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Começa hoje o pagamento da 3ª 
parcela do Auxílio Emergencial 
Calendário do programa prevê créditos até o dia 30 deste mês, de acordo com a data de nascimento do beneficiado

OPORTUNIDADE

Mogi Conecta Emprego tem vagas para técnico de enfermagem. Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
começa hoje o pagamento da 3ª e 
última parcela do programa Auxílio 
Emergencial, desenvolvido pela Se-
cretaria de Assistência Social. Cerca 
de 32 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade são beneficiadas 
pela iniciativa, com investimento 
total de R$ 9,7 milhões. O crédito, 
que será feito até o dia 30, segue de 
acordo com o mês de nascimento 
do beneficiado. Assim, hoje rece-
bem os nascidos em janeiro e feve-
reiro, amanhã os nascidos em mar-
ço e abril e assim sucessivamente.  
Cidades, página 4

Vacina indiana

Aquisição da 
Covaxin está 
sob suspeita
Brasil, página 7
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Primeiro emprego

Vereadores propõem criação de  
programa para ajudar jovens

Projeto ‘EmpreJovem’ pretende dar oportunidade de 
trabalho aos jovens sem experiência. Cidades, página 5
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Mogi das Cruzes apontou até 
o início da semana 31.676 casos 
positivos e 1.310 óbitos, o que 
representa 7% da população con-
taminada e 0,29% de casos fatais. 
Visando diminuir os números da 
contaminação, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informou que am-
pliou o número de leitos para Co-
vid-19 no Hospital Municipal de 
Braz Cubas para cem unidades de 
Enfermaria e 76 de UTI, aumentou 
e criou serviços como o atendimen-
to pré-Covid e pós-Covid, além de 
efetivar a Central de Monitoramento. 
Cidades, página 6

Vítimas fatais

Até o início da semana, município tinha registrado 31.676 pessoas contaminadas e 1.310 óbitos

Divulgação

COPA AMÉRICA

Brasil pega a 
Colômbia no 
Engenhão. p9

Mortes por Covid representam 0,29% da população
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DE OLHO NA CLASSIFICAÇÃO
Em 30 de junho será divulgada a lista 
de classificação geral e a primeira 
lista de convocação para matrícu-
la das Fatecs. A seleção dos con-
vocados será por análise de histó-
rico escolar, sem prova presencial 
ou online. A mudança do critério 
de avaliação se fez necessária para 
atender ao distanciamento social, re-
comendado pelo governo do Estado 
de São Paulo e autoridades sanitá-
rias, visando preservar a saúde dos 
candidatos. Moradores da Capital e 
Grande São Paulo podem esclarecer 
dúvidas pelos telefones (11) 3471-
4103 (Capital e Grande São Paulo) 
e 0800-596 9696 (demais localida-
des) ou em vestibularfatec.com.br.

CAUSA ANIMAL
Representantes dos municípios da 
região participaram de uma visita 
ao Departamento de Proteção Ani-
mal (Dpan) de Guarulhos, órgão 
responsável pelo procedimento de 
castração e adoção de cães e ga-
tos no município, que serve como 
modelo para toda a região. O De-
partamento de Proteção Animal de 
Guarulhos é vinculado à Secretaria 
de Meio Ambiente do município. O 

órgão realiza castrações gratuitas 
de cães e gatos, além de campa-
nhas educativas e de adoção, aco-
lhimento e tratamento de animais.  

FONTE DE INSPIRAÇÃO
O coordenador da Câmara Técnica 
do Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat), Leandro de Leon, falou da 
importância em promover este in-
tercâmbio de projetos e experiên-
cias de políticas públicas da causa 
animal. “Guarulhos é um municí-
pio que avançou bastante nas po-
líticas de bem-estar animal e para 
nós é muito importante ter acesso 
aos projetos bem sucedidos para 
aplicarmos em nossos municí-
pios”, disse.

