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Um em cada três suzanenses
tomou a 1ª dose da vacina 

Cálculos feitos pela Prefeitura apontam que pouco mais de 71 mil pessoas tomaram a dose inicial contra Covid

VESTIBULINHO

  Etec de Suzano tem o curso de 
Enfermagem mais disputado. Cidades, página 4

O número representa pouco mais 
de 36% da população adulta do 
município, estimada em 212.044 
habitantes. Ao todo, Suzano soma 
103 mil aplicações, sendo que 
26.749 vacinados já concluíram 
o ciclo com a segunda aplicação. 
Um novo cronograma de aten-
dimento já foi disponibilizado e 
a Secretaria Municipal de Saúde 
reforça a importância da adesão 
à segunda dose. Os próximos 
grupos contemplados no muni-
cípio serão os de pessoas maio-
res 46 anos, que serão atendidas 
nas próximas quinta e sexta-feira.  
Suzano, página 3

No final da última semana, as ci-
dades de Suzano e Mogi das Cruzes, 
juntas, imunizaram mais de 48 mil 
pessoas contra o coronavírus (Co-
vid-19) nos eventos Virada da Vaci-
na e “Vacinaço”. Os plantões avan-
çaram a cobertura nos respectivos 
municípios. Cidades, página 5

No plantão

CIDADES  
VACINAM  
48 MIL 

72 horas

Dez morrem por 
Covid nos três 
últimos dias
Cidades, página 5

12 POSITIVOS

Ferraz faz 500 

testes contra 

Covid. p4
Boa parte desses moradores foi vacinado durante a Virada da Vacina, ocorrida na semana passada

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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Educação

Passe livre pode ser pedido  
até dia 16 do mês que vem

Recadastramento começa dia 1º de julho e deve ser 
feito somente pela internet. Suzano, página 3
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 �Tapa buraco

Apesar do esforço da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos, a cidade ain-
da apresenta diversas vias públicas con-
tendo buracos na sua malha viária. Por 
isso, o vereador Alexandro Santos Alves 
Silva (PSC) resolveu propor esse tipo de 
operação em todas as ruas situadas no 
Jardim San Giovanni.

 �Trilhas do museu

O Museu da Energia de Salesópolis, ins-
talado em um parque formado por tre-
chos remanescentes da Mata Atlântica, 
reabrirá as portas com a realização do 
roteiro “Trilhas do Museu”, em que se-
rão oferecidas duas opções de passeio: 
a trilha da Fenda e a da Figueira. A partir 
de 1º de julho, o agendamento para visi-
tas estará disponível para quintas, sex-
tas e sábados, às 10 ou 14 horas, com 
grupos de até 10 pessoas.

 �Um ano de funcionamento

Criado pela Secretaria Municipal de Saú-
de para ampliar o atendimento contra o 
novo coronavírus, o Ambulatório Pós-
-Covid de Guararema completou um 
ano de funcionamento ontem. O servi-

ço, antes disponibilizado na Escola Pro-
fissionalizante Prefeito Sebastião Alvino 
de Souza, foi realocado para o Centro de 
Especialidades de Saúde e Apoio à Po-
pulação (Cesap).

 �LOA 2022

A população de Arujá já pode colaborar com 
a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 
do município para 2022-2025 e também 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, 
enviando as sugestões, até 02 de agosto, 
sobre as prioridades que julgar necessá-
rias para o desenvolvimento socioeconô-
mico de Arujá, acessando o link https://
form.jotform.com/211363696947670.

 �Nota fiscal

A Secretaria da Fazenda e Planejamento 
do Estado de São Paulo disponibilizou, na 
quarta-feira, R$ 21,3 milhões aos consu-
midores cadastrados no programa Nota 
Fiscal Paulista. A liberação de créditos 
de junho é referente às compras e doa-
ções de documentos fiscais realizadas 
em fevereiro de 2021. Deste montante, 
R$ 10,4 milhões foram destinados a pes-
soas físicas. Já as instituições filantró-
picas têm à disposição R$ 10,7 milhões.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Direito e dever do comércio

V
alorizar comerciantes preocupados 
com a disseminação da Covid-19 
é uma prática que pode auxiliar o 
reconhecimento de estabelecimen-

tos que seguem à risca as ordens de restrição, 
isolamento e todos os itens que compõem as 
regras de segurança sanitária. Representantes 
do setor comercial e do Poder Executivo em 
Mogi das Cruzes estão atuando em conjun-
to para a possível elaboração de um selo de 
boas práticas de estabelecimentos essenciais 
e não-essenciais no contexto da pandemia.

A sugestão foi apresentada por entidades, 
como o Sindicato do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) e 
a Associação Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC). O selo teria como principal objetivo 
legitimar o trabalho realizado pelos estabe-
lecimentos em manter todos os protocolos. 
A sugestão da criação de um selo voltado 
aos estabelecimentos comerciais responsá-
veis também encontrou apoio na Câmara de 
Vereadores de Mogi das Cruzes. No último 
dia 10, os vereadores Eduardo Ota (Pode), 
Marcos Furlan (DEM), Milton BiGêmeos 
(PSD) e Malu Fernandes (SD) protocolaram 

a indicação 1.180/2021, sugerindo a criação 
do selo Evento Seguro para a retomada da 
economia de locais autorizados a funcionar 
sob as regras do Plano São Paulo. Já a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes informou que a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
está participando da elaboração do selo de 
boas práticas, com o intuito de valorizar em-
preendedores comprometidos com o cum-
primento das regras de segurança sanitária.

O isolamento social não tem ligação dire-
ta com as regras estabelecidas país afora ou 
com o Plano São Paulo, criado pelo gover-
no Doria. Mesmo sem a imposição de me-
didas restritivas, o prejuízo no comércio já 
seria evidente, pois existe parte da popula-
ção consciente e que deixaria de sair às ruas, 
mesmo sem o pedido do poder público. Por 
isso, o incentivo é importante.

Ações como essa podem incentivar os de-
mais e marginalizar aqueles que não cum-
prem as regras sanitárias. A luta por maior 
flexibilização do comércio é um direito vá-
lido dos comerciantes, mas eles têm o de-
ver de colaborar para a não disseminação 
do coronavírus.

Vivemos tempos difíceis. 
Enfrentamos a pandemia da 
Covid-19 desde o início de 
março de 2020, quando foi 
registrada a primeira trans-
missão interna.

No dia 9 daquele mês, o 
presidente Bolsonaro se ma-
nifestou pela primeira vez di-
zendo que “o poder destrui-
dor” do vírus estaria sendo 
superdimensionado. Tal fala 
ocorreu em uma viagem aos 
Estados Unidos. No outro dia 
ele retomou o tema afirman-
do que “muito do que falam é 
fantasia, isso não é crise”. Esse 
discurso até então “aceitável”, 
visto que estávamos apenas 
no início daquilo que seria 
uma das maiores tragédias 
vividas no Brasil e no mundo, 
tornou-se uma marca desse 
governo.

No dia 11 de março de 

Mentira como regra

ARTIGO
Afonso Pola

2020 a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) decla-
rou pandemia após registrar 
mais de 118 mil casos em 14 
países, e 4.291 mortes. 

No dia 27 de março de 2020, 
Bolsonaro afirmou que “para 
90% da população, isso vai 
ser uma gripezinha ou nada” 
e em 12 de abril, quando o 
Brasil contabilizava 1.200 
mortes, ele dizia que o vírus 
estaria indo embora. Já em 
novembro do mesmo ano 
o presidente nos qualificava 
como um “país de maricas” 
quando o número de mortes 
já estava em 163 mil.

Buscando desqualificar as 
vacinas, já que o presidente 
e boa parte dos membros do 
governo defendem desde o 
início o chamado “tratamento 
precoce” e a tese de “imuni-
zação de rebanho”, em 18 de 

dezembro escutamos atônitos 
a maior autoridade do país 
dizer a vacina poderia fazer a 
pessoa virar um jacaré, nascer 
barba em mulher e homem 
falar fino. E o Brasil já con-
tabilizava 185.000 mortes.

Quando observamos as fa-
las dos principais nomes desse 
governo e os parlamentares 
que o apoiam, não é raro nos 
depararmos com um monte 
de mentiras. A divulgação de 
fakes news nas redes sociais 
é constante. 

Os argumentos vão sendo 
refeitos ao gosto daqueles que 
não querem se render às evi-
dências, para continuar a luta 
histérica para dar aparência de 
verdade às suas mentiras. Já 
atingimos a emblemática mar-
ca de 500 mil mortos. Parte 
delas poderiam ser evitadas 
se o caminho fosse a ciência 
e não a mentira.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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Homem é preso por agredir 
esposa no Pq. Maria Helena

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano atendeu 
anteontem a um caso de 
violência doméstica no Par-
que Maria Helena. Uma 
mulher foi agredida na rua 
pelo seu marido e recebeu 
atendimento dos guardas, 
que realizaram a prisão pre-
ventiva do indivíduo.

Aproximadamente às 9h30, 
uma viatura foi acionada 
por moradores, que infor-
maram sobre um indivíduo 
agredindo sua esposa no 
meio da rua. Os guardas 
imediatamente foram para 
o endereço prestar socorro, 
ocasião onde encontraram a 
vítima com as vestes rasgadas 
e sua filha no colo.

Segundo a vítima, o ma-
rido é usuário de drogas e 
já a havia agredido antes. 
Poucos minutos antes, ele 
estava em casa pegando 
pertences para vender por 
mais itens ilícitos quando 
ameaçou jogar um botijão 
de gás nela e em sua filha, 
de apenas 2 anos. Naquele 

Violência doméstica

momento ela tentou fugir, 
mas foi interceptada ainda 
na rua, onde foi agredido e 
teve suas roupas rasgadas.

Os agentes foram até o 
suspeito e o encontraram 
em estado agressivo, alterado 
pelo uso de entorpecentes. 
Quando questionado, ele 
ofendeu os guardas e as 
pessoas presentes. Após um 
caso de desacato, a equipe 
acionou reforços para resolver 
a situação com o mínimo 
de conflito, e contou com o 
apoio da Polícia Militar para 
encaminhá-lo à Delegacia 
Central.

Durante o transporte, o 
indivíduo ainda se mostra-
va intensamente alterado 
e começou a se automuti-
lar, rasgando parte de suas 
roupas no processo. Após a 
formalização do boletim de 
ocorrência, o homem foi preso 
de forma preventiva, tendo 
em vista as ocorrências de 
agressão, violência domés-
tica, desacato e ameaça. Um 
pedido de medida protetiva 

à  vítima foi encaminhado ao 
Judiciário. Com a liberação, 
ela passará a ser acompanhada 
com frequência pela Patrulha 
Maria da Penha, de forma a 
garantir sua segurança.

De acordo com a coman-
dante da GCM, Rosemary 
Caxito, a corporação tem 
trabalhado de forma in-
cansável no enfrentamento 
à violência contra a mulher 
com intensificação de rondas 
e atendimento imediato de 
denúncias. Ela ainda reforçou 
a necessidade de que vítimas, 
familiares, amigos e vizinhos 
denunciem situações deste 
tipo sob qualquer suspeita, 
visando garantir o bem-estar 
dos envolvidos e impedir 
que casos assim continuem 
a acontecer no município.

Ainda no domingo, uma 
viatura do Canil estava em 
patrulhamento preventivo 
pelo Jardim Monte Cristo 
quando foi acionada sobre 
um possível caso de tráfico de 
drogas próximo ao Rodoanel 
Mário Covas (SP-21).

Passe Livre abre inscrições
O novo prazo para inscri-

ções e recadastramento no 
programa municipal Passe 
Livre Estudantil vai do dia 
1º a 16 de julho. A iniciativa 
assegura a gratuidade no 
transporte público neste 
segundo semestre para os 
alunos que fazem parte do 
perfil contemplado. Devido 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19), os créditos 
dos beneficiários só serão 
disponibilizados conforme 
o retorno oficial das aulas 
presenciais.

O programa, criado por 
meio da lei complementar 
nº 226/2013 e alterado 
pelas leis complementares 
nº 313/2017 e nº 317/2018, 
contempla estudantes mo-
radores de Suzano, que 
se encaixam no perfil de 
renda familiar total de até 
três salários mínimos ou 
de renda per capita de até 
meio salário mínimo para 
cada integrante.

Os interessados em se 
inscrever ou renovar o 
cadastro para o segundo 
semestre de 2021 devem, 
primeiramente, acessar o 

Educação

hotsite do programa (www.
suzano.gov.br/web/passe-

-livre) e seguir as instruções 
para verificação do RG.

Ainda no ambiente on-
line, o estudante deverá 
acompanhar o processo 
de análise e validação da 
sua solicitação, que terá 
duração entre 20 e 30 dias. 
O aluno deverá se atentar 
ao calendário escolar e 
aguardar notificação por 
e-mail informando sobre 
o primeiro carregamento 
do seu cartão.

De acordo com o secretário 

municipal de Educação, 
Leandro Bassini, a inicia-
tiva garante mais acesso 
ao ensino. “No momento, 
estamos empenhados em 
vacinar 100% dos pro-
fessores suzanenses, além 
dos demais profissionais 
da Educação. Essa é uma 
força-tarefa que representa 
mais esperança para o re-
torno das aulas presenciais 
de maneira segura. Com o 
cadastro atualizado no Passe 
Livre, será possível agilizar 
essa retomada para todos 
o quanto antes”, explicou. 

Alunos tem entre 1º e 16 de julho para se cadastrar

Wanderley Costa/Secop Suzano

Um a cada três suzanenses já 
tomou a 1ª dose da vacina

Números divulgados ontem apontam que 77.107 pessoas já tomaram, ao menos, a 1ª dose contra o coronavírus

IMUNIZAÇÃO

A “Virada da Vacina” em 
Suzano contra o coronaví-
rus (Covid-19) rendeu 19 
mil novas aplicações do 
imunizante, elevando os 
índices para 77.107 pes-
soas já vacinadas com a 
primeira dose. O número 
representa pouco mais de 
36% da população adulta, 
estimada em 212.044 ha-
bitantes. Ao todo, Suzano 
soma 103 mil aplicações, 
sendo que 26.749 vacinados 
já concluíram o ciclo com a 
segunda aplicação. Um novo 
cronograma de atendimento 
já foi disponibilizado e a 
Secretaria Municipal de 
Saúde reforça a importância 
da adesão à segunda dose.

Para o chefe da Pasta, 
Pedro Ishi, a última ação 
trouxe números expressivos 
ao superar a meta inicial 
em apenas 24 horas de 
operação. A experiência 
fez com que o município 
garantisse um imunizado 
a cada três adultos. “Já te-
mos pouco mais de 30% da 

população adulta vacinada 
com a primeira dose. Esse é 
um índice que comemoramos 
porque reflete o sucesso da 
‘Virada da Vacina’, que veio 
justamente com o objetivo 
de assegurar a dose a quem 
é de direito, por meio do 
atendimento em horários 
alternativos a sete grupos 
prioritários”, explicou.

Os próximos grupos 
contemplados serão os de 
pessoas maiores 46 anos, 
que serão atendidas nas 
próximas quinta e sexta-

-feira. Além desse público 
inédito, a oferta da vacina 
aos que fazem parte dos 
grupos anteriormente con-
templados também continua. 
Assim como a aplicação da 
segunda dose a quem ainda 
não completou o ciclo.

O secretário reforçou a 
importância da segunda 
aplicação. “Ao concluir as 
duas etapas da vacinação, a 
expectativa é de uma resposta 
imunológica muito mais 
eficiente contra o vírus. A 

imunização é a nossa única 
arma contra a doença. Não 
podemos descuidar agora 
que temos vacina dispo-
nível. Já perdemos muito 
tempo e muitas vidas nesta 
pandemia”, lembrou.

Cronograma
A Secretaria Municipal de 

Saúde divulgou ontem um 
novo cronograma de vacina-
ção contra a Covid-19 para 
as próximas quinta e sexta-

-feira. As datas contemplam, 

respectivamente, as pessoas 
maiores de 48 e 46 anos, 
além dos demais grupos 
prioritários anteriormente 
beneficiados.

O atendimento nesses dois 
dias será descentralizado, 

com acolhimento no Centro 
de Artes e Esportes Uni-
ficado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e na Escola 
Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva, ambos no 
horário convencional, das 8 
às 17 horas; bem como na 
Arena Suzano, com horário 
estendido até as 19 horas. Já 
o sistema drive-thru, com 
entrada pela avenida Brasil, 
será das 8 às 17 horas. 

Cada grupo tem especi-
ficidades, sendo exigidos 
diferentes itens comprobató-
rios para cada situação, além 
da documentação de praxe 
estipulada para a primeira 
e para a segunda aplicação.  

Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano/) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano/). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é o 4745-2035.

No total, Suzano já aplicou 103 mil doses na população contra o coronavírus

Wanderley Costa/Secop Suzano
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500 teste contra Covid 
são realizado em 10 dias

A Secretaria de Saúde 
de Ferraz de Vasconce-
los realizou 525 testes de 
coronavírus (Covid-19) 
nos últimos dias. A ação 
visou a testagem em massa 
da população em postos 
de saúde com localização 
estratégica. Os casos posi-
tivos foram encaminhados 
e orientados e estão sendo 
assistidos pela Pasta.

A iniciativa ocorreu entre 
os dias 8 e 18 de junho. Os 
moradores puderam encon-
trar o exame nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
da Vila São Paulo, Vila 
Margarida, Jardim Yone, 
Jardim Castelo e Jardim 
Bela Vista.

Os exames foram para 
detecção de anticorpos contra 
coronavírus IGM e IGG e, 
desta forma, foi possível 
realizar um monitoramento 
dos casos sintomáticos e 
assintomáticos da população. 
Os testes foram indicados 
para pessoas que apresen-
tavam sintomas a partir do 

Ferraz

sétimo dia ou para aqueles 
que desejavam avaliar se 
já tiveram o contato com 
o vírus. Entre os exames, 
foram identificados 12 casos 
positivos da doença.

De acordo com a titular 
da pasta, Kelly Hungria, a 
ação foi satisfatória, visto que 
a ação conseguiu atingir o 
número de testes esperados. 

“Inicialmente, a intenção é 
fazermos pelo menos cem 

exames em cada polo, o 
que alcançamos com êxito. 
Dessa forma, conseguimos 
ter uma visão mais ampla 
da situação epidemiológica 
do município”, afirmou a 
secretária.

Com o fim da iniciativa, 
os moradores que quiserem 
realizar o exame devem 
procurar suas UBSs de 
referência para avaliação 
clínica e mais orientações.

Do total de testes, 12 tiveram resultados positivos

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Enfermagem de Suzano é o 
mais disputado das Etecs

Centro Paula Souza informou que unidade possui 26,78 candidatos por vaga; são 1.071 inscritos para 40 cadeiras

CURSO

Os cursos técnicos da área 
de saúde estão entre os mais 
concorridos no Vestibuli-
nho das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para o 
segundo semestre de 2021. 
Enfermagem, por exemplo, 
lidera em oito unidades do 
Centro Paula Souza (CPS) 
em diferentes regiões do 
Estado. Na Etec de Suzano, 
1.071 inscritos vão disputar 
as 40 vagas, representando 
26,78 candidatos por vaga.

O mesmo curso teve altos 
índices de candidatos por 
vagas também nas Etecs 
Rubens de Faria e Souza 
(15,83); Coronel Fernando 
Febeliano da Costa (12,28); 
Doutora Ruth Cardoso (12,10); 
Doutor Renato Cordeiro 
(11,50), Philadelpho Gouvêa 
Netto (10,43); Professor José 
Sant’Ana de Castro (10,38) 
e Adolpho Berezin (10,23).

Outro destaque da área 
de saúde neste processo 
seletivo é o curso técnico de 
Farmácia da Etec de Cidade 
Tiradentes, que alcançou a 

maior demanda com 11,93 
candidatos por vaga.

Para o coordenador do 
Ensino Médio e Técnico, 
Almério Melquíades Araújo, 
o processo seletivo para o 
próximo semestre aponta duas 
tendências: a consolidação 
da procura pela formação 
técnica na área de saúde e o 
aumento do interesse pelos 
cursos online. “Enfermagem 
e Farmácia que sempre 
registram uma demanda 
alta mantêm o interesse dos 
candidatos nesse período de 
pandemia.” Sobre a evolu-
ção da modalidade online, 
as inscrições passaram de 
15.510 no processo seletivo 
do segundo semestre de 
2020 para 17.111 inscritos 
no Vestibulinho do mesmo 
período deste ano.

O estudante da Etec de 
Suzano, Leonardo Ribeiro, 
um dos ingressantes no 
curso técnico de Enferma-
gem em fevereiro do ano 
passado, agora comemora 
a retomada gradual das 

aulas práticas presenciais e 
a possibilidade de estagiar. 

“Com as atividades práticas 
do estágio, tenho ainda mais 
convicção sobre a minha 
escolha pela carreira de 
técnico em Enfermagem.”

Ribeiro decidiu pela área 
depois de ter sido volun-
tário no projeto Os Super 
Carequinhas, que se dedica 
ao tratamento de crianças 
com câncer. “Sempre gostei 
de trabalhos sociais em 

comunidades e aldeias in-
dígenas e com a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
o técnico de Enfermagem 
ampliou ainda mais sua 
atuação e protagonismo”, 
completa.

Administração
O curso técnico de Admi-

nistração também é bastante 
concorrido no processo sele-
tivo. Na Etec de Guarulhos, 
476 inscritos vão disputar as 
40 vagas oferecidas, o que 
representa 11,90 c/v. A mesma 
habilitação ganha destaque 
na modalidade online, com 
9,42 candidatos por vaga. 
O ranking com os maiores 
índices de candidatos por 
vaga dos cursos presenciais 
e online pode ser conferido 
pelo site.

No total, 123.914 can-
didatos vão disputar uma 
das vagas oferecidas para o 
Ensino Técnico e Especiali-
zação Técnica.

A demanda completa por 
curso e unidade está dispo-
nível no site vestibulinhoetec.
com.br.

A lista de classificação geral 
e de convocação para envio 
dos documentos de matrícula 
estará disponível apenas no 
site oficial do Vestibulinho 
no dia 28 de junho.

Números para Etec de Suzano são relativos ao vestibulinho do 2º semestre do ano

Mogi News/Arquivo

Prefeitura de Guarare-
ma continua a ampliar a 
quantidade de Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
de recicláveis no município. 
Ontem, a administração 
municipal disponibilizou 
mais um posto de entrega 
de resíduos, desta vez a 
unidade está localizado 
no bairro Maracatu.

No novo local, a po-
pulação pode descartar 
materiais recicláveis secos e 
limpos, como vidro, metais, 
plásticos, papéis e papelão, 
isopor e óleo de cozinha 
(neste caso em garrafas 
bem fechadas para não 
haver vazamento).

“Os PEVs espalhados por 
toda nossa cidade demonstram 
que, com a cooperação e o 
envolvimento de todos, é 
possível destinar os resíduos 
de forma ambientalmente 
correta, gerando renda e 
principalmente preservan-
do nosso meio-ambiente”, 
explicou o assessor da Pre-
feitura de Guararema, Ri-
cardo Moscatelli. “É muito 

Guararema inaugura 
local para descarte

Resíduos

importante que as pessoas 
tenham essa consciência 
e façam o descarte desses 
materiais de forma correta 
em nossos PEVs”, completou 
o assessor.

Em Guararema, os PEV’s 
estão distribuídos por toda 
cidade em pontos estratégicos 
para facilitar a logística de 
entrega dos itens por parte 
da população e de retirada 
dos materiais realizada pelas 
equipes da cooperativa de 
reciclagem.

Unidades
O novo PEV no bairro 

Maracatu fica na avenida 
Francisca Lerário, 9177. Os 
demais bairros que possuem 
um ponto de entrega vo-
luntária são: Centro (duas 
unidades), Morro Branco, 
Fukushima, Lagoa Nova, 
Itapema, Nogueira, D’Ajuda 
e Luís Carlos.

A relação completa com 
os endereços dos PEVs 
está disponível no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br).

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos já trocou 20 qui-
los de ração por tampinhas 
plásticas por meio do projeto 
Fome do Cão. A iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Verde, Meio Ambiente e 
Proteção Animal visa in-
centivar a reciclagem, bem 
como garantir a alimentação 
de cães e gatos. Qualquer 
pessoa pode participar do 
programa.

A ação funciona da seguinte 
forma: todas as terças-feiras, 
os munícipes podem trocar 
tampinhas plásticas por ra-
ção no Parque Municipal 
Nosso Recanto. De acordo 
com a pasta, 70 tampinhas 
equivalem a aproximada-
mente um quilo de ração. 
O programa também é dire-
cionado para Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), 
bem como para protetores 
independentes de animais.

A troca pode ser realizada 
das 8 horas ao meio-dia ou 
das 14 às 16h30.

Projeto de Ferraz 
troca tampinhas 
por 20 quilos de 
ração animal

‘Fome do Cão’ 
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Alto Tietê registra 10 mortes
Nas últimas 72 horas o 

Alto Tietê registrou a morte 
de dez pessoas, causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
informou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).

Os óbitos foram registrados 
em Arujá, que confirmou 
dois falecimentos; Poá, que 

Por Covid-19

informou a morte de uma 
pessoa; Suzano, com quatro 
óbitos e Santa Isabel, que 
revelou a ocorrência de 
três vítimas fatais. Com a 
atualização de ontem, mais 
a do final de semana, o Alto 
Tietê chega a 4.422 mortes 
por coronavírus.

A maioria dos óbitos está 
em Mogi das Cruzes, que 

possui 1.310 vítimas fatais, 
mas, durante os últimos três 
dias, não registrou mortes 
pela doença. Na sequência 
surge Itaquaquecetuba, com 
847 vítimas confirmadas, 
Itaquá também não reve-
lou mortes neste final de 
semana. Suzano tem 802 
falecimentos por Covid-19 
confirmados.

Suzano e Mogi vacinam 48 mil 
moradores durante eventos

Atendimento durante estes dois dias foi direcionado para pessoas que pertenciam a determinados grupos

FORÇA-TAREFA

No final da última sema-
na, as cidades de Suzano e 
Mogi das Cruzes, juntas, 
imunizaram mais de 48 mil 
pessoas contra o coronavírus 
(Covid-19) nos eventos Virada 
da Vacina e “Vacinaço”. Os 
plantões avançaram a cober-
tura vacinal nos respectivos 
municípios, equivalendo ao 
trabalho realizado em semanas 
de campanha normal. 

A Prefeitura de Suzano 
informou que mais de 19 
mil pessoas receberam, entre 
quinta e sexta-feira passadas, 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 na Virada 
da Vacina. A ação foi pro-
movida pela Secretaria de 
Saúde do município, com o 
uso das instalações da Arena 
Suzano, localizada no Parque 
Municipal Max Feffer.

Os trabalhos foram direcio-
nados a sete públicos iniciais: 
a primeira dose para pessoas 
com comorbidades, pessoas 
com deficiência grávida, 

grávidas e puérperas com 
mais de 18 anos, profissionais 
dos setores de Educação e 
Transportes (restrito a taxistas, 
motoristas e cobradores). 
Nas expectativas iniciais 
da pasta da Saúde, a meta 
de vacinação era de 12 mil 
pessoas, que foi batida nas 
primeiras 24 horas de ativi-
dades. Ao final, o município 
registrou mais de 19 mil 
pessoas imunizadas.

Com o plantão de imu-
nização, a cidade chegou à 
marca de 77.107 pessoas com 
a primeira dose até a noite 
de segunda-feira. Mediante 
levantamento de dados di-
vulgados pela Prefeitura de 
Suzano, a ação correspondeu 
ao ao mesmo número de 
pessoas que receberam a 
primeira dose entre os dias 
7 de maio e 16 de junho.

Para viabilizar o trabalho, 
a Prefeitura afirmou ter dis-
ponibilizado para a Virada 
mais de 400 servidores, entre 
trabalhadores da Saúde e 
voluntários de outras pastas 

que garantiram a logística e o 
atendimento. Suzano informou 
que existe a possibilidade de 
realização de novos mutirões 
semelhantes ao da última 
semana se repitam, devido 
ao sucesso de público.

‘Vacinaço’
A Secretaria de Saúde de 

Mogi das Cruzes também 
realizou, entre sexta e sába-
do, o “Vacinaço” na região 
central da cidade. O atendi-
mento foi focado a pessoas 

sem comorbidades na faixa 
entre 50 e 59 anos e, ao final 
do período de vacinação, o 
município registrou 29.172 
pessoas com a primeira dose 
contra a doença.

Segundo a secretaria municipal 

de Saúde, o atendimento segue 
hoje para pessoas com mais de 
50 anos e outros públicos-alvo 
que realizaram o agendamento 
prévio pela internet: profissio-
nais da Educação, motoristas 
e cobradores com mais de 18 
anos; pessoas com comorbi-
dades com mais de 18 anos, 
pessoas com deficiência grave 
e indígenas maiores de idade.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes também liberou no início 
desta semana o pré-cadastro 
para mulheres no período pós-

-parto e lactantes com mais 
de 18 anos, com o intuito de 
aumentar a cobertura vacinal 
e contribuir para a imunização 
indireta de crianças em fase 
de amamentação.

O pré-cadastro pode ser 
feito pela página [www.clique-
vacina.com.br], direcionado 
a mulheres que amamentam 
bebês com até 11 meses e 
29 dias. A Administração 
Municipal, por meio da pasta 
da Saúde, entrará em contato 
para garantir a organização e 
atendimento.

André Diniz

Procura pelo ‘vacinaço’ gerou filas de carros no Pró-Hiper, onde ocorreu o evento

Divulgação/PMMC

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.422
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1.310

Operação Tapa-Buraco 
segue em várias regiões

A Secretaria de Serviços 
Urbanos de Mogi das Cruzes 
segue com os trabalhos diários 
da Operação Tapa-Buraco, 
com o empenho de cinco 
frentes simultâneas para 
atender diversas regiões 
da cidade. Esta semana, as 
equipes atuam na Estrada do 
Taboão, Taiaçupeba, Jardim 
Santa Tereza, Jardim Aero-
porto III e Jardim Esperança.

Os serviços resultam de um 
mapeamento que subdividiu 
o município em regiões e 
também por um trabalho 
de geolocalização para iden-
tificação dos trechos que 
necessitam de reparos. A 
definição dos locais de atuação 
também tem como base um 
levantamento de pedidos 
da população abertos pela 
Ouvidoria, de demandas 
provenientes da Câmara 
Municipal e da identificação 
feita pelas próprias equipes 
da Secretaria. São mais de 
500 vias mapeadas.

Os trabalhos já foram con-
cluídos em vias importantes 

Serviços

como Estrada do Pavan, 
avenidas Engenheiro Miguel 
Gemma, Narciso Yague Gui-
marães, Ricieri José Marcatto 
e Francisco Rodrigues Filho. 
Também receberam melhorias 
as avenidas Francisco Ferreira 
Lopes, General Osório e Vo-
luntário Fernando Pinheiro 
Franco, além das ruas José 
Bonifácio e Major Arouche 
de Toledo, dentre outras.

A Prefeitura também está com 
um programa de recapeamento 

de vias públicas. São 40 vias 
da cidade contempladas 
com troca da capa asfáltica. 
Ao todo, serão atendidos 
cerca de 35 quilômetros de 
extensão de vias. Esta sema-
na, a Secretaria de Serviços 
Urbanos está concluindo o 
recapeamento na rua Gusmão 
Costa, no Mogi Moderno. O 
investimento da Prefeitura, 
especificamente nesses traba-
lhos, é de aproximadamente 
R$ 24,5 milhões.

Secretaria opera com cinco frentes de trabalho

Divulgação/SMSU
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Objetivo é evitar aglomerações e quebra dos protocolos

Divulgação

Prefeitura autua tabacaria
e quadra de esportes

A Prefeitura de Suzano 
autuou uma tabacaria na 
Vila Adelina e uma quadra 
de esportes no Jardim Nova 
América, no último final de 
semana por descumprimento 
ao decreto que estabelece regras 
para conter a pandemia da 
Covid-19. Além destes bairros, 
a operação policial também 
passou pelo Jardim Colorado 
e pela Cidade Edson, mas 
os comércios locais estavam 
devidamente fechados. 

Os trabalhos de fiscalização 
contaram com a participação 
de equipes da Vigilância 
Sanitária, do Departamento 
de Fiscalização de Posturas e 
da Guarda Municipal. Já em 
Itaquaquecetuba, a Secretaria 
de Segurança Urbana, também 
realizou a operação no final 
de semana, que resultou em 
quatro “paredões” apreendi-
dos e um veículo contendo 

“paredão” apreendido.
Na cidade, as autuações 

só ocorrem quando não há 

Fiscalização em Suzano

sucesso na mediação de 
conflito feita pela GCM.

Também no último final 
de semana, a Secretaria de 
Segurança de Mogi das Cru-
zes registrou 259 chamadas 
junto à Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
que resultaram em quatro 
multas por desrespeito aos 
protocolos.

Três delas ocorreram porque 
comércios localizados na Vila 
Joia e no centro deixaram de 

seguir as exigências do decreto 
municipal de prevenção ao 
vírus. Já no Jardim Maricá, a 
GCM interditou um pancadão, 
que também é contrário às 
medidas restritivas.

Apesar do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
de Poá ter movimentado um 
patrulhamento em conjunto 
com a GCM, no último final 
de semana, as aglomerações 
foram dispersadas e não 
houve emissão de multas.

Thamires Marcelino

Núcleos receberão trabalhos 
de regularização fundiária

São eles: Vila Natal, Jundiapeba, Jardim Santos Dumont I e II, Jardim Aeroporto I e II e Chácara Guanabara

IMÓVEIS

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
recebeu no sábado passado a 
visita do secretário executivo 
de Habitação do Estado de 
São Paulo, Fernando Maran-
goni. Durante o encontro, 
ambos assinaram as ordens de 
serviço para a regularização 
fundiária de sete núcleos 
em Mogi das Cruzes. São 
eles: Vila Natal, Jundiapeba, 
Jardim Santos Dumont I e 
II, Jardim Aeroporto I e II e 
Chácara Guanabara. 

Com isso, os trabalhos de 
regularização fundiária do 
município ganharão impor-
tante reforço e mais famílias 
mogianas terão acesso aos 
títulos de propriedade de 
seus imóveis, passando a 
sere proprietários legais de 
suas residências. Além da 
segurança jurídica, isso tam-
bém garante que as pessoas 
consigam, por exemplo, obter 
financiamentos para objetivos 
diversos. Todo o processo é 
realizado sem custo para os 
moradores.

“Este é um trabalho fun-
damental, pois garante 
tranqüilidade, dignidade 
e segurança para famílias 
mogianas. Agradecemos 
ao governo do Estado por 
nos dar mais esse apoio e 

possibilitar que a Prefeitura 
de Mogi amplie seu programa 
de regularização”, destacou 
Caio Cunha.

Os trabalhos são reali-
zados com apoio técnico 
do programa Cidade Legal, 

por meio do qual o Estado 
disponibiliza uma equipe 
profissional multidisciplinar 
de alta qualidade, que auxilia 
as cidades na regularização 
dos núcleos habitacionais im-
plantados em desconformidade 

com a lei.
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes já vinha dando anda-
mento a diversos processos 
de regularização fundiária 
na cidade, tendo em vista o 
benefício social trazido por 

esse trabalho. Mais de 2.500 
unidades habitacionais já 
foram regularizadas e outros 
núcleos estão com processo 
em andamento, como Vila 
Nova União, Vila Estação, 
Chácara Santo Ângelo, entre 
outros.

A regularização fundiária 
é um procedimento adotado 
pelo poder público sempre 
que há um núcleo com ocu-
pação já consolidada, porém 
em situação irregular na parte 
documental, urbanística 
(infraestrutura essencial) e 
ambiental.

O encontro também con-
tou com a participação dos 
vereadores Pedro Komura 
(PSDB), Marcos Furlan (DEM) 
e Maria Luiza Fernandes 
(Solidariedade).

Prefeito Caio Cunha recebeu a visita do secretário executivo de Habitação do Estado de SP, Fernando Marangoni

Divulgação/PMMC

Famílias terão 
acesso aos títulos 
de propriedade 
passando a ser 
proprietárias legais

Condemat participa de 
concurso fotográfico

Os municípios que com-
põem o Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
estão participando desde a 
semana passada do concurso 
fotográfico Movimento Cul-
tural pelo Meio Ambiente, 
realizado pela ONG Espaço 
Urbano, por meio do projeto 
Recicla Cidade.

Para participar, os muníci-
pes devem registrar práticas 
sustentáveis ligadas ao meio 
ambiente em suas cidades e 
postar nas suas redes sociais 
com a hashtag #VemproRe-
cicla e marcar o perfil da @
ongespacourbano.

É importante que a temá-
tica ambiental seja atendida 
na fotografia e no formato 
selfie, com o rosto do par-
ticipante junto a foto. Além 
disso, o munícipe deve fazer 
a inscrição da imagem pelo 
formulário: https://forms.
gle/ieUPH5xVDxHjjahj9 . 
As inscrições serão aceitas 
até o dia 30 de junho.

Os vencedores (uma pessoa 

Meio ambiente

por cidade) levarão para a 
casa um kit de ecoprodutos 
contendo: ecobag; caderno 
reciclado; caneta reciclada; 
lápis de jornal; copo retrá-
til; canudo de alumínio; 
jogo americano reciclado; 
sabonete em barra natural; 
escova de bambu; pasta de 
dente natural.

O regulamento do Movi-
mento Cultural pelo Meio 
Ambiente pode ser acessado 
no link: https://drive.google.
com/file/d/1ciixhbqj_04jPO
b03kdmQdd1Ymvoz8Vm/
view .

Além do Movimento Cul-
tural pelo Meio Ambiente, 
o projeto Recicla Cidade 

também começa a atuar 
nas mais de 600 escolas 
municipais das cidades do 
Condemat com o ReciclAção. 
Alunos, alunas, professoras e 
professores são convidados a 
participar de pesquisas rela-
cionadas a hábitos culturais 
de separação de resíduos e 
sustentabilidade. As escolas, 
professores e professoras par-
ticipantes serão certificados 
pela participação. O objetivo 
é estimular a produção de 
conhecimento ligado ao 
meio ambiente e ao consumo 
sustentável. A ação ocorrerá 
durante os meses de junho, 
julho e agosto.

O projeto Recicla Cidade é 
uma realização da ONG Espaço 
Urbano, em parceria com o 
Cpmdemat e patrocínio da 
Tetra Pak, e visa estimular a 
coleta seletiva nos municípios, 
aumentando o número de 
materiais reciclados, unindo 
a sociedade, o poder público, 
e dando protagonismo para 
os cooperados, cooperadas, 
catadores e catadoras.

Concurso premiará 
um representante 
por município; 
inscrições vão até o 
dia 30 deste mês
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Feira de adoção de cães e 
gatos ocorrerá no sábado

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza neste sábado, a 
2ª Feira de Adoção do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) e do Centro de Bem 
Estar Animal (CBEA). Das 
9 às 13 horas, o público 
poderá conhecer e adotar 
cães e gatos com entrada 
controlada e supervisionada 
para evitar aglomerações.

A primeira edição do evento 
foi realizada em 25 de maio, 
quando 14 animais ganharam 
novos lares. Para adotar, é 
necessário comparecer ao local 
portando documento oficial 
com foto e comprovante de 
endereço. Não será permitida 
a presença de menores de 
18 anos desacompanhados.

A adoção é um ato de 
responsabilidade, mas, assim 
como ocorreu na primeira 
edição, a equipe do CCZ e 
os voluntários do Passeio 
Animal estarão no local para 
orientar os interessados so-
bre as principais dúvidas e 
cuidados.

Todos os animais doados 

Zoonoses

estarão devidamente chipados, 
vacinados e castrados. Para 
aqueles que eventualmente 
ainda não tenham recebido 
todas as doses da vacina ou 
não tenham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Entre os pets para adoção 
estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes, cães 
e gatos. Há também opções 
de filhotes. Atualmente o 
CCZ e o CBEA, contam com 

mais de 110 animais.
Em caso de adoção de ga-

tos, sendo possível, a pessoa 
interessada deve levar uma 
caixa para transporte, o que 
garante mais segurança no 
trajeto com o animal.

Quem quiser pode com-
parecer no CCZ, que fica na 
estrada de Santa Catarina, 
2.540, em Cezar de Sou-
za. Mais informações: (11) 
4792-8585 ou pelo e-mail 
zoonoses.sms@pmmc.com.br.

Para adotar é preciso RG e comprovante de endereço

Divulgação

Junho Ambiental terá 
soltura de animais silvestres

A programação do Junho 
Ambiental contará com dois 
eventos hoje. No Parque Mu-
nicipal Chiquinho Veríssimo, 
será realizada, às 8 horas, a 
palestra “Papo animal com 
soltura de animais silvestres”, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Mogi 
das Cruzes. Participarão da ação 
o veterinário Jefferson Renan 
de Araújo Leite, do Centro de 
Controle de Zoonose (CCZ), 
e Márcia Akemi Nakano, do 
Núcleo de Prevenção e Con-
trole de Arboviroses (NPCA). 
Para participar deste evento, 
é necessário se inscrever com 
antecedência, por meio do 
telefone 4798-5959.

Já às 15 horas, com trans-
missão pelo Youtube, htt-
ps://www.youtube.com/user/
PrefeituraMogi, ocorrerá o 
webinário “Compostagem 
Doméstica”, com a presença 
de Maria de Fátima Oliveira 
e Fernanda Scalambrino, do 
Instituto Suinã.

A programação do Junho 
Verde de ontem teve o evento 

Chiquinho Veríssimo

“Verdejando: 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 participantes 
assistiram a uma palestra com 
orientações técnicas e depois 
acompanharam uma ação 
prática de poda de árvores.

Na manhã do sábado passa-
do ocorreu a reintrodução de 
orquídeas no Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo, com a 
participação do orquidófilo 
Masuji Kayasima, um dos 
maiores pesquisadores e co-
lecionadores de orquídeas 
do Brasil. 

Participarão da ação representantes da CCZ e NPCA

Divulgação

Ocupação de leitos de UTI em 
Mogi das Cruzes alcança 59%

Além de Mogi, unidades de saúde de outras cidades do Alto Tietê também mostraram ocupação razoável de leitos

HOSPITAIS

As Unidades de Terapia 
Intensivas (UTIs) disponí-
veis para o tratamento de 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19), em Mogi das 
Cruzes, têm se distanciado 
do limite de ocupação. Em 
toda a cidade, os hospitais 
encerraram a noite passada 
com 59% de uso.

As informações estão 
disponíveis no site oficial 
da Prefeitura de Mogi, que 
apontou também uma ocu-
pação de 57% nos leitos 
de Enfermaria em toda a 
cidade. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 50%, e 30 leitos de UTI, 
com 77% de ocupação até 
a noite de ontem.

Ainda de acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, no Hospital Luzia 
de Pinho Melo, são 46 leitos 
de Enfermaria, com 70% 
de ocupação, e 33 de UTI, 

Luzia de Pinho Melo possui 33 leitos de UTI, sendo que ocupação está em 80%, disse Prefeitura de Mogi

com 80%.
Os serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) tam-
bém seguem dedicados a 
garantir assistência adequa-
da e oportuna a todos. “É 
importante destacar que 

taxas de ocupação variam no 
decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências para leitos 
de enfermaria ou UTI, por 
exemplo”, explicou a secretaria 
de Estado da Saúde.

O Hospital Auxiliar de 
Suzano possui 20 leitos de 
Enfermaria com 15% de 
ocupação. Até ontem, o 
Pronto-Socorro Municipal 
(PS), Santa Casa de Miseri-
córdia, Hospital Santa Maria 

e Hospital Saint Nicholas 
atuavam com 25% nas UTIs 
e 10% nas Enfermarias.

As duas últimas unidades 
são da rede particular, onde a 
Secretaria Municipal de Saúde 
oferta vagas de internação por 

meio de convênios firmados. 
Apesar de questionada on-
tem, a Secretaria de Saúde 
de Poá informou que no 
dia 17 deste mês o Hospital 
Municipal Doutor Guido 
Guida atendia ontem com 
9% na Enfermaria e 0% nos 
leitos de Emergência.

O Santa Marcelina de 
Itaquaquecetuba operava 
com 20 leitos de UTI e 20 
de Enfermaria com 90% 
de ocupação, ontem. Por 
fim, no Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Doutor Osíris Florindo Coe-
lho, são 26 leitos de UTI e 
26 de Enfermaria com 84% 
de ocupação.

Thamires Marcelino
Fábio Miranda

Para participar é 
necessário se 
inscrever com 
antecedência, pelo 
telefone 4798-5959

No Hospital 
Doutor Arnaldo 
Pezzuti, estão em 
funcionamento 30 
leitos de Enfermaria
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Após dois dias, Bolsonaro diz lamentar 500 mil óbitos e defende tratamento precoce

Dois dias depois de o país superar a marca de 500 mil mortes por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ontem que lamenta 
o fato, assim como qualquer óbito pela doença. Em conversa com jornalistas, em Guaratinguetá (SP), Bolsonaro, no entanto, voltou a defender 
remédios do chamado tratamento precoce, cuja eficácia não têm comprovação científica. “É a primeira vez na história que se busca atender as 
pessoas depois que estão hospitalizadas”. O presidente voltou a mencionar um suposto documento do Tribunal de Contas da União (TCU) no 
qual, segundo ele, havia indícios da prática de supernotificação de mortes por Covid-19 por parte de governos estaduais. (E.C.)

Uma criança de 6 anos 
está em estado grave após 
cair de uma das atrações do 
parque Beto Carrero World, 
no sábado passado, em Penha, 
Santa Catarina. A criança caiu 
de dois metros de altura de 
uma estátua de gorila, sofreu 
traumatismo e, na noite de 
sábado, passou por cirurgia 
no crânio.

A família, que é natural 
de Curitiba, comemorava 
o aniversário da criança. 
Chovia no momento da 
queda. Segundo informou 
a administração do parque, 
Enzo se desequilibrou quando 
tentava bater uma foto nos 

Criança cai de atração 
no Beto Carrero

Situação é grave

braços do gorila, que é uma 
das atrações do local.

“A situação é grave, ele 
está sedado, mas estável na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). A família o acompanha”, 
informou Fábio Oliveira, 
diretor administrativo do 
Hospital Infantil Pequeno 
Anjo, em Itajaí.

Por nota, a administração 
do Beto Carrero informou 
que a criança foi atendi-
da no local e a equipe de 
bombeiros o conduziu com 
a ambulância do parque 
para o pronto-atendimento 
mais próximo, ficando sob 
os cuidados médicos. (E.C.)

Queiroga anuncia 
chegada de vacinas

Ministro da Saúde afirmou que o país deve receber hoje, pelo aeroporto 
de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen contra Covid-19

REFORÇO NA VACINAÇÃO

 O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou 
que o país deve receber 
hoje 1,5 milhão de doses 
da vacina da Janssen con-
tra Covid-19. Segundo o 
ministro, o imunizante 
deve chegar pelo aeroporto 
de Guarulhos (SP). Ele 
destacou que a vacina de 
dose única deve acelerar a 
imunização no país.

Queiroga, que participou 
de audiência no Senado na 
manhã de ontem, lamentou 
que tenha ocorrido um 
atraso na entrega da vacina 
fabricada pela Johnson & 
Johnson. A farmacêutica 
deveria ter enviado 3 milhões 
de doses do imunizante na  
terça-feira passada.

No entanto, a empresa 
suspendeu o envio das 
vacinas. Em resposta ao 
Estadão/Broadcast, a far-
macêutica não explicou o 
motivo do atraso, e declarou 
que seguia dialogando com 
as autoridades brasileiras. 
O Ministério também não 
explicou o atraso no envio 

do medicamento.
Queiroga também co-

mentou que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
garantiu que não faltarão 
recursos para a Saúde. “De 
tal sorte que a expectativa 
é que tenhamos no ano de 
2021 um orçamento próximo 

ou um pouco superior ao 
que houve no ano de 2020”, 
declarou.

De acordo com o secretário-
-executivo do Ministério da 
Saúde, Rodrigo Cruz, ainda 
nesta semana podem ser 
anunciadas novas antecipa-
ções de doses adicionais da 

Janssen. Para Cruz, também 
existem “tratativas bem 
avançadas” para trazer 1 
milhão de doses adicionais 
da CoronaVac junto com o 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) que o Ministério 
espera receber da China no 
próxima quinta-feira.

Queiroga destacou que a vacina de dose única deve acelerar a imunização no país

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

 O juiz Frederico Botelho 
de Barros Viana, da 10ª Vara 
Federal de Brasília, absol-
veu o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o ex-

-ministro Gilberto Carvalho 
e mais quatro pessoas por 
suposta corrupção para 
aprovação da MP 471 que 
prorrogou os incentivos 
fiscais de montadoras ins-
taladas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 
O magistrado considerou 
que a acusação apresentada 
no âmbito da Operação 
Zelotes não demonstrou 
‘de maneira convincente’ a 
forma pela qual o petista 
teria participado no ‘contexto 
supostamente criminoso’ - 
fato exposto inclusive pelo 
Ministério Público Federal 
em suas alegações finais.

“Muito embora existam 
elementos que demonstrem 
a atuação por parte da em-
presa de Maro Marcondes 

- Marcondes e Mautoni - no 
que se refere à prorrogação 
de benefícios fiscais às em-
presas Caoa e MMC, não há 
evidências apropriadas e nem 
sequer minimamente aptas 
a demonstrar a existência de 
ajuste ilícito entre os réus 
para fins de repasse de valo-
res em favor de Luiz Inácio 
Lula da Silva ou de Gilberto 
Carvalho. É segura, portanto, 
a conclusão de que que a 
acusação carece de elemen-
tos, ainda que indiciários, 

Juiz absolve ex-presidente 

Lula em ação da Zelotes

Incentivos fiscais

que possam fundamentar, 
além de qualquer dúvida 
razoável, eventual juízo 
condenatório em desfavor 
dos réus”, ponderou o juiz 
em decisão proferida ontem.

Na denúncia em questão, 
aceita pela Justiça em setem-
bro de 2017, o Ministério 
Público Federal narrava 
que a empresa Marcondes e 
Mautoni Empreendimentos 
representava os interesses da 
Caoa (Hyundai) e da MMC 
Automotores (Mitsubishi do 
Brasil) e teria ofertado R$ 6 
milhões a Lula e Carvalho.

Além de Lula e Carvalho, 
foram absolvidos os lobistas 
Mauro Marcondes e Ale-
xandre Paes dos Santos, o 
APS, , o ex-conselheiro do 
Carf José Ricardo da Silva e 
os executivo Paulo Arantes 
Ferraz. Carlos Alberto de 
Oliveira Andrade, outro 
executivo alvo da denún-
cia do MPF, já havia sido 
excluído da ação, em razão 
de a Justiça ter determinado 
o trancamento do processo 
contra ele.

Ao proferir a sentença 
absolutória, o juiz Frederico 
Botelho de Barros Viana des-
tacou parecer do Ministério 
Público que, em alegações 
finais, se manifestou pela 
aplicação da cláusula in 
‘dubio pro reo’ em favor dos 
acusados, pela insuficiência 
de provas para a condena-
ção. (E.C.)

Menino de 6 anos se desequilibrou quando tirava foto

Reprodução
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Militão e Alex Sandro atuam 
para ganhar vaga rumo à Copa

Zagueiro e lateral-esquerdo têm jogado como titulares, mas sabem que a concorrência pela posição é elevada

COPA AMÉRICA

O zagueiro Éder Militão e o 
lateral Alex Sandro possuem 
status semelhante na seleção 
brasileira. Não são titulares 
absolutos, mas conquistaram 
espaço com atuações seguras 
nas Eliminatórias e na Copa 
América. Os dois defensores 
estão em ascensão, com 
boas possibilidades de se 
firmarem no grupo que vai 
à Copa do Mundo do ano 
que vem, no Catar.

Convocados ontem para 
a entrevista coletiva, os dois 
destacaram as oportunidades 
que o técnico Tite vem dando 
para todos os jogadores. Um 
dos planos do treinador é 
usar a Copa América para 

“rodar o grupo”.
A missão de Militão para 

conseguir uma vaga entre 
os titulares é mais árdua. 
Embora tenha sido titular 
nas últimas quatro partidas, 
ele sabe que os titulares são 
Marquinhos e Thiago Silva.

“Todos têm condições de 
estar representando a seleção. 
Sem dúvida, Marquinhos 

Militão corre por fora, pois Marquinhos e Thiago Silva estão à frente no time titular

e Thiago Silva são ótimos 
jogadores, têm um nível de 
qualidade de jogo que não 
dá para discutir. Mas venho 
trabalhando para buscar meu 
espaço”, avaliou o defensor 
do Real Madrid.

Desde que assumiu o co-
mando da seleção, cinco anos 
atrás, Tite já convocou 105 
jogadores diferentes. Nesse 
contexto, o jogador de 23 
anos acha que ainda é cedo 
para pensar na Copa do 
Mundo. “É claro que quero 
permanecer até o Catar, estou 
trabalhando para isso, mas 
sei que tenho muita etapa 
ainda para queimar”, afirmou.

No caso da lateral-esquerda, 
a disputa está mais parelha. 
Renan Lodi vinha sendo titular 
nas Eliminatórias para a Copa, 
mas Alex Sandro recuperou 
terreno e começou jogando 
três dos últimos quatro jogos.

“Nosso diferencial está 
sendo a preparação de todos 
os jogadores Todos aqui 
se sentem titulares. O Tite 
passa que somos todos im-
portantes. Esse período mais 
longo também está sendo 

importante para entrosa-
mento da equipe”, disse o 
jogador da Juventus, autor 
de um gol na goleada sobre 
o Peru por 4 a 0.

Na hora de se comparar 
ao concorrente pela posição, 
Alex Sandro preferiu apenas 
elogiar. “Tento aproveitar da 

melhor maneira possível as 
oportunidades. Acho o Renan 
incrível, ele está crescendo, 
tem muito a crescer ainda. 
Ele aprende comigo e eu 
aprendo com ele”, ressaltou.

Quebra de protocolo
A Conmebol publicou 

ontem um novo relatório para 
atualizar o número de casos 
de Covid-19 relacionados à 
Copa América. De acordo 
com a comissão médica da 
entidade, o Ministério da 
Saúde, mais de 99% dos 
15.235 testes de detecção 
do coronavírus realizados 

desde o início do torneio até 
o momento foram negativos 
e 140 testes foram positivos, 
um número que representa 
0,9% do total.

A maioria dos afetados é 
formada por trabalhadores, 
membros de delegações e 
pessoal terceirizado. O úl-
timo relatório, divulgado na 
quinta-feira passada, infor-
mava que havia 66 casos de 
Covid-19 entre os envolvidos 
na competição disputada 
no Brasil.

Segundo a Conmebol e 
o Ministério da Saúde, a 
incidência do coronavírus 
diminuiu. “É um sinal claro 
de que as medidas preventi-
vas e os protocolos de saúde 
estão funcionando conforme 
o esperado”, diz nota da 
entidade que comanda o 
futebol sul-americano.

De acordo com Jorge Pagura, 
apenas um caso precisou de 
hospitalização por precaução, 
mas já teve alta. O membro 
da comissão técnica da Ve-
nezuela não necessitou de 
cuidados de uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).

Estadão Conteúdo
Lucas Figueiredo/CBF
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Variante Delta circula em
92 países e preocupa OMS

Informação foi dada pela líder técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia

COVID-19

A variante Delta do coro-
navírus circula atualmente 
em 92 países. A informação 
foi dada pela líder técnica 
da resposta da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) à 
pandemia de Covid-19, Maria 
Van Kerkhove, em entrevista 
coletiva da entidade. “Essa 
cepa tem demonstrado uma 
maior taxa de contaminação 
..., mas ainda não temos co-
nhecimento de que sua taxa 
de mortalidade seja mais 
elevada”, afirmou.

A epidemiologista america-
na reforçou que as medidas 
de distanciamento e saúde 
pública funcionam na pre-
venção contra a cepa. “Ainda 
estamos aprendendo, mas 
estamos preocupados, uma 
vez que a variante Delta tem 
continuamente se espalhado 
de maneira rápida pelos países.”

Kerkhove ressaltou que 
estudos demonstram que 
as vacinas já existentes são 
eficazes contra a cepa Delta, 

ainda que ocorra redução da 
neutralização do vírus. Mas 
pontuou que é possível que, 
em algum momento, “haja 
uma constelação de variantes 
e que as vacinas percam sua 
eficácia”.

O diretor executivo, Michael 
Ryan, insistiu na necessidade 
de que todos os indivíduos 
suscetíveis a condições mais 
severas da doença, como 
pessoas com comorbidade e 
idosos, sejam vacinados ao 
redor do mundo. “Esse vírus 
tem potencial de ser mais 
letal por ser mais facilmente 
transmissível entre humanos 
e encontrará essas pessoas 
mais vulneráveis”, afirmou.

O comando da OMS disse 
que já enviou vacinas a “mais 
de 131 países”, no âmbito da 
Iniciativa Covax.

No total, já foram despa-
chadas mais de 90 milhões de 
doses, informou a entidade.

OMS

Em entrevista coletiva à 
imprensa da OMS sobre a 

Covid-19, o diretor-geral da 
entidade, Tedros Adhanom, 
anunciou um programa que 
permitirá a transferência de 
tecnologias para produção de 
vacinas contra o coronavírus 
na África do Sul. O continente 

africano tem enfrentado um 
aumento recente no número 
de casos e mortes de Covid-19, 
alertou Tedros.

Ainda na coletiva, o presidente 
da África do Sul, Cyril Rama-
phosa, reforçou a importância 

de mudar a narrativa da África 
como “centro de doenças e 
pobre em desenvolvimento”. 

“Criaremos uma narrativa 
que celebra sucesso contra 
o fardo da doença, (uma 
história) de independência e 

de avançado desenvolvimento 
sustentável”, disse.

Nos países norte-africanos, 
mais desenvolvidos, metade 
dos cidadãos estão vacinados, 
de acordo com o presidente. 

“Nós, no Sul, ainda estamos 
sofrendo, sofrendo com a 
falta de acesso a vacinas”, 
acrescentou. “Temos 1,2 bi-
lhões de pessoas (em toda 
a África), com 60% a 70% 
esperando vacinas e apenas 
2% já vacinadas”.

Em discurso gravado, o 
presidente francês, Emmanuel 
Macron, reforçou que todo 
país tem que ter habilidade de 
produzir sua própria vacina.

“Estou orgulhoso que a 
OMS escolheu o consórcio 
liderado pela Afrigen e Bio-
vac, uma companhia que a 
França tem apoiado há anos”, 
disse Macron. “Essa iniciativa 
é a primeira de várias que 
continuaremos a apoiar com 
nossos parceiros europeus, 
guiados pela convicção de 
que a ação global é necessária 
para esta batalha do século”.

Estadão Conteúdo

OMS disse que estudos demonstram que as vacinas são eficazes contra a cepa

Divulgação

O governo sueco desmo-
ronou ontem depois que o 
primeiro-ministro Stefan Lofven 
perdeu uma moção de censura, 
deixando-o com a escolha 
de renunciar ou convocar 
eleições antecipadas. Lofven 
na semana passada perdeu o 
apoio do Partido de Esquerda 
do país, necessário para sua 
coalizão governar, por conta 
de propostas para descartar o 
controle de alugueis em novas 
construções.

Os projetos permitiriam 
que proprietários de moradias 
recém-construídas cobras-
sem taxas de mercado dos 
inquilinos, provocando a ira 
do Partido de Esquerda, que 
deseja manter o atual sistema 
de aluguéis estabelecido por 
acordos coletivos de trabalho 
entre associações de inquilinos 
e proprietários.

O governo da minoria de 
centro-esquerda de Lofven foi 
formado no início de 2019, 
depois de quatro meses de 
impasse político após uma 
eleição de 2018 que não pro-
duziu um vencedor claro. As 

A China ajustou o me-
canismo que determina os 
limites superiores das taxas de 
depósito dos bancos, levan-
do a uma redução das taxas 
de financiamento de prazo 
mais longo. O Mecanismo 
Autodisciplinar para a Pre-
cificação de Taxas de Juros 
Orientadas para o Mercado, 
com apoio do Banco do Povo 
da China (PBoC), informou 
ontem que mudou a forma 
de determinar os tetos para as 
taxas de depósito adicionando 
certos pontos básicos à taxa 
de referência definida pelo 
governo. Antes, os limites 
superiores eram definidos 
pela multiplicação da taxa 
de referência.

O órgão não divulgou de-
talhes sobre os novos tetos, 
mas apenas disse que algumas 
taxas de depósito aumentaram 
como resultado, enquanto 
outras foram reduzidas. O 
órgão destacou ainda que a 
forma anterior de estabelecer 
tetos para as taxas de depósito 
elevava as taxas de juros dos 
depósitos de prazo mais longo 

A Moderna está adicionando 
duas novas linhas de produção 
a sua fábrica de vacinas contra 
a Covid-19 em Norwood, nas 
cercanias de Boston (Massachu-
setts, Estados Unidos), como 
parte de uma estratégia para 
se preparar para o futuro da 
pandemia do coronavirus e ter 
capacidade de atender mais 
países. A ideia é que uma das 
linhas comece a funcionar até 
o outono dos EUA e a segunda, 
até o início de 2022. 

O projeto vai ajudar a ampliar 

Parlamento aprova 
moção de censura

China ajusta mecanismo 
e fixa taxa de depósitos

Moderna quer expandir 
produção de vacina

Suécia FinanciamentosFábrica

eleições gerais programadas 
para setembro do próximo ano 
ocorrerão conforme planejado 
de qualquer maneira.

O recuo recente da coroa 
sueca ante o dólar não parece 
ter ocorrido por influência da 
condição política do país. “A 
Noruega não tem uma crise 
governamental, mas tem um 
banco central que indica cla-
ramente aumentos rápidos nas 
taxas de juros - apesar disso, 
a coroa sueca se fortaleceu 
nos últimos dias contra o 
para norueguês, o que por 
sua vez é um sinal de que 
negociamos moedas com base 
em fatores internacionais e não 
Escandinavos”, analisou a SEB.

Foi a primeira vez que um 
governo sueco perdeu um voto 
de confiança no Parlamento, 
observou o Nordea. “As pers-
pectivas para o orçamento do 
governo e a dívida pública não 
mudarão de maneira crucial”, 
avaliou o banco, que conclui 
que “as finanças públicas 
estão sólidas e a maioria dos 
partidos apoia a política de 
prudência fiscal.” (E.C.)

e intensificava a “competição 
desordenada” entre os bancos 
que tentavam atrair depósitos 
aumentando as taxas de juros.

O ajuste ocorre no momento 
em que os bancos chineses 
enfrentam crescentes dificul-
dades devido ao acúmulo de 
dívidas inadimplentes e custos 
de financiamento mais altos, 
ao seguir as ordens do governo 
para ajudar as empresas em 
dificuldades atingidas pelos 
choques causados pela pan-
demia do coronavírus.

As taxas de depósito mais 
baixas podem ajudar a aliviar 
a pressão do estreitamento das 
margens líquidas de juros sobre 
os credores, à medida que 
seguem o apelo do governo 
para reduzir o crescimento 
do crédito este ano.

Em teoria, Pequim removeu 
os limites máximos para as 
taxas de depósito bancário em 
2015, mas o governo ainda 
mantém o controle do mercado 
usando a orientação da janela 
e mecanismos de preços para 
evitar que as taxas saiam do 
controle. (E.C.)

a produção total da fábrica 
da Moderna em Norwood 
em 50%, segundo executivos 
da empresa.

A empresa americana de 
biotecnologia e parceiros 
também estão expandindo 
a capacidade de produção 
fora dos EUA, com o objetivo 
de praticamente triplicar o 
volume global anual de doses 
da vacina contra a Covid-19 
para cerca de 3 bilhões em 
2022. Para este ano, a meta 
é de 1 bilhão de doses. (E.C.)

Objetivo é ter capacidade para atender mais países

Divulgação
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mosca e Pata pegam carona com Duda. Carol conversa com Dani por ela não 

levar Maria para dormir em casa. Andreia vai à consulta com Dr. Fernando e 

ele elogia sua recuperação. Diz que se ela continuar assim logo fi cará curada. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Marcelo fi ca arrasado depois de conversar com Pedro. João sugere que 

Pedro conte a verdade para Karina, antes de falar sobre o caso entre Roberta 

e Marcelo para Delma. Gael pede para passar a noite com Dandara. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Francisco diz a Nanda que não quer morar com o avô. Eva tenta arrumar 

um emprego. Lúcio confessa a Celina que fi cou animado com o reencontro 

com Laura. Lorena fi ca desconfi ada quando Matias mostra o presente que 

Cris lhe deu. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna mente e diz a Téo que se aproximou do rapaz por interesse e que nunca 

o amou. Rafael e Júlia fi ngem para os funcionários da Labrador que não se 

conhecem, mas Renzo percebe o clima entre os dois. Dominique manda 

Edu investigar a vida de Ermelinda. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Clara se desespera ao ver as imagens do noivo. José Alfredo fala com 

Cláudio e decide procurar Enrico. Cristina sente compaixão por Maria Clara. 

Jurema visita Tuane no camelódromo. Cora ameaça Cristina para que ela vá 

ao casamento de Maria Clara.

RECORD, 21H

Gênesis
Uriala dá à luz. Abraão reencontra Ismael. Quetura dá uma notícia triste sobre 

Abraão. Um ano depois, Rebeca está grávida. Ela se emociona ao ouvir a 

voz de Deus. Labão fi ca surpreso ao saber que Dinah está grávida. Isaque 

descobre o que o Senhor disse para Rebeca.

 Em vez de 
simplesmente 
lamentar seus erros, 
aprenda algo com 
eles e recomece uma 
nova vida. É verdade 
que não é fácil seguir 
em frente quando 
as coisas acontecem 
ao contrário do que 
esperávamos, mas 
está nas suas mãos 
mudar essa situação.

Aceite suas 
imperfeições, 
compreenda que é 
normal por vezes 

MOMENTO
especial

Aprender com os erros

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: VALDENIS VICENTE DA SILVA

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário!

Receita para realizar sonhos: comece 
onde você está, use o que você tem e 
faça o que você pode!”

 cultura@jornaldat.com.br

você não tomar as 
melhores decisões. 
Esqueça o que já faz 
parte do passado 
focando-se apenas no 
que espera conseguir 
no futuro.
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Mais uma coluna social onde exaltamos o amor . Junho , sem dúvida é o mês 
dos namorados em virtude do tradicional dia 12 , o qual faz a economia ficar 
mais e mais movimentada . Presentes e mais presentes são trocados entre os 
namorados e assim é fomentado o comércio em torno da data . Mas , nada 
mais gostoso que ter guardado flashes que podemos aqui desfilar e assim 
dar o clima , ou melhor estender durante estes dias , este sentimento que une 
pessoas e que é super importante ser referenciado. O amor é sempre o amor 
. Curtam os nomes hoje escolhidos e que enfeitam nossa editoria . Um beijo 
a todos os casais . Não vejo a hora de poder reunir muitos amigos em nossas 
realizações . Vai passar e breve estaremos juntos . 

Destaque  
Casais em 

o
s
n
y

Max e Paula Mena

José Raimundo e Tiyoko Diniz 

Daniela e Rodrigo Guarizo

Renata e Itamar Viana Paula e Alexandre Madaleno

 Camila e Jaime Telles

Ederli e Marcelo

Marcos Aurélio Pereira, Tatiana Moya 

, Bruna Oliveira, Daiane Rosa, Natália 

Garcia, Rosemeire Campilongo, 

Joissi Antiqueira , Vanessa Oliveira 

, Arnaldo Marin Júnior

Quarta-feira 

João Batista Rejane, Daiella Galvão 

Oldra, Rafaella Karoline, Daniel 

Aoyagui, Daniel Balke, João Batista 

Evans , Aretha Marques

ANIVERSARIANTES

DO DIA


