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Região tem R$ 68 milhões 
em obras não entregues

Tribunal de Conta apontou que há intervenções tanto do Estado quanto dos municípios

HEMOCENTROS

  Bancos de sangue precisam de doadores O- e O+. Cidades, página 5

Um levantamento apresentado 
pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE) apresentou 
30 obras no Alto Tietê que estão 
atrasadas ou que estão comple-
tamente paralisadas. Tais obras 
representam um total de mais de  
R$ 68 milhões em investimentos 
que ainda não se converteram em 
benefícios à comunidade. O núme-
ro faz parte da plataforma “Painel 
de Obras Paralisadas”, disponibi-
lizado na página do TCE na inter-
net. Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Poá, Salesópolis e Suzano são as ci-
dades do Alto Tietê que aparecem 
no relatório do Tribunal de Contas.  
Cidades, página 5

Crime ambiental

Itaquá aplica 
multa de  
R$ 120 mil
Cidades, página 4

OLIMPÍADAS

Seleção 
feminina de 
futebol é 
convocada. p12
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A primeira “Virada da Vacina”, 
encerrou as atividades nesta sexta-

-feira com mais um recorde de aten-
dimento. A ação totalizou mais de 
19 mil aplicações em 37 horas de 
acolhimento na Arena Suzano. A 
megaoperação contemplou sete gru-
pos prioritário. Cidades, página 5

Poá realiza hoje o Dia D da Va-
cinação contra a Covid-19 e In-
fluenza. O objetivo é atender aos 
moradores que não conseguem 
comparecer aos postos durante a 
semana. Cidades, página 4

Gripe e Covid-19

POÁ REALIZA 
DIA D DE  
IMUNIZAÇÃO

Suzano contra Covid

EM DOIS DIAS, VIRADA DA VACINA APLICA 19 MIL DOSES

A iniciativa que ocorreu durante esses dois dias pode se repetir diante do sucesso da adesão

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Suzano

Vacinação solidária arrecada  
2,3 toneladas de alimentos

Além dos mantimentos, ação também recebeu 250 
cobertores novos. Cidades, página 3
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A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, distribuirá, a partir da próxima semana, cestas básicas para 
todos os ferrazenses que recebem a partir de R$ 92 do programa Bolsa Família. 
Os kits poderão ser retirados na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) 
Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila São Antônio. A ação ocorrerá das 9 às 15 
horas.
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CESTAS BÁSICAS EM FERRAZ

 �Vacinaçao em Poá

O município de Poá registrou novo re-
corde de aplicações da vacina contra a 
Covid-19 em um único dia. Na quarta-
-feira passada, mais de 1,7 mil morado-
res receberam uma dose do imunizante 
nos dois postos de vacinação da cida-
de. Ao todo, já foram realizadas 44.611 
aplicações, sendo 32.381 da 1ª dose e 
12.230 da 2ª dose.

 �Meio ambiente

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente e 
Saneamento e a Sabesp, abriram uma 
audiência pública, na Câmara Municipal, 
na tarde de quinta-feira para revisar o 
Plano de Saneamento Básico (PMAE) e 
adequá-lo às necessidades atuais. O en-
contro contou com a presença do secre-
tário estadual do Meio Ambiente, Marcos 
Penido, via online, prefeito Eduardo Boi-
gues (PP), além do secretário da Pasta, 
João Carlos Navarro.

 �Hospital Santa Maria

O Hospital Santa Maria de Suzano es-
tendeu o atendimento aos conveniados 
da Porto Seguro, que possui na cobertu-

ra da área de saúde uma vertente cres-
cente aos seus clientes. Os colaborado-
res da Azul Seguros, empresa à qual a 
Porto Seguro garante a assistência, te-
rão acesso a um hospital geral, incluin-
do Pronto Atendimento Adulto, Pronto 
Socorro Ginecológico e Maternidade.

 � Imigração japonesa

Com o objetivo de preservar a importân-
cia histórica da influência japonesa na 
política da cidade, a Câmara de Suzano 
lançou ontem o e-book “Japão Suzano: 
os 25 vereadores que representam a 
história política desta união”. O mate-
rial foi supervisionado pelo presidente 
da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria 
(PL), o Leandrinho, coordenado pela Di-
retoria de Comunicação do Legislativo e 
contou com a colaboração do vereador 
Artur Takayama (PL).

 �Faltosos 

A Secretaria de Saúde de Arujá informou 
que 273 pessoas, de várias idades, ainda 
não foram tomar a segunda dose contra 
a Covid-19. Dentre os faltosos, estão 112 
trabalhadores da Saúde, 134 idosos, 24 
trabalhadores da Educação e três pes-
soas com comorbidades.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

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

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Vacinação solidária arrecada 
2,3 toneladas de alimentos

Além dos mantimentos, foram arrecadados, também, 250 cobertores que serão destinados a trabalhos sociais

COMBATE À FOME

Além de impulsionar a cam-
panha de imunização contra 
o coronavírus (Covid-19) em 
Suzano, a “Virada da Vacinação” 
também contribuiu para as ações 
de combate à fome. Graças 
à participação da população, 
que se fez presente por todas 
as 35 horas da iniciativa, e à 
doação de representante do 
transporte complementar, 
foram arrecadados mais de 
2,3 toneladas de alimentos 
e 250 cobertores, que serão 
destinados para trabalhos 
sociais.

O recolhimento dos manti-
mentos acontece por meio da 
campanha “VacinAção Solidária”, 
que incentiva o público que 
está se direcionando para a 
imunização a contribuir de 
forma voluntária com um 
quilo ou mais de alimen-
tos não perecíveis. Durante 
suas 35 horas, a iniciativa 
ultrapassou a marca de duas 
toneladas em arrecadações. 

Todos os itens obtidos são 
encaminhados para o Fundo 
Social de Solidariedade, que 
atende famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

A força-tarefa de vacinação 
começou às 8 horas de quinta-

-feira e trabalhou de forma 
ininterrupta até as 19 horas 
de ontem. No local, o público 
beneficiado pela imunização 
pôde depositar de forma so-
lidária os mantimentos em 
uma caixa de coleta, o que 
gerou 1,3 tonelada durante 
toda a Virada.

Na tarde de ontem, o ve-
reador Fábio Diniz (PTB) 
esteve presente no evento 
representando a categoria do 
transporte complementar, parte 
do público beneficiado pela 
imunização nesta semana, e 
contribuiu para a “VacinAção 
Solidária” com a doação de mais 
uma tonelada de alimentos. 
Além disso, ainda entregou 
mais 200 cobertores para a 

Campanha do Agasalho 2021. 
Devido à pandemia do novo 

coronavírus, o órgão municipal 
está acolhendo apenas cober-
tores novos nesta edição. Com 
o tema “Compartilhe Seu Calor 
Humano”, a iniciativa recebeu 
50 doações na ocasião. Eles 
serão destinados a famílias em 
situação de vulnerabilidade 

cadastradas junto ao Fundo 
Social, à Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social e a outras associações 
parceiras.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, a 
primeira-dama Larissa Ashiu-
chi, agradeceu a participação 
de todos os suzanenses nas 

campanhas sociais, em especial 
a “VacinAção Solidária”, que 
atingiu um marco extrema-
mente importante. “Quero 
agradecer a todas as famílias 
que vieram à Arena e, além de 
se imunizar, compartilharam 
solidariedade e empatia com 
o próximo. Graças à contri-
buição de todos, conseguimos 

levar comida para a mesa de 
milhares de famílias que estão 
em necessidade”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) acompanhou de perto a 

“Virada da Vacina” e parabeni-
zou o empenho e dedicação 
dos profissionais. Ele ainda 
ressaltou o compromisso da 
administração municipal na 
luta contra a fome. “Temos 
intensificado as ações neste 
sentido por meio de diversos 
setores, estimulando a doação 
como um ato de empatia e 
solidariedade com aqueles 
que foram duramente pena-
lizados na questão econômica. 
Posso afirmar que em todos 
os meses temos recebido um 
ótimo retorno da população, 
isso sem contar o apoio de 
colegas do poder público 
e empresários locais. Com 
isso, podemos dar apoio a 
quem mais precisa. Agradeço 
a todos que têm contribuído”, 
concluiu.

Alimentos e cobertores foram doados de forma voluntária durante a Virada da Vacina

 Maurício Sordilli/Secop Suzano

Mais informações: www.mogidascruzes.sp.gov.br

De sexta-feira, a partir das 8h, até 
sábado, às 20h, no drive do Pró-Hiper
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36h
seguidas de
vacinação

acesse e agende: cliquevacina.com.br
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Itaquá aplica R$ 120 mil 
em multa por descarte

A Guarda Ambiental de 
Itaquaquecetuba flagrou o 
descarte irregular de entu-
lhos durante a madrugada 
de ontem, juntamente com 
as equipes do Comando 
Operacional. O flagrante foi 
possível graças às operações 
especiais que a Secretaria de 
Segurança Urbana mantém. 
A ação foi surpreendida por 
volta das 5 hora, horário em 
que a equipe está patrulhando 
nas ruas, munida com os 
mapas de “pontos viciados”.

Foi apreendido um caminhão 
basculante com toneladas de 
resíduos sólidos e a aplicação 
de multa de 4 mil Ufesp, 
que correspondem ao valor 
aproximado de R$120 mil. 
Isso ocorreu em um aterro 
já embargado pelas Secreta-
rias de Receita e Segurança, 
além de Meio Ambiente e 
Saneamento, no bairro Rio 
Acima, em janeiro deste ano.

Com as atuações constantes 
da corporação, a partir de 
denúncias fortes indicando 
a presença de caminhões de 

Crime ambiental

empresas que insistem em 
utilizar Itaquaquecetuba para 
descarte de resíduos sólidos, 
a Guarda Ambiental vem 
elaborando ações relâmpa-
gos nas madrugadas a fim 
de flagrar esses criminosos.

Descarte irregular de lixo é 
crime ambiental e passível de 
multas. Os moradores podem 
contribuir com a Guarda 
Ambiental denunciando por 
meio do número 153. Para 
isso, basta documentar por 

meio de vídeo, foto e anotar 
a placa do veículo.

De acordo com o secre-
tário de Segurança Urbana, 
Anderson Caldeira, a Guarda 
Civil Municipal mantém ope-
rações constantemente. “Nós 
montamos várias frentes de 
atuação da Guarda Municipal. 
Para isso, organizamos ope-
rações especiais que trazem 
esse resultado. Não vamos 
permitir que a cidade seja alvo 
da criminalidade”, explica.

Ação ocorreu por volta das 5 horas de sexta-feira

Divulgação/AIPMI

Poá realiza hoje o Dia D 
para gripe e coronavírus

No caso da Covid, aplicações serão feitas na Praça da Biblia; a das gripe ocorrem nas UBS

VACINAÇÃO

Poá realiza hoje, o Dia D da 
Vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) e Influenza. O ob-
jetivo é atender aos moradores 
que integram o público-alvo 
e que não conseguem compa-
recer aos postos de aplicação 
da vacina durante a semana. 
A imunização contra o novo 
coronavírus será realizada 
na Praça da Bíblia. Já contra 
a H1N1, H3N2 e Influenza 
B, nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de Calmon Viana 
e Jardim Nova Poá, além do 
Centro de Saúde (CSII), das 
9 às 15 horas.

A divisão dos pontos de 
vacinação, segundo o Departa-
mento de Vigilância em Saúde, 
tem o intuito de diminuir o 
risco de aglomerações no ato da 
aplicação da vacina. “Fizemos 
uma logística que tem como 
objetivo oferecer o melhor 
serviço ao cidadão, para que 
todos possam ser imunizados 
de forma rápida e sem risco 
de aglomerações”, afirmou 
o diretor do departamento, 
Leonardo Barbosa Garcia.

O mutirão da vacina contra 
a Influenza será realizada 
nas UBSs Tito Fuga, Doutor 
Cypriano Monaco e Centro 
de Saúde (CSII) Farid Do-
mingues, das 9 às 15 horas. 
O público-alvo são as pessoas 

com comorbidades; portadores 
de deficiência física; cami-
nhoneiros; trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário; 
trabalhadores portuários; forças 
de segurança e salvamento; 
forças armadas e funcionários 

do sistema prisional; população 
privada de liberdade; adoles-
centes e jovens sob medidas 
socioeducativas.

“A vacinação contra a gripe 
está com baixa adesão, foram 18 
mil aplicações até o momento, 

e é um número muito baixo. 
É muito importante se imu-
nizar contra a gripe, porque 
assim se previne de diversos 
problemas decorrentes da 
doença causada pelo vírus 
H1N1 como, por exemplo, 
internações, óbito e a sobre-
carga nos serviços de Saúde, 
além de reduzir os sintomas 
que podem ser confundidos 
com os do novo coronavírus 
(Covid-19)”, disse Garcia.

“É importante frisar que não 
pode tomar as duas vacinas 
(gripe e Covid) no mesmo dia, 
já que existe a orientação para 
que se respeite um intervalo 
mínimo de 14 dias entre as 
aplicações”, finalizou o diretor 
do departamento.

Hoje também acontece a Xepa 
da Vacina, direcionada para 
dois novos grupos: lactantes 
18+ com bebê de até 2 anos 
de e motoristas de transporte 
escolar. A xepa é a aplicação de 
doses que sobram em frascos 
abertos no fim do dia. Para 
estes dois grupos, a aplicação 
terá início às 15 horas.

Divisão feita pela Prefeitura pretende diminuir a aglomeração de pessoas

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Dados do boletim Covid 
de ontem apontam uma 
taxa de ocupação da UTI 
Covid de 85% e de leitos 
ventilatórios 80%. Desde 
o último boletim, foram 
registrados 29 novos casos 
de Covid-19 e o município 
teve mais três mortes em 
decorrência do vírus.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, 23.690 
pessoas já receberam a 
primeira dose da vacina e 
7.925 receberam a segun-
da, de acordo com as fases 
instituídas pelo Estado de 
São Paulo, somando 31.615 
no total aplicadas. 

A cidade contabiliza 7.638 
pessoas que têm ou tiveram 
Covid-19. De acordo com 
a pasta, 7.153 pacientes 
se encontram recuperados. 
São contabilizados 24.444 
casos suspeitos e 38 pes-
soas aguardam resultados 
de exames, além de 204 
pacientes em tratamento.

O município soma 281 
mortes em decorrência do 
vírus. Outras informações 
sobre a pandemia e os dados 
epidemiológicos podem ser 
obtidas pelo telefone 4652 
1079, ramal 215.

Ocupação de UTI 
Covid em Arujá 
chega a 85%, 
diz Prefeitura

Coronavírus

Ferraz abre inscrições para 
empreendedores de rua

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Ferraz de Vasconcelos está 
com inscrições abertas para 
cadastro que pretende forma-
lizar os empreendedores de 
rua da cidade. O formulário 
pode ser encontrado no site 
oficial da Prefeitura. Cabe 
destacar que é necessário 
ter pelo menos 18 anos, ser 
morador da cidade e possuir 
meios de oferecer o serviço 
de forma estruturada.   

De acordo com a Pasta, o 
objetivo é formalizar estes 
profissionais, conhecidos 
como ambulantes, para que 
a municipalidade possa es-
tabelecer as diretrizes para o 
desenvolvimento dos trabalhos. 
Além disso, a formalização abre 
caminho para que a cidade 
ofereça cursos de capacitação.

Além disso, um projeto de 
lei sobre o assunto deverá ser 
encaminhado à Câmara. O 
foco será regulamentar toda 
a estrutura para este tipo de 
serviço, o que inclui local para 
a instalação de empreendedores 

Desenvolvimento Econômico

de categoria fixa (quiosques) 
e móvel (food truck).

Ainda vale destacar que o 
cadastro prevê espaço de 5% 
para pessoas com deficiência 
e idosos com mais de 60 anos.

Segundo o vice-prefeito e 
titular do Desenvolvimento 
municipal, Daniel Balke, o 
cadastramento, bem como 
a lei, visam solucionar um 
problema crônica de Ferraz de 
forma definitiva. “A questão 
com os empreendedores de 

rua não deveria ser um pro-
blema, mas sim uma solução, 
pois é uma categoria muito 
importante na cidade, que 
gera inclusive  empregos 
e fomenta a economia do 
município. Mas as outras 
gestões não trataram desta 
forma, por isso hoje temos que 
elaborar este grande trabalho 
para ficar bom para todos, 
pedestres, lojistas e para os 
próprios empreendedores de 
rua”, afirmou Balke.

É preciso ter, ao menos, 18 anos e morador de Ferraz

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz
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‘Virada da Vacina’ aplica 
19 mil doses em dois dias

A primeira “Virada da Va-
cina”, promovida pela Prefei-
tura de Suzano, encerrou as 
atividades ontem com mais 
um recorde de atendimento. 
A ação totalizou mais de 19 
mil aplicações em 37 horas 
de acolhimento na Arena 
Suzano. A megaoperação 
contemplou sete grupos prio-
ritários na imunização contra 
a Covid-19 e representa um 
marco histórico para a Saúde 
do município na luta contra 
a pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro Ishi, 
o trabalho conjunto, alinhado 
entre todas as secretarias, pos-
sibilitou o sucesso da operação. 

“Fizemos algo inédito na região, 
inclusive sendo destaque com 
repercussão na esfera estadual. 
O sentimento que fica é de 
imensa gratidão e de dever 
cumprido”, reforçou.

O trabalho que se iniciou às 
8 horas do dia anterior,  con-
templou a primeira dose dos 
moradores com comorbidades, 

Suzano

as pessoas com deficiência 
permanente grave, as grávidas 
e puérperas maiores de idade e 
os idosos, além dos profissionais 
da Educação e do Transporte, 
sendo restrito a taxistas, mo-
toristas e cobradores. Para o 
titular da pasta de Saúde, a 
experiência foi muito positiva. 

“Essa ação ficou para a história 
de Suzano, agora estudamos 
repetir o sucesso e promover 
mais atividades semelhantes. 
Não podemos perder mais 
tempo, precisamos vacinar”, 
afirmou.

Em toda a ação, o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado 
de sua esposa Larissa Ashiuchi, 
acompanhou de perto os 
trabalhos. “É gratificante ver 
toda essa união em prol do 
bem maior. Foram mais de 
400 pessoas envolvidas, entre 
servidores e voluntários, que 
desempenharam um papel 
fundamental. É realmente 
algo que nunca imaginamos 
antes, estamos todos muito 
orgulhosos, com uma ale-
gria que não cabe no peito”, 
agradeceu.

Força-tarefa teve duração de 37 horas na Arena

Wanderley Costa/Secop Suzano

Via Rápida Empresa diminui 
a abertura dos negócios

A tramitação para abrir 
uma empresa em Suzano 
ficou mais fácil. Isso porque 
a cidade conta com o pro-
grama Via Rápida Empresa, 
disponibilizado em parceria 
com o governo do Estado. Ele 
tem como objetivo facilitar a 
abertura e regularização de 
empreendimentos, principal-
mente os classificados como 
de baixo risco. Desta forma, 
a documentação é finalizada 
em cerca de dois dias.

Por meio dele é possível 
solicitar a pesquisa de viabi-
lidade, o Documento Básico 
de Entrada (DBA), o Regis-
tro Empresarial, a Inscrição 
Municipal e o Licenciamento 
para a atividade. O progra-
ma é coordenado pela Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp).

Para utilizar o sistema basta 
acessar o site vreredesim.
sp.gov.br, onde é possível 
realizar as operações com o 
login unificado do governo 
federal, o gov.br. Também é 
possível entrar na plataforma 

Empreendedorismo

por meio do site oficial da 
Prefeitura de Suzano (suzano.
sp.gov.br), clicando na opção 

“Cidadão Serviços e Informa-
ções”, no topo da tela, e depois 
escolhendo “Cadastro de 
Empresas/V.R.E.”, na categoria 
Via Rápida Empresa. Toda a 
documentação necessária para 
o requerimento será solicitada 
por meio do sistema para o 
usuário, seja ele um contador 
ou o responsável legal pelo 
negócio.

Podem participar todos os 
empreendedores que dese-
jam abrir ou regularizar sua 
empresa.

Com a integração dos di-
versos órgãos licenciadores, 
como a Vigilância Sanitária 
e o Corpo de Bombeiros, o 
empreendedor não precisa 
mais se deslocar até a sede 
da Jucesp e de outras enti-
dades da cidade e da capital. 
Depois de passar por todos os 
procedimentos indicados no 
sistema e ter os documentos 
regularizados, o usuário já 
está apto para desenvolver a 

atividade empresarial.
Além de reduzir a espera e 

poupar tempo, o Via Rápido 
Empresa possibilita que os 
interessados economizem 
com gastos de deslocamento, 
autenticações de documentos 
e reconhecimentos de firma. 

De acordo com o secretário 
municipal de Planejamento 
e Finanças, Itamar Viana, a 
plataforma incentiva a regu-
larização de negócios e con-
tribui para o fortalecimento 
do comércio. “Além do Via 
Rápido Empresa, também 
contamos com outras medidas 
de estímulo, como o Banco do 
Povo e as capacitações gratuitas 
fornecidas em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). A prefeitura realiza 
um trabalho constante de 
apoio ao empreendedorismo 
em Suzano”, concluiu.

Para mais informações sobre o 
serviço, basta entrar em contato 
com o setor responsável da 
administração municipal por 
meio do telefone 4745-2022.

Hemocentro e Banco de sangue 
buscam doadores de O- e O +

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

SUZANO E MOGI DAS CRUZES

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 grande desafio é manter a constância das doações

Divulgação
Banco de Sangue
tem feito campanhas 
por meio das redes 
sociais solicitando a 
colaboração
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Sete cidades têm R$ 68 milhões 

em obras ainda não concluídas

Intervenções vão desde reformas de ruas 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

Curso atende supervisores e 
gestores da rede municipal

Gestores da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes 
estão participando do curso 
Liderança Educacional: Cons-
truindo um Caminho da Era 
da Informação para a Era da 
Sabedoria, promovido pela 
Secretaria de Educação e a 
Escola de Governo e Gestão. 
Os encontros começaram no 
dia 24 de maio e acontecerão 
até 28 deste mês, de acordo 
com a divisão dos grupos 
respeitando os protocolos 
sanitários.

A formação atende supervi-
sores, diretores, vice-diretores, 
coordenadores pedagógicos 
e equipe do Departamento 
Pedagógico. “Mogi colocou a 
Educação como o centro do 
desenvolvimento da cidade. 
Nestes encontros, estamos 
dialogando e conectando as 
equipes com este pacto que 
estamos construindo para 
oferecer uma educação de 
excelência para os meninos 
e meninas do município”, 
disse o secretário de Educação, 
André Stábile.

Liderança Educacional

O curso, ministrado pelo 
professor José Henrique Porto, 
tem como objetivos contribuir 
para o desenvolvimento de 
um modelo de educação 
integral que contempla a 
complexidade da condição 
humana e estimula os centros 
de inteligência cognitivo e 
emocional, como está disposto 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e tam-
bém a melhoria das relações 
sociais nas unidades escolares, 
departamentos e na Pasta 

como um todo.
Segundo o professor, estas 

questões ficam mais evidentes 
em um cenário pandêmico. 

“Para a superação deste cenário 
de crise precisamos reconhecer 
sua complexidade, nos orientar 
pela solidez do saber científico 
e potencializar a capacidade 
empática humanitária. O 
desenvolvimento de habili-
dades socioemocionais e o 
estreitamento das relações do 
grupo de comando da SME 
é estratégico”, avaliou Porto.

Escola de Governo é a sede do curso, que vai até dia 28

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

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%

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



cidadesSábado, 19 de junho de 2021 7portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

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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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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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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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 muito a equipe e 

Pia Sundhage tem dois ouros e uma prata nos Jogos

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 ninguém 

é invencível e temos pro-
fissionais trabalhando para 
garantir que estejamos prontos 
para qualquer adversário. 
Essa é uma das chaves, estar 
preparada para os próximos 
passos”, afirmou.

Para a treinadora, uma 
das maiores dificuldades 
para concluir a lista foram 
as lesões. “Todas as posições 
vão ser um pouco difíceis. 
Temos muitas possibilidades 
de ataque, mas precisamos 
ganhar a bola juntas. Perde-
mos a Luana, e no todo foi 
difícil de lidar com algumas 
lesões. A conclusão é que 
as jogadoras vão atuar em 
diferentes posições. Isso vai 
ser chave”, comentou.

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.

Estadão Conteúdo
Divulgação/CBF

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 futebol 
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 
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 

Palmeiras

GP do Brasil de Fórmula 1 
abre pré-venda de ingressos

Ausente no calendário 
da Fórmula 1 em 2020, o 
GP do Brasil abriu ontem 
a venda de ingressos para 
a corrida deste ano, em 
novembro, no Autódromo 
de Interlagos, em São Paulo. 
Estão disponíveis para a 
pré-venda os ingressos do 
primeiro lote para o fim de 
semana dos dias 5, 6 ou 7 
de novembro.

Nesta etapa da venda, têm 
prioridade para adquirir 
os bilhetes quem já estava 
cadastrado e quem já esteve 
em edições anteriores do GP. 
Depois, pela ordem, vêm 
os clientes novos que se 
cadastrarem para comprar 
as entradas para este ano. 
A organização acredita que 
esta cota deve ser esgotada 
rapidamente.

A venda para o público 
em geral vai ter início assim 
que encerrar a pré-venda. 
Somente é possível fazer o 
cadastro e adquirir ingressos 
para a corrida no site oficial 
do GP: www f1saopaulo.com.

Automobilismo

Caso a prova desse 
ano também seja 
cancelada, bilhetes 
valerão para a 
próxima temporada

Lucas Lima deve ser 
multado ou até vendido

Guilherme Rodrigues/Estadão Conteúdo

divulgado nas redes sociais. 
Jogador e torcedores não 
estavam usando máscaras 
no momento da confusão.

“Errei, errei. Perdão”, disse 
Lucas Lima em determinado 
momento da gravação. “Tá 
achando que é fácil, né?”, 
cobrou parte do grupo, en-
quanto o meia entrava em 
um carro para ir embora 
do local.

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 home-
nagens póstumas aos dois.

Lucas Lima, de 30 anos, 
faz parte do elenco alviver-
de desde 2018 e ainda não 
conseguiu convencer no 
Palmeiras. Ele tem um dos 
maiores salários do elenco e 
é reserva. Nesta temporada, 
ficou um período fora por 
lesão e quando voltou não 
agradou. O meia foi um 
dos que erraram pênalti na 
eliminação para o CRB na 
Copa do Brasil. (E.C.)

br. Os fãs de automobilismo 
que já estavam cadastrados 
anteriormente vão receber 
por e-mail um código único 
para a pré-venda.

Os setores das arquibanca-
das são os mesmos dos anos 
anteriores. Há apenas uma 
novidade. A área VIP terá 
a estreia do setor chamado 
Grand Prix Club. Mas o 
autódromo receberá menos 
torcedores neste ano, devido 
à pandemia. A organização 
ainda não definiu quantos 
serão permitidos em cada 
dia do fim de semana do GP.

“A capacidade do autódromo 
será reduzida neste primeiro 
momento, visando a realização 
de um evento seguro para 
todos, mas poderá aumentar 
se a situação da pandemia 

no Estado permitir. Todos 
os protocolos determinados 
pelas autoridades sanitárias 
na ocasião do evento serão 
cumpridos rigorosamente”, 
informou a organização.

O GP brasileiro avisa tam-
bém que, caso haja cancela-
mento da prova deste ano, 
o ingresso será válido para 
a corrida de 2022. No ano 
passado, a prova da F-1 em 
solo nacional não foi realizada 
em razão da pandemia. Não 
houve corridas nas Américas, 
devido ao alto número casos 
de Covid-19 nos países.

A ausência no calendário 
de 2020 coincidiu com a 
disputa entre as cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro 
para receber a corrida. A ca-
pital fluminense apostava no 
projeto do novo autódromo 
planejado para ser erguido 
no bairro de Deodoro. Mas 
a cúpula da F-1 decidiu 
renovar seu contrato com 
São Paulo por cinco anos, 
em acordo anunciado em 
dezembro. (E.C.)