AFERIÇÃO OBRIGATÓRIA
O Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (Ipem-SP) 
realizou ontem a verificação me-
trológica nos radares localizados 
na avenida Dr. Álvaro de Campos 
Carneiro. Conforme a Portaria do 
Inmetro 544/2014, é obrigatória a 
verificação metrológica uma vez 
por ano ou toda vez que o equipa-
mento passar por reparo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Morosidade federal; celeridade municipal

A 
falha estratégia inicial do gover-
no federal e as amarras com os 
governos estaduais estouram nas 
prefeituras, quando o assunto 

é a morosidade para a vacinação contra 
a Covid-19. Ainda que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) seja de responsabilida-
de compartilhada entre União, Estados 
e municípios, o Programa Nacional de 
Imunizações estipula a responsabilidade 
de definir as campanhas de vacinação ao 
governo federal.

O Ministério da Saúde é responsável 
por fazer distribuições aos Estados, mes-
mo assim, alguns entes estaduais podem 
participar do processo - como é o caso do 
Instituto Butantan, financiado pelo Estado 
de São Paulo, que tem produzido a maior 
parte das vacinas aplicadas no Brasil. Bom 
que seja assim, pois o fato de o mandatá-
rio do país sequer utilizar máscara leva a 
crer que vacinar a população não está en-
tre suas prioridades. Neste caso, o argu-
mento de procrastinar os contratos para 
aquisição da vacina devido ao alto preço 
do medicamento não convence, partindo 
do princípio de que a vida das pessoas 

não têm preço.
Sabe-se que países que adotaram cará-

ter emergencial com mais antecedência, 
sobretudo em relação aos imunizantes, já 
retornaram às atividades econômicas. Mas, 
não temos tempo para contemplar demais 
o passado. É preciso aprender rapidamen-
te com os erros e acelerar a imunização. 
Isso não serve apenas para o poder públi-
co, mas também para a parte negacionista 
ou despreocupada da população que des-
respeita as medidas sanitárias.

No final de semana passado, Mogi das 
Cruzes alcançou a marca de 29 mil pessoas 
imunizadas contra o coronavírus (Covid-19) 
em um único evento. A cidade chegou ao 
total de 136.707 pessoas com a primeira 
dose até o início da semana. Dentro desta 
somatória, 48.849 receberam a segunda dose. 
Em Suzano, não foi diferente, onde mais 
de 19 mil pessoas receberam, entre quin-
ta e sexta-feira, a primeira dose da vacina. 

Se a visível lentidão para imunização  
refletia nos números, gera insegurança e 
ansiedade; por outro lado, ações das ad-
ministrações municipais, como as de Mogi 
e Suzano, merecem aplausos.

Imunidade de rebanho ou 
em massa é uma forma de pro-
teção indireta contra doenças 
infecciosas que podem ocor-
rer em alguns casos quando 
um percentual suficiente da 
população se torna imune à 
infecção, seja por vacinação 
ou infecções anteriores, redu-
zindo assim a probabilidade 
de infecção de indivíduos, 
sem imunidade.

As vacinas são substâncias 
antigênicas que estimulam o 
sistema imunitário a desen-
volver imunidade adquirida 
a determinado patogênio. 
Essa imunização previne ou 
atenua os efeitos de uma 
eventual infecção por esse 
patogênio. Nesse sentido, as 
vacinas protegem o corpo de 
doenças infecto-contagiosas 
ou ajudam no tratamento 
contra essas doenças e quan-

Imunidade de rebanho

ARTIGO
Raul Rodrigues

to maior o nível de cobertura 
de uma vacina numa deter-
minada comunidade, maior 
é a idade média do primei-
ro contato com o respectivo 
agente infeccioso. Isso favore-
ce o controle da doença, pois 
o adiamento de infecções faz 
com que elas apareçam mais 
em adultos.

O percentual que uma po-
pulação precisa estar imune 
para se atingir a imunidade 
de massa varia de doença 
para doença. Quanto mais 
contagiosa a doença, maior 
o percentual de população 
carece estar imune para ces-
sar a sua propagação. Assim, 
sarampo é uma doença muito 
contagiosa. É necessário que 
cerca de 94% da população 
esteja imune para interrom-
per a cadeia de transmissão.

Imunidade de rebanho por 

infecção, contágio ou trans-
missão, sem vacinar, é uma 
tese absurda ao consenso da 
comunidade científica e ba-
seada no pensamento de que 
os anticorpos possam ser ad-
quiridos pela infecção natural 
e a imunidade coletiva atin-
gida sem vacinas.

A busca pela imunidade 
coletiva foi uma das muitas 
estratégias propostas para 
controlar o coronavírus e 
chegou a ser cogitada por 
autoridades, mas os cientistas 
deixaram claro que esta não 
é sequer uma hipótese a ser 
considerada. É consenso dos 
infectologistas que vacinação 
é o único caminho aceitável 
para a imunidade de reba-
nho e a adoção da infecção 
natural pode ser muito falha, 
diretamente perigosa e enten-
dida até como crime contra 
a saúde pública.

 raulrodr@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

A equipe de servidores da Secretaria Municipal de Segurança entregou uma 
doação de 160 cobertores para o Fundo Social. O material será destinado para a 
campanha Inverno Solidário, que busca atender as pessoas mais necessitadas. 
Quem tiver arrecadações volumosas e precisar de auxílio com recolhimento pode 
entrar em contato com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143. Qualquer dúvida 
a respeito do processo de arrecadação e doação também pode ser dirimida por 
esse mesmo telefone.

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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 SECRETARIA DE SEGURANÇA DOA COBERTORES
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Prefeitura abre novos 
agendamentos para vacinação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abre hoje, às 10 horas, 
agendamento de primeira 
dose da vacina CoronaVac 
para gestantes e puérperas, 
pessoas com comorbidades 
e portadores de deficiência 
permanente grave com 18 
anos ou mais; trabalhadores 
da Educação e Transportes 
(motoristas, cobradores e 
transportadores escolares) 
com 18 anos ou mais e QR 
Code emitido pelo governo 
do Estado com indicação de 
Mogi como município de 
vacinação, além de taxistas 
com credencial e alvará da 
Prefeitura dentro da validade. 

Haverá, ainda, agendamento 
online para segunda dose de 
CoronaVac para pessoas que 
tomaram a primeira dose até 
o dia 28 de maio. O agenda-
mento prévio deve ser feito no 
site http://www.cliquevacina.
com.br e, para receber a dose 
no local, o cadastrado deve 
comparecer munido de docu-
mentos pessoais (RG e CPF) 
e comprovante de endereço.

Coronavírus

Quem pertence às categorias 
precisam mostrar documento 
comprobatório e, no caso 
das comorbidades, laudo ou 
comprovante indicativo para 
cada situação. Uma importante 
forma de colaborar para re-
duzir o tempo de espera na 
vacinação é preencher ante-
cipadamente o cadastro no 

“Vacina Já” - https://vacinaja.
sp.gov.br/ - e conferir todos 
os documentos necessários.

Novas vagas para agenda-
mento online para pessoas 
sem comorbidades, incluindo 

novas faixas etárias, devem ser 
liberadas nos próximos dias.

Mogi das Cruzes recebeu 
ontem um lote com 6.680 
doses da vacina AstraZene-
ca destinado à imunização 
de pessoas de 43 a 49 anos. 
Novas remessas para a faixa 
etária de 40 a 49 anos devem 
chegar em breve.

A Secretaria de Saúde está 
iniciando a vacinação das 
lactantes pelas mulheres que 
amamentam bebês de dois 
meses. O pré-cadastro pode ser 
preenchido no clique vacina..

Agendamento terá início a partir das 10 horas de hoje

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi Conecta Emprego divulga 
357 oportunidades de trabalho

Destaque vai para as cinco vagas de técnico de enfermagem para trabalhar na área de vacinação do município

VAGAS

Por meio do programa 
Mogi Conecta Emprego, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está ofertando 357 
oportunidades e emprego 
para os moradores da cida-
de. O destaque vai para as 
cinco vagas de técnico de 
enfermagem para trabalhar 
na vacinação, ainda não 
especificada, sendo neces-
sário ter experiência nessa 
atividade.

Quem tem ensino médio 
completo e experiência, 
pode se candidatar a uma 
das 21 vagas para meio 
oficial marceneiro por meio 
do link http://mogiconec-
taemprego.pmmc.com.br/
meu_curriculo/#/. Nele é 
possível não só acessar as 
oportunidades e emprego 
diariamente, mas também 
cadastrar o próprio currículo 
e concorrer às vagas.

A Prefeitura, também por 
meio do projeto, divulgou 
16 vagas para costureiro 

industrial, sete para ven-
dedor externo, cinco para 
tintureiro, cinco para téc-
nico eletrônico, cinco para 
operador de escavadeira 
hidráulica, além de vagas para 
mecânico de refrigeração e 

ar-condicionado, bordador, 
colocador de mármore, mar-
morista, dentre outros. Para 
conferir a disponibilidade 
das vagas é preciso acessar o 
site oficial do Mogi Conecta 
Emprego.

“Para pessoas com defi-
ciência, as vagas são para 
auxiliar administrativo, 
auxiliar de almoxarifado, 
auxiliar de serviços gerais, 
costureira, instalador de 
esquadrias, recepcionista 

e representante comercial”, 
apontou ontem a Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico de Mogi.

Já a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 

Emprego de Suzano, por 
meio do projeto Suzano 
Mais Emprego, ofertava 
ontem 76 oportunidades. 
Para conferir quais vagas 
de emprego ainda estão 
disponíveis e se candidatar, 
basta acessar o link https://
www.suzano.sp.gov.br/web/
desenvolvimento-economi-
co-e-geracao-de-emprego/
suzano-mais-emprego/

No campo de cada função 
há instruções específicas 
sobre o processo seletivo. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (11) 
4745-2264 e 4934-5490 ou 
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.

Thamires Marcelino

Plataforma Mogi Conecta Emprego facilita a criação de vagas de trabalho na cidade por meio da internet

Divulgação/PMMC

Quem tem ensino 
médio completo e 
experiência, pode 
se candidatar a 
uma das 21 vagas 
para meio oficial 
marceneiro

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.440
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Alto Tietê tem 17 mortes 
por Covid-19 em 24 horas 

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou hoje 
4.440 óbitos causados pela 
Covid-19, sendo que nas 
últimas 24 horas, foram re-
gistradas 17 vítimas fatais.

Em Arujá foi registrado um 
óbito, em Itaquaquecetuba 
foram confirmadas cinco 
mortes; Mogi das Cruzes, 
quatro; Salesópolis, uma; 
Santa Isabel, dois óbitos e 
Suzano três mortes confir-
madas pela doença.

Desde o início de pande-
mia do coronavírus 84.173 
pessoas já se recuperaram.

O número de pessoas in-
fectadas é 106.033, o que 
significa que a taxa de recu-
peração da doença na região 
do Condemat é de 89.2%.

Pandemia
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Programação terá soltura de 
animais e plantio de mudas

A programação do Ju-
nho Ambiental para hoje 
prevê o plantio de mudas 
de árvores no entorno do 
Cemitério da Saudade, no 
Alto do Ipiranga, a partir das 
9 horas. Os interessados em 
participar devem fazer suas 
inscrições antecipadamente, 
por meio do telefone 4798-
5959. Amanhã, às 15 horas, 
será realizado o webinário 

“Transição agroecológica da 
produção rural”, com a parti-
cipação de Andrea Sendoda e 
Gisele Santana. A participação 
no evento é livre e basta 
acompanhar pelo Youtube 
https://www.youtube.com/
user/PrefeituraMogi

Ontem pela manhã, o 
Junho Ambiental teve uma 
programação diferente no 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo. Os participantes 
assistiram à palestra “Papo 
animal com soltura de animais 
silvestres”, realizada em par-
ceria com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Participaram 

Junho Ambiental

da atividade o veterinário 
Jefferson Renan de Araújo 
Leite, do Centro de Controle 
de Zoonose (CCZ), e Márcia 

Akemi Nakano, do Núcleo 
de Prevenção e Controle de 
Arboviroses (NPCA). Em 
seguida, eles promoveram 
a soltura de um ouriço na 
mata do Parque Municipal.

Já no período da tarde, com 
transmissão no Youtube ocorreu 
o webinário “Compostagem 
Doméstica”, com a presença 
de Maria de Fátima Oliveira 
e Fernanda Scalambrino, do 
Instituto Suinã.

Ontem foi realizada a soltura de um ouriço na mata

Divulgação/PMMC

Auxílio Emergencial Mogiano
paga 3ª parcela a partir de hoje

Investimento do programa foi de R$ 9,7 milhões para beneficiar 32 mil famílias em situação de vulnerabilidade

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes começa hoje o paga-
mento da terceira e última 
parcela do programa Auxílio 
Emergencial Mogiano, de-
senvolvido pela Secretaria 
de Assistência Social. Cerca 
de 32 mil famílias em situa-
ção de vulnerabilidade são 
beneficiadas pela iniciativa, 
com investimento total de 
R$ 9,7 milhões.

O programa foi instituído 
pela administração municipal 
como parte das medidas de 
auxílio às famílias afetadas 
pela crise econômica causada 
pela pandemia da Covid-19.

O pagamento da terceira 
parcela, que será feito até o 
dia 30 de junho, segue de 
acordo com os meses de 
nascimento dos beneficia-
dos, sendo que, a cada dia, 
recebem nascidos em dois 
meses do ano. Assim, hoje 

receberão os nascidos em 
janeiro e fevereiro, amanhã 
os nascidos em março e abril 
e assim sucessivamente.

As famílias que fazem 
parte do programa reali-
zaram o agendamento pela 
internet, além da utilização 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social de bancos 
de dados de famílias inscritas 
em programas assistenciais 
federais e municipais na 
cidade. O pagamento do 
Auxílio Mogiano é feito por 
meio de contas sociais dis-
ponibilizadas para as famílias 
cadastradas.

Vale lembrar que o bene-
fício está sendo concedido 
a pessoas já inscritas no 
Cadastro Único (data-base 
16 de janeiro de 2021), com 
renda per capita entre R$ 
89 e R$ 178 e já atendidas 
ou em espera para receber 
o Bolsa Família.

A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes foi questionada sobre 
a possibilidade de prorroga-
ção do programa, previsto 
inicialmente para durar três 
meses, ou na eventualidade 
de prorrogação do decreto de 

calamidade pública da pan-
demia. Membros da Câmara 
Municipal chegaram a enca-
minhar, na semana passada, 
uma indicação ao Executivo 
sugerindo o remanejamento 
de recursos não utilizados no 
Auxílio Empresarial Mogiano 
para prorrogar a ajuda para 
as famílias.

A municipalidade informou, 
por meio de nota, que ainda 
não há uma definição quanto 
a uma possível prorrogação 
do benefício. Perguntada 
sobre o andamento do pro-
grama Mogi contra a Fome, 
que destina cestas básicas 
para famílias em situação 
de emergência alimentar, o 

município declarou que segue 
com a entrega das unidades, 
e que a reabertura do cadastro 
depende diretamente das 
arrecadações disponíveis.

Auxílio Empresarial
Paralelamente ao Auxílio 

Emergencial, Mogi também 
promoveu o Auxílio Empre-
sarial Mogiano, destinado a 
micro e pequenas empresas 
que tiveram de interromper 
suas atividades no primeiro 
quadrimestre pela pandemia.

Segundo a Prefeitura, 809 
empresas se cadastraram para 
o benefício e 443 receberam 
os recursos. “Totalizam, entre 
a primeira e segunda parcelas, 
R$ 499,5 mil em recursos”, 
informou a municipalidade.

O prazo para cadastramento 
de empresas com até cinco 
funcionários que aderiram 
ao sistema tributário Sim-
ples Nacional foi ampliado 
até o próximo dia 30. Mais 
informações estão disponí-
veis na página da Prefeitura 
de Mogi na internet (http://
www.pmmc.com.br).

André Diniz

Beneficiado deve ficar atento ao calendário de pagamento, que vai até o dia 30

Mariana Acioli/Arquivo

Plantio de árvores 
ocorrerá no entorno 
do Cemitério da 
Saudade, no Alto do 
Ipiranga, às 9 horas 
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Câmara aprova programa de
incentivo aos jovens de Mogi

‘EmpreJovem’ deve buscar incentivos para contratação de jovens em indústrias, comércio e prestação de serviços

PRIMEIRO EMPREGO

A Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes aprovou na 
tarde de ontem um projeto 
de lei que institui o programa 
EmpreJovem, voltado ao 
incentivo da contratação 
de jovens para o primei-
ro emprego. A matéria foi 
aprovada por unanimidade 
dos membros do Legislativo.

O projeto de lei 08/2021, 
de autoria do vereador Os-
valdo Antonio da Silva (REP), 
foi protocolado no início 
do ano, com o intuito de 
estimular a inserção do 
jovem no mercado de tra-
balho mogiano, nos setores 
da indústria, comércio e 
prestação de serviços. O 
programa seria destinado 
prioritariamente aos alunos 
da rede pública de ensino 
do município.

“Foi um ponto de nossa 
campanha: como cobrar 
experiência de quem nem 
começou? Falta incentivo em 
desenvolver nossos talentos”, 

defendeu o republicano.
A matéria em pauta con-

tou com apoio de todos os 
grupos políticos da Casa de 
Leis mogiana. A vereadora 
Maria Luiza Fernandes (SD), 
a Malu Fernandes, reforçou 
que o público jovem vem 
sendo o mais impactado 
pela crise econômica que 
atinge o país, em que já foi 
atingida a marca de mais 
de 15 milhões de pessoas 
desempregadas. Iduigues 
Martins (PT) ressaltou que 
o caráter predatório do 
mercado de trabalho faz 
com que não haja intervalo 
para o treinamento de novos 
quadros.

O vereador Milton Lins 
da Silva (PSD), o BiGêmeos, 
ressaltou também o trabalho 
da Associação Mogiana Oficina 
dos Aprendizes (Amoa), que 
prepara adolescentes para 
o mercado de trabalho com 
cursos profissionalizantes. 

“Eu fui um jovem-aprendiz, 
comecei como office-boy, e o 
jovem quer trabalhar para ter 

sua renda e independência, 
só precisa de um espaço”, 
apontou.

A Câmara também aprovou 
o projeto de lei 20/2021, de 
autoria do vereador José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
que estabelece a garantia de 

aquisição de livros para pes-
soas com deficiência visual. 
Em sua justificativa, Zé Luiz 
reforçou a necessidade de 
garantir a inclusão de por-
tadores de deficiência em 
todos os serviços oferecidos 
pelo município, incluindo o 

direito ao lazer e à cultura.
A vereadora Inês Paz (Psol) 

apoiou a iniciativa, refor-
çando que a inserção de 
um aluno com deficiência 
na rede de ensino, sem a 
devida disposição dos meios 
para se integrar, pode gerar 

apenas a exclusão dentro do 
ambiente escolar. O vereador 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino, lembrou 
o legado do francês Louis 
Braille, criador do sistema 
internacional de leitura para 
cegos, e que o acesso desta 
parcela da população à li-
teratura e o entretenimento 
são fundamentais para o 
andamento da sociedade.

Projeto sob vistas
A sessão da Câmara chegou 

a iniciar as discussões do 
projeto de lei 03/2021, de 
autoria do vereador Mauro 
Margarido (PSDB), o Mau-
rinho do Despachante, que 
disciplina as atividades de 
malabarismo e demonstrações 
em vias públicas.

No entanto, Inês Paz pe-
diu vistas ao projeto, com 
o intuito de tirar dúvidas 
sobre alguns dos artigos 
que, em sua justificativa, 
poderiam ter duplo sentido 
e implicar na marginalização 
da atividade.

André Diniz

Autor do projeto, Osvaldo da Silva falou
sobre a falta de incentivo para os jovens

Fotos: Divulgação/CMMC

Malu Fernandes lembrou da marca de 
15 milhões de desempregados no país

Calendário prevê oficinas
de fotografia e cinema

As atividades online do 
programa Pontos MIS, do 
Museu da Imagem e do Som, 
continuam acontecendo e 
podem ser desfrutadas por 
artistas e todos os interessados 
de Mogi das Cruzes. Entre 
esta e a próxima semana, há 
duas oficinas na programação, 
sendo uma de fotografia e a 
outra de cinema. Todas são 
gratuitas e transmitidas de 
forma online, via Zoom.

A oficina de fotografia é 
destinada a pessoas com 
idade a partir dos 16 anos 
e ocorre todos os dias desta 
semana, até sexta-feira. A 
ação é voltada para fotógrafos 
amadores e profissionais, 
artistas e interessados no 
assunto. Intitulada Conexões 
Fotográficas, ela é comandada 
por Natália Tonda e tem duas 
horas de duração, sempre 
das 19 às 21 horas.

A proposta é apresentar 
um breve panorama da fo-
tografia moderna brasileira 
à contemporânea e incitar 
uma reflexão desse tipo de 

arte para além do campo 
comercial. A oficina será divi-
dida em dois blocos, sendo o 
primeiro destinado à fotografia 
moderna e o segundo para a 
contemporânea e o fotojorna-
lismo atual. Haverá também 
debate entre os participantes, 
que terão a oportunidade de 
expandir seus conhecimentos 
a respeito do tema.

Natália Tonda é fotógrafa 
de formação e professora de 
fotografia na Escola Vera 
Cruz Atuou como produtora 
nos seminários do MASP 
trabalhou como fotógrafa da 
29º Bienal e também atuou 
com produção cultural na 
exposição Atualmente, mi-
nistra oficinas e cursos de 
fotografia, além de atuar 
como freelancer e assessora 
em projetos fotográficos e 
cinematográficos

Já na próxima semana, 
será realizada de segunda 
a sexta-feira a oficina “A 
transformação dos monstros 
no cinema: Das criaturas 
clássicas ao horror humano”, 

com Carlos Primati. A ativi-
dade também é voltada para 
pessoas com idade a partir 
dos 16 anos e será sempre 
das 15 às 17 horas.

A proposta da palestra é 
demonstrar como a represen-
tação de diferentes criaturas 
assustadoras nas telas, desde 
os clássicos monstros sobre-
naturais até seres humanos 
de comportamento irracio-
nal, ajuda a compor um 
complexo panorama sobre a 
noção de bem e mal, bonito 
e feio, natural e sobrenatural, 
gerando a reflexão sobre o 
que é “monstruoso”. 

Carlos Primati é pesquisador 
de cinema fantástico, crítico, 
editor, tradutor e professor 
de cursos livres. Ministrou 
diversos cursos pelo MIS-

-SP (Museu da Imagem e 
do Som), abordando temas 
como Expressionismo Alemão, 
Alfred Hitchcock, História 
do Horror, Ficção Científica 
da Década de 1950, Horror 
no Cinema Brasileiro e Zé 
do Caixão.

Pontos MIS

A Associação Comercial 
e Empresarial (ACE) de 
Suzano começou a arrecadar 
roupas e cobertores por meio 
da Campanha do Agasalho. 
Com o tema “A solidariