno. Os testes já 
foram distribuídos às seis 
unidades de referência do 
município para atendimento 
de casos do coronavírus: 
Jardim Camila, Vila Suíssa, 
UnicaFisio, Jardim Universo, 
Alto Ipiranga e Ponte Grande. 

Os kits são do tipo Teste 
Rápido Antígeno que, por 
ensaio imunocromatográ-
fico, realiza a detecção 
qualitativa de antígenos 
de SARS-CoV-2 em amos-
tras de swab coletadas da 
nasofaringe e/ou orofaringe 
(nariz ou boca). Possuem 
sensibilidade acima de 90% 
e especificidade acima de 
99%, e o resultado sai em 
até 20 minutos.

“Trata-se de um material 
de alta qualidade e efeti-
vidade que irá contribuir 
para obtermos diagnósticos 
ainda mais rápidos e pre-
cisos”, afirmou a secretária 

Covid-19

municipal de Saúde, An-
dréia Godoi. Cada kit para 
testagem é composto por 
dispositivos teste, tampão 
de extração, tampa filtro, 
swab estéril para coleta e 
instruções de uso.

A Suzano está atuando 
continuamente no combate 
ao coronavírus por meio de 
diversas ações, inclusive em 
Mogi das Cruzes. “Um dos 
direcionadores da Suzano 
disse que só é bom para nós 

se for bom para o mundo, 
nesse sentido acreditamos 
que a doação dos testes 
ajudará o município na 
antecipação e no direcio-
namento dos tratamentos 
e protocolos adequados, 
mitigando assim a propa-
gação do vírus”, explicou 
o gerente de Relações Cor-
porativas da Suzano nas 
Regionais de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, João 
Pedro Cannavale Pacheco.

Kits são do tipo antígeno coletados do nariz ou boca

Divulgação/PMMC

Pedágio e taxa do lixo são 
debatidos na 4ª reunião

Os prefeitos e presidentes 
de Câmaras de Vereadores 
do Alto Tietê confirmaram, 
na manhã de ontem, a união 
de esforços em torno de dois 
temas que afetam o andamento 
dos municípios da região: a 
instalação da praça de pedá-
gio na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88) e a cobrança da taxa 
de lixo definida pelo Marco 
do Saneamento Básico. A 
definição surgiu durante a 4ª 
reunião da Frente Legislativa 
Intermunicipal, realizada em 
Mogi das Cruzes.

O encontro teve a par-
ticipação deputados fede-
rais e estaduais; prefeitos e 
vice-prefeitos, secretários 
municipais e presidentes do 
Legislativo de Mogi, Suzano, 
Arujá, Biritiba Mirim, Poá, 
Santa Isabel, Guararema, 
Itaquaquecetuba e Guarulhos. 
O evento também foi presti-
giado por representantes da 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e da Diretoria Regional de 

Assistência Social do Estado.
O encontro serviu como 

fórum para os representantes 
dos municípios apresentarem 
as principais necessidades de 
suas cidades, bem como a 
busca pela união de esforços 
junto aos representantes na 
Assembleia Legislativa e na 
Câmara Federal.

Na primeira parte dos 
trabalhos, o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP) ce-
lebrou a união de prefeituras 
e Câmaras do Alto Tietê, com 
o intuito de defender e repelir 
pautas de forma conjunta. 
Citou os trabalhos conjuntos 
na pandemia da Covid-19 e 
a união contra o projeto da 
Artesp em instalar a praça 
de pedágio na Mogi-Dutra.

O deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL) elogiou 
o trabalho dos prefeitos na 
pandemia, e mostrou-se oti-
mista com a retomada das 
atividades econômicas no 
segundo semestre.

Os prefeitos de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), e 

de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), fizeram uso da palavra 
e respectivamente reforçaram 
a importância da Mogi-Dutra 
livre de praças de cobrança e 
a instalação de alça de saída 
do rodoanel Mário Covas na 
cidade de Poá, pela rodovia 
SP-66.

O coronel José Raposo de 
Faria Neto, comandante do 
Centro de Policiamento de 
Área Metropolitano-12 da 
Polícia Militar (CPA-M/12) 
colocou-se à disposição dos 
prefeitos e presidentes das 
Câmaras da região, além de 
relatar o impacto da pande-
mia no trabalho da Polícia 
Militar. O delegado Julio Vaz 
Ferreira Neto, representando 
a Delegacia Seccional de Mogi 
das Cruzes, lembrou os cinco 
agentes e investigadores da 
Polícia Civil que faleceram 
desde o início da pandemia, 
além de tratar do trabalho 
da força na região, com ên-
fase no combate ao tráfico 
de drogas e aos crimes de 
roubos e furtos.

Frente Intermunicipal

André Diniz
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Sete cidades têm R$ 68 milhões 

em obras ainda não concluídas

Intervenções vão desde reformas de rua até a construção de escolas; obras estão paralisadas ou atrasadas

TRIBUNAL DE CONTAS

Um levantamento apre-
sentado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE) apresentou 
30 obras no Alto Tietê que 
estão atrasadas ou que estão 
completamente paralisadas. 
Tais obras representam um 
total de mais de R$ 68 mi-
lhões em investimentos que 
ainda não se converteram 
em benefícios à comunidade.

O número faz parte da 
plataforma “Painel de Obras 
Paralisadas”, disponibilizado 
na página do TCE na inter-
net. Em todo o Estado, o 
tribunal contou 1.156 obras 
com o cronograma defasado, 
sendo destas 510 atrasadas 
e 646 paradas. No Estado 
de São Paulo, os valores de 
contratos somados são de 
mais de R$ 25,4 bilhões.

Segundo o Tribunal de 
Contas, sete cidades do Alto 
Tietê não deram andamento 
adequado a obras municipais 
ou possuem obras estaduais 

defasadas em seu território: 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Poá, Salesópolis e 
Suzano. As obras paralisa-
das e atrasadas dividem-se 
em diversas categorias na 
região: Mobilidade Urbana, 
Equipamentos Urbanos, 
Educação, Infraestrutura e 
Turismo, Habitação, Saúde e 
Outros. Neles estão inclusos 
a construção e reforma de 
ruas, avenidas, estradas, 
escolas, creches, postos de 
saúde e prédios do poder 
público.

A cidade que conta com 

o maior número de obras 
paradas é Ferraz, com oito 
obras paradas, somando R$ 
19 milhões em contratos. 
Neles estão incluídos a 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Jardim TV; a cons-
trução de duas escolas; o 
pacote de 187 unidades 
habitacionais do programa 

“Morar Bem”; a construção 
do Centro de Convenções; 

a construção e ampliação 
da Câmara Municipal e a 
reforma da Praça Central e 
das praças Luiz Kerkowics 
e José Mazzuca.

O município com o segundo 

lugar em obras retardatárias 
é Biritiba, que conta com 
uma obra atrasada e seis 
obras paralisadas, num 
total de R$ 4 milhões em 
contratos: a pavimentação de 
duas ruas e de dois trechos 
da estrada do Nirvana, a 
construção de uma quadra 
desportiva e de uma creche 
no Jardim Eucaliptos, e 
ações de acessibilidade na 
avenida Maria Siqueira.

No entanto, a cidade que 
conta com a maior somatória 
em contratos paralisados 
é Suzano, que tem três 
obras paradas e um total de  
R$ 33,9 milhões sem con-
clusão da destinação em 
contratos iniciais. As obras 
concentram-se principalmente 
no distrito do Boa Vista, nos 
pacotes de infraestrutura 
viária do Badra-Planalto e 
na infraestrutura viária e 
regularização fundiária no 
Badra-Jaguari. Além disso, 
aguarda-se a conclusão das 
obras da Escola Ana Maria 
Barbosa Garcia.

André Diniz

Em todo o Estado, são R$ 25 bilhões em obras paradas ou atrasadas, segundo TCE

Divulgação/TCE

Luzia fecha semana com 
80% de ocupação de UTI

Os hospitais de Mogi das 
Cruzes que estão sob a res-
ponsabilidade da Secretaria 
de Estado da Saúde e tratam 
moradores com coronavírus 
(Covid-19) estão se distan-
ciando do limite de ocupação 
nos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Na 
noite passada, as 33 vagas 
de Emergência do Hospital 
Luzia de Pinho Melo estavam 
com 80% de ocupação.

Os 46 leitos de Enfermaria, 
por outro lado, encerraram a 
noite anterior com uma ocu-
pação de 70% de ocupação. 
No Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti, também em Mogi, 
estão em funcionamento 30 
leitos de Enfermaria, com 
ocupação de 78%, e 30 leitos 
de UTI, com 90%.

Em contrapartida, os da-
dos da Prefeitura de Mogi 
apontam que em todos os 
hospitais da cidade que tratam 
pacientes com a Covid-19, os 
leitos de UTI estavam com 

Leitos UTI

uma ocupação de 68% até a 
noite anterior. Em relação às 
camas de Enfermaria, havia 
uma lotação de 65%.

Os números se referem às 
seguintes unidades médicas: 
Hospital Municipal, Hospital 
de Campanha, Santa Casa de 
Misericórdia, Hospital Luzia 
de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Hospital Santana, 
Biocor e Mogi Mater.

No Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
o Doutor Osíris Florindo 
Coelho, os 26 leitos de UTI 
somavam 92% de ocupação 
e os 26 de Enfermaria, 57%. 
O Santa Marcelina de Itaqua-
quecetuba operava ontem 
com 20 leitos de UTI com 

90% de ocupação e 20 de 
enfermaria com 65% de uso .

Já no Centro de Saúde 24 
horas, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central da 
Covid e no Hospital de Cam-
panha também em Itaquá as 
ocupações eram de 47% e 
5%. No Hospital Auxiliar de 
Suzano, de responsabilidade 
estadual, que possui 20 leitos 
de Enfermaria, operava on-
tem com 52% de ocupação.

No entanto, no Pronto-
-Socorro Municipal (PS), 
Santa Casa de Misericórdia, 
Hospital Santa Maria e no 
Hospital Saint Nicholas as 
ocupações eram de 20% e 
14% na UTI e Enfermaria, 
respectivamente. Por fim, a 
Prefeitura de Poá informou 
ontem que as ocupações no 
Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida eram de 4% 
e 0% na UTI e Enfermaria.

Em relação às mortes, a 
região confirmou mais dez 
mortes em Arujá, Mogi e 
Suzano e chegou a 4.412 
óbitos no total

Thamires Marcelino

Os 46 leitos de 
Enfermaria, 
por outro lado, 
encerraram a noite 
anterior com uma 
ocupação de 70%

Número faz parte 
da plataforma 
“Painel de Obras 
Paralisadas”, 
disponibilizado na 
página do TCE

Secretaria de Saúde cria 
pré-cadastro para puérperas

A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou ontem 
um novo pré-cadastro para 
agilizar a vacinação do grupo 
de puérperas (mulheres no 
período pós-parto e lactan-
tes) ampliando a cobertura 
vacinal deste grupo em Mogi 
das Cruzes. Estudos apon-
tam que, após imunizadas 
contra a Covid-19, mulheres 
que amamentam produzem 
leite com anticorpos contra 
o novo coronavírus.

O pré-cadastro pode ser 
preenchido no http://www.
cliquevacina.com.br por 
todas as mulheres que ama-
mentam bebês com idade até 
11 meses e 29 dias. Por ser 
um público relativamente 
pequeno, depois de efetuado 
o pré-cadastro, a própria 
Secretaria Municipal de 
Saúde entrará em contato 
com cada mulher cadastrada 
para garantir a organização 
e atendimento.

As lactantes podem acessar 
o site oficial e clicar na aba 
Pré-Cadastro e, em casos de 

dúvidas, também é possível 
entrar em contato pelo 
número 160.

Vacinaço
A megaoperação para 

vacinação contra a Covid-19 
chega em seu ponto alto. 
Das 8 horas de ontem até 
às 21 horas de hoje, estão 
sendo disponibilizados um 
total de 11,8 mil doses nas 
unidades de saúde de todo 
município e nos drives.

No Pró-Hiper, a imuniza-
ção começou às 9 horas de 
ontem, e até 16h30, 1.102 
pessoas já haviam sido imu-
nizadas. A infraestrutura 
do espaço foi planejada 
para agilizar o atendimento 
da melhor forma possível, 
com 11 baias de acesso 
para aplicação das doses 
diretamente no veículo, 
além de um ponto interno 
para quem não tem meio 
de transporte próprio. No 
total, mais de 130 pessoas 
estão trabalhando no local.

O atendimento é exclusivo 

para quem realizou agen-
damento prévio no site 
http://www.cliquevacina.
com.br e, com 36 horas 
ininterruptas, o cidadão 
precisa redobrar a atenção 
com relação ao horário. “Se 
o seu agendamento aparece 
para às 2h30, por exemplo, 
significa que seu horário é 
na madrugada. No período 
da tarde estaria registrado 
14h30”, alertou a enfermeira 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Gisele Menichelli.

Novas vagas para agen-
damento online serão li-
beradas hoje, às 8 horas, 
para pessoas com 50 anos 
ou mais e também para 
outros grupos já assistidos: 
profissionais da Educação; 
motoristas e cobradores com 
18 anos ou mais (com QR 
Code e Mogi das Cruzes 
indicado para vacinação); 
pessoas de 18 anos ou mais 
com comorbidades; pessoas 
com deficiência permanente 
grave e indígenas com 18 
anos ou mais.

Vacinação
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O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, Renan 
Calheiros (MDB-AL), 
classificou oficialmente 
14 pessoas como inves-
tigadas pela comissão. A 
maioria delas é ligada ao 
presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), o que 
representa uma derrota 
para o governo na CPI e 
expõe a articulação para 
enquadrar e responsabilizar 
o chefe do Planalto pelo 
descontrole da pandemia 
do coronavírus no Brasil.

O atual ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
é um dos investigados. Na 
prática, passar da condi-
ção de testemunha para 
investigado permite que 
Queiroga e os demais 
tenham acessos aos do-
cumentos da CPI, além de 
sinalizar que a comissão 

Marinha e PF apreendem veleiro carregado de haxixe a 420 km da costa do Recife

Em ação conjunta com a Marinha, a Polícia Federal (PF) apreendeu um veleiro carregado com grande quantidade de haxixe 
a cerca de 420 quilômetros da costa de Recife, em Pernambuco. A corporação informou que a droga ainda será pesada, mas 
estima que o total ultrapasse duas toneladas. Os dois tripulantes do barco foram presos e devem responder por tráfico 
internacional de drogas. A abordagem do veleiro se deu em águas internacionais, com o emprego do Navio-Patrulha Oceânico 
Araguari, no qual estava embarcada uma equipe da PF. Segundo a corporação, a embarcação teria partido de Portugal. (E.C.)

O dia que o país mais imu-
nizou contra a Covid-19 foi 
ontem, com a aplicação de 
2.220 845 doses. Mas para 
cumprir a promessa de imu-
nizar antecipadamente sua 
população adulta, Estados 
que anunciaram a medida vão 
precisar dobrar o número de 
pessoas vacinadas por dia. É 
o que aponta levantamento 
do Estadão que compara a 
atual cobertura vacinal com 
as novas metas divulgadas.

Ao menos 13 unidades 
federativas projetam aplicar 
mais cedo a primeira dose em 
todos os maiores de 18 anos, 
com datas finais que variam 

Estados precisam dobrar 
o ritmo de vacinação

Calendário

entre agosto e o fim de outu-
bro. Inicialmente, a previsão 
era concluir a vacinação até o 
fim do ano. Para antecipar o 
prazo, esses Estados alegam 
ser preciso receber os repasses 
previstos pelo Ministério da 
Saúde, que planeja distribuir 
213,3 milhões de doses.

Em São Paulo, a promessa do 
governador João Doria (PSDB) 
é atender toda a população 
até o dia 15 de setembro. 
Entretanto, o Estado também 
tem o desafio de dobrar a 
aplicação diária da primeira 
dose. Em média, 109,6 mil 
receberam imunizante do início 
da campanha até hoje. (E.C.)

‘CPI da mentira’ não vai derrubar 
governo, diz Jair Bolsonaro

Presidente reforçou ontem críticas à CPI da Covid no Senado, que investiga atos e omissões do governo federal 
no combate à Covid-19. Segundo Bolsonaro, o colegiado é “a CPI da mentira”, “onde não se busca a verdade”

COLETIVA

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) reforçou ontem 
críticas à CPI da Covid no 
Senado, que investiga atos e 
omissões do governo federal 
no combate à Covid-19. Se-
gundo Bolsonaro, o colegiado 
é “a CPI da mentira”, “onde 
não se busca a verdade”, e 

“que se ilude achando que vai 
derrubar o governo federal”.

Durante cerimônia de libe-
ração da pavimentação de 102 
km da Rodovia Transamazô-
nica (BR-230/PA), Bolsonaro 
voltou a recomendar o uso de 
medicamentos sem eficácia 
comprovada, citando-os por 
nome, e disse recomendar 
que “pessoas que tenham 
problemas com a Covid-19 
que procurem seu médico 
para o tratamento precoce”. 
Nas transmissões semanais 
das últimas semanas, o pre-
sidente tem evitado divulgar 
o nome e o uso de remédios 
sem comprovação contra a 
Covid-19 sob pena de ter o 
conteúdo retirado das redes 
sociais por violação aos termos 
de uso.

‘Entregaremos um país muito 
melhor do que aquele que 
recebemos’.

Bolsonaro também disse 
que entregará, ao fim de seu 
mandato, um país melhor 
em relação a janeiro de 2019, 
quando iniciou o governo. 
Após ressaltar a maioria cristã 
da população brasileira, ele 
afirmou que deseja a vitória de 

alguém “de direita, conservador 
e que respeite a família” nas 
eleições presidenciais de 2022.

“Respeitamos todas as religiões, 
mas é muito bom ter Deus 
no coração”, disse durante 
cerimônia de liberação da 
pavimentação de 102 km 
da Rodovia Transamazônica 
(BR-230/PA) e assinatura da 
ordem de serviço para o Início 

das obras da ponte sobre o 
Rio Xingu.

Ele voltou a destacar me-
didas de assistência social, 
como o auxílio emergencial, 
que, segundo ele, custou o 
equivalente a dez vezes o valor 
do Bolsa Família. “O governo 
não pestanejará para destinar 
recursos para atender neces-
sidades básicas do seu povo.”

Bolsonaro voltou a recomendar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada

Marcos Corrêa/PR
Estadão conteúdo

Ontem, 2.220 845 doses foram aplicadas no Brasil

Verônica Ribeiro/AIPMI

Renan anuncia 14

nomes como investigados

já levantou provas e indí-
cios para responsabilizar 
a atuação dessas pessoas 
na pandemia. Por outro 
lado, em um possível 
novo depoimento, um 
investigado pode optar 
por não falar no colegiado.

A CPI recebeu documentos 
do Itamaraty mostrando 
que Queiroga se comuni-
cou com o diretor-geral 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
e defendeu em abril o 
tratamento precoce contra 
a doença. O depoimento 
de Queiroga na CPI foi 
classificado pelo relator 
como “pífio”, inclusive com 
declarações mentirosas ao 
ter negado que defendia 
o uso de medicamentos 
sem eficácia comprovada 
e dito que possui auto-
nomia de Bolsonaro na 
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Resultado de eficácia da 
CureVac não chega a 50%

Cientista chefe da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), Sumya Swaminathan 
afirmou ontem durante en-
trevista coletiva virtual que 
foi “desapontador” o fato de 
que a vacina da CureVac, 
empresa biofarmacêutica 
alemã, não tenha atingido 
o patamar mínimo de 50% 
de eficácia estabelecido pela 
entidade contra a Covid-19.

Segundo ela, havia uma 
expectativa positiva sobre 
esses imunizantes produ-
zidos a partir de métodos 
mais modernos, com RNA 
mensageiro, mas o episódio 
foi um lembrete de que nem 
todas as vacinas projetadas 
funcionam.

De qualquer modo, Sumya 
Swaminathan celebrou o 
fato de que felizmente vá-
rias vacinas já atingiram o 
mínimo de 50% de eficácia 
e já têm sido aplicadas. Ela 
notou que ainda há várias 
pesquisas a se fazer nessa 
frente, como meios de tornar 
as vacinas mais simples de 

Biofarmacêutica alemã

se produzir e ganhar escala 
nessa produção.

Líder técnica da resposta 
à pandemia de Covid-19 da 
OMS, Maria Van Kerkhove 
afirmou que as vacinas 
atuais “são para evitar ca-
sos graves e mortes, e são 
muito eficazes para isso”. 
Ela recomendou, porém, 
que os governos nacionais 
apoiem as medidas já sabidas 
para conter a transmissão, 

a fim de ajudar a controlar 
o quadro.

Diretor executivo da 
OMS, Michael Ryan notou 
que, em áreas com muita 
transmissão comunitária, os 
sistemas de saúde ficam de 
qualquer modo sob pres-
são, independentemente da 
existência de vacinação em 
andamento. Como exemplos, 
ele mencionou os quadros 
em Brasil e Paraguai. (E.C.)

OMS classificou o resultado como “desapontador”

Wanderley Costa/Secop Suzano

O presidente da distrital de 
St. Louis do Federal Reserve 
(Fed, o banco central norte-

-americano), James Bullard, 
afirmou ontem que espera a 
primeira alta da taxa básica 
de juros no final de 2022. 
A previsão contraria a visão 
majoritária entre o dirigentes 
da instituição, que projetam 
o primeiro aumento em 2023, 
conforme mostrou o gráfi-
co de pontos divulgado na 
quarta-feira passada.

Em entrevista à CNBC, 
Bullard disse que o Comitê 
Federal de Mercado Aberto 
(FOMC, na sigla em inglês) 
adotou uma posição mais 

“hawkish” (mais dura) no 
encontro deste mês.

Segundo ele, o presidente 
do BC dos EUA, Jerome 
Powell, “abriu oficialmente” 
o debate sobre o processo 
de redução de estímulos, 
conhecido como “tapering”. 
Com a pandemia chegando 
ao fim no país, ele considera 

“natural” que o debate se 
intensifique.

O dirigente justificou a 

Dirigente do Fed fala em 
alta de juros em 2022

Estados Unidos

mudança de postura do Fed 
com o avanço da inflação, 
que, de acordo com ele, já 
era esperado, mas superou 
as projeções.

Bullard acrescentou que 
espera contínua melhora do 
mercado de trabalho, apesar 
das preocupações com a 
dificuldade de empresas de 
encontrarem mão de obra. Para 
que haja um arrefecimento 
da escalada dos preços, será 
necessária mudar a política 
monetária.

Ele revelou ainda que 
está “inclinado” a acreditar 
que o Fed deve acabar com 
o programa de compra de 
títulos atrelados a hipotecas. 
Também defendeu que a 
autoridade precisa oferecer 
um “bom produto” na área 
das moedas digitais.

Os comentários de Bullard 
desencadearam uma piora 
no sentimento de risco nos 
mercados. Os futuros atre-
lados aos principais índices 
de Nova York aceleraram 
perdas, enquanto o dólar se 
fortaleceu ante rivais. (E.C.)

O objetivo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é 
vacinar 40% da população 
mundial contra a Covid-19 
até o fim de 2021, com 10% 
imunizada até o fim de setembro 
e 70% até o ontem o diretor 
geral do órgão multilateral, 
Tedros Adhanom, durante 
entrevista coletiva.

Para isso, contudo, é ne-
cessário que mais doses sejam 
compartilhadas por países 
e fabricadas pelas farma-
cêuticas, alertou o diretor 
geral. Segundo ele, a “falha” 
no compartilhamento dos 
imunizantes tem criado uma 

“pandemia de duas vias”, com 
diversas regiões com casos e 
mortes ainda em alta, como 
a América Latina e África.

De acordo com o consul-
tor sênior da OMS, Bruce 
Aylward, cerca de 30 a 40 
países tiveram de pausar 
a distribuição da segunda 
dose das vacinas aos gru-
pos prioritários por baixo 
suprimento. (E.C.)

OMS quer 
vacinar 40% da 
população até o 
fim do ano

Coronavírus

A União Europeia (UE) 
anunciou, ontem, a suspensão 
das restrições à entrada de 
viajantes não essenciais dos 
Estados Unidos no bloco, em 
meio à queda no número 
de casos de coronavírus 
nos dois lados do Atlântico 
possibilitada pelo avanço 
da vacinação em massa. A 
informação foi confirmada 
pelo Conselho Europeu.

Além dos EUA, também 
foram incluídos na chamada 

“lista branca” Albânia, Hong 
Kong, Líbano, Macau, Ma-
cedônia do Norte, Sérvia 
e Taiwan. Antes, já faziam 
parte do grupo: Austrália, 
Israel, Nova Zelândia, Ruan-
da, Cingapura, Coreia do 
Sul e Tailândia. A China 
depende de confirmação 
de reciprocidade.

Com a medida, os cida-
dãos desses países podem 
viajar à UE sem precisar 
fazer quarentena. Alguns 
Estados membros ainda 
exigem comprovação de 
teste negativo ou imuniza-
ção. Notadamente, o Reino 
Unido ficou de fora da lista, 
em meio à disseminação da 

UE suspende 
restrições à 
entrada de 
viajantes dos EUA

Redução da Covid

Estadão Conteúdo As autoridades chinesas 
estão traçando planos para 
afrouxar ainda mais as res-
trições à natalidade e fazer a 
transição para políticas que 
encorajem explicitamente o 
parto, de acordo com pessoas 
familiarizadas com o assunto, 
refletindo o aumento da ur-
gência em Pequim à medida 
que o crescimento econômico 
desacelera e a população da 
China fica mais velha.

Os legisladores estão dis-
cutindo a possibilidade de 
acabar totalmente com todas 
as restrições até 2025, o fim 
do atual plano econômico 
de cinco anos do Partido 
Comunista Chinês, de acordo 
com uma das pessoas ouvidas. 
De acordo com essa fonte, a 
China provavelmente come-
çará eliminando as restrições 
de natalidade nas províncias 
onde a taxa de natalidade é a 
mais baixa antes de promulgar 
mudanças em todo o país.

No mês passado, o presidente 
chinês, Xi Jinping, disse a altos 
funcionários do partido que 
considera o envelhecimento 
da população chinesa uma 
ameaça à segurança nacional, 
de acordo com a agência estatal 
de notícias Xinhua. (E.C.)

China estuda 
relaxar controle 
de natalidade e 
restrições

Até 2025

Baixa participação traz 
perigo para teocracia

Apenas 23% dos iranianos aptos haviam votado nas eleições em um 
processo que tem o ultraconservador Ebrahim Raisi como grande favorito

ELEIÇÃO NO IRÃ

Apenas 23% dos irania-
nos aptos haviam votado 
nas eleições de ontem até 
às 17h (horário local, 8h30 
no Brasil), em um processo 
que tem o ultraconservador 
Ebrahim Raisi como grande 
favorito. A histórica baixa 
participação, motivada por 
fatores que vão desde a ex-
clusão prévia de candidatos 
até a pandemia da Covid-19, 
acontece mesmo após apelos 
de autoridades para que os 
eleitores comparecessem às 
urnas. Para especialistas, o 
cenário preocupa o governo 
e pode significar uma derrota 
para o regime teocrático que 
comanda o país.

Para o professor de po-
lítica da Universidade de 
Teerã Sadegh Zibakalam, a 
baixa votação é um ponto 
de inflexão para o regime. 

“A maioria não participa das 
eleições, e isso significa que 
a maioria não apoia mais a 
República Islâmica”, afirmou 
em um seminário do King’s 
College London, de acordo 

com o jornal The Guardian.
A baixa participação já era 

esperada. Mais de 600 candi-
datos foram descartados pelo 
Conselho dos Guardiões - que 
decide quem pode concorrer 

- em uma seleção duramente 
criticada por desqualificar 
várias figuras importantes 
associadas a facções centristas 
ou reformistas, incluindo 

Ali Larijani, ex-presidente 
do Parlamento e negociador 
nuclear, e candidatos proemi-
nentes, como o ex-presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, que 
defendeu o boicote à eleição.

A apatia dos eleitores, no 
entanto, vem de antes da 
decisão do Conselho dos 
Guardiões, em parte devido 
à economia devastada e à 

campanha contida em meio 
a um aumento nos casos de 
coronavírus. A Agência de 
Pesquisa de Estudantes Ira-
nianos, vinculada ao Estado, 
projetou mais recentemente 
uma participação de 42% 
dos 59 milhões de eleitores 
qualificados do país.

O governo manifestou preo-
cupação com o cenário.  (E.C.)

Reprodução

Baixa é motivada por fatores que vão desde a exclusão de candidatos até a pandemia
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Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

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

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

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br

As convocadas
Goleiros

Bárbara (Avaí/Kindermann) 

e Letícia (Benfica-POR)

Defensoras

Rafaelle (Palmeiras),

Bruna Benites (Inter),

Erika (Corinthians),

Poliana (Corinthians),

Thamires (Corinthians) e

Jucinara (Levante-ESP)

Meio-campistas

Formiga (São Paulo),

Julia Bianchi (Palmeiras), 

Andressinha (Corinthians),

Duda (São Paulo),

Adriana (Corinthians),

Marta (Orlando-EUA) e

Debinha (Carolina-EUA)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras), 

Geyse (Madrid-ESP),

e Ludmila (Atlético-ESP)

Suplentes

Aline Reis (Tenerife-ESP),

Letícia Santos (Frankfurt-ALE),

Andressa Alves (Roma-ITA) e

Giovana (Barcelona-ESP)

Com Marta e Formiga, seleção 
é convocada para a Olimpíada

Atacante Cristiane, presença nos Jogos desde 2004, não foi chamada; técnica preferiu jogadoras mais jovens

FUTEBOL FEMININO

A técnica sueca Pia Sundhage 
anunciou ontem a lista das 
18 atletas convocadas para a 
seleção brasileira feminina de 
futebol na disputa dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020. 
Entre as convocadas estão 
a meia-atacante Marta e 
a volante Formiga. Mas a 
atacante Cristiane, de 36 
anos, ficou fora. É a primei-
ra vez desde a competição 
em Atenas-2004, na Grécia, 
que ela não disputará uma 
competição de nível global 
(Olimpíada e Mundial). A 
jogadora do Santos já não 
havia sido chamada para os 
últimos amistosos contra 
Rússia e Canadá.

“Normalmente, não res-
pondo sobre jogadoras não 
chamadas, acho um insulto 
às que foram convocadas, 
mas vou falar em respeito à 
Cristiane. A Cristiane jogou 
diversos jogos com a seleção e 
fez muita diferença. Ela ajudou 

Pia tem dois ouros e 
uma prata nos Jogos

Estadão Conteúdo
Divulgação/CBF

muito a equipe e hoje acho 
que haja outras jogadoras que 
vão ajudar a equipe a jogar 
um bom futebol”, afirmou a 
treinadora de 61 anos.

“Temos examinado de perto 
os jogos que ela tem feito 
recentemente e achamos 
que temos outras jogadoras 
que vão jogar um excelente 
futebol nos Jogos Olímpicos”, 
resumiu Pia Sundhage na 
entrevista coletiva conce-
dida logo após o anúncio 
da convocação.

As relacionadas pela trei-
nadora sueca passarão por 
um período de treinamentos 
nos Estados Unidos antes 
do embarque para o Japão. 
Também foram chamadas 
quatro suplentes, que poderão 
substituir atletas cortadas 
por lesão.

Bicampeã olímpica com os 
Estados Unidos (Pequim-2008 
e Londres-2012) e medalha 
de prata com a Suécia no Rio-
2016, Pia Sundhage revelou 
que o primeiro objetivo da 

seleção é chegar às quartas 
de final do torneio. O grupo 
do Brasil tem China, Zâmbia 
e Holanda. O confronto de 
estreia será contra a China, 
no dia 21 de julho, em Miyagi.

“Existem alguns excelentes 
times. Vou dizer mais uma 
vez que nas quartas de final 
tudo pode acontecer. Os 
Estados Unidos têm uma 
grande história e existem 
outras seleções. Mas nin-
guém é invencível e temos 
profissionais trabalhando 

para garantir que esteja-
mos prontos para qualquer 
adversário. Essa é uma das 
chaves, estar preparada para 
os próximos passos”, afirmou.

Ao longo da preparação 
para os Jogos de Tóquio-2020, 
Pia Sundhage convocou 
73 jogadoras - sendo dez 
goleiras, 23 defensoras, 21 
meias e 19 atacantes. Foram 
disputados 18 amistosos com 
11 vitórias, cinco empates e 
apenas duas derrotas - para 
França e Estados Unidos.

Lucas Lima é afastado após
flagra em festa clandestina

O Palmeiras decidiu afastar 
o meia Lucas Lima, acusa-
do por torcedores de ter 
participado de uma festa 
clandestina em São Paulo 
na madrugada de sexta-feira. 
O clube comunicou horas 
depois de o caso vir à tona 
que o jogador ficará afastado 
das atividades “pelo prazo 
que o departamento de fu-
tebol entender necessário”.

Em comunicado, o Pal-
meiras prometeu tomar “as 
medidas administrativas 
cabíveis, como sempre fez 
em casos de quebra de pro-
tocolo de saúde”. O clube 
deve aplicar uma multa no 

Palmeiras

jogador e existe uma pressão 
interna para que a diretoria 
tente emprestá-lo para outra 
equipe. Uma possível venda 
é pouco provável já que não 
há propostas.

Lucas Lima foi interceptado 
por membros de uma torcida 
organizada do time alviverde, 
que o xingaram e pediram 
a sua saída. O incidente 
foi filmado e amplamente 
divulgado nas redes sociais. 
Jogador e torcedores não 
estavam usando máscaras 
no momento da confusão.

A assessoria de imprensa 
de Lucas Lima alegou que 
o atleta não estava em uma 

festa clandestina, e sim jan-
tando com um amigo. O 
episódio ocorreu na região 
de Pinheiros, em São Paulo.

Nesta semana, em Assun-
ção, no Paraguai, o jogador 
recebeu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. 
Os imunizantes do labora-
tório chinês Sinovac foram 
ofertados pela Conmebol. 
No último final de semana, 
dois funcionários do clube 
morreram por Covid-19: 
o podólogo Edson Silva 
e o segurança Cristiano 
de Oliveira. O clube fez 
homenagens póstumas aos 
dois. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas

Neco segue Helena para descobrir o que aconteceu com Lucia. Samuca fala 

para Rafa que irá convidar Bel para sair. Mili conta para Marian, Vivi, Cris e 

Bia que vai passar um tempo morando na casa da Gabi. Marian liga para 

Carmen e avisa que Mili vai morar na casa dela. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Eva fi ca irritada quando Ana diz que vai embora e exige que a fi lha deixe sua 

casa o quanto antes. Renato decide pedir demissão. Alice vai atrás de Renato 

e o encontra em um bar. Iná diz a Ana que acredita que Eva a manipula. Lui 

vai viajar e se despede de Nanda e Francisco. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Dominique brinda o sucesso da operação. Alexia confessa que fi cou 

sensibilizada com a declaração de amor de Renzo, e Zezinho escuta. Hugo 

se surpreende quando Helena revela que acredita ter visto Mário no Empório. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo se irrita ao ver Cora no restaurante. Maria Marta e José Alfredo 

discutem com Cristina e um cliente fotografa o escândalo. Elivaldo se 

envergonha com o comportamento de Cora. Vicente se preocupa com Cristina. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

 Hoje quem está 
no topo, um dia pode 
cair e bater no chão. 
Seja porque está bem 
ou porque está mal, 
ninguém deve achar 
que seu lugar, que 
sua situação na vida 
é permanente, que 
jamais mudará.

Isso não é verdade 
e qualquer vida, de 
um momento para 
o outro, pode mudar 
totalmente. O mundo 
dá muitas voltas e 
assim a vida de todos 

MOMENTO
especial

O mundo da voltas

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: ELISA DE JESUS OLIVEIRA

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário!

Pare de esperar as coisas acontecerem. 
Vá lá e faça com que aconteçam.”

 cultura@jornaldat.com.br

nós também.
Se acha que tudo 

está dando errado 
em sua vida, não 
se desespere, pois 
amanhã sua situação 
pode mudar e tudo 
fica bem.
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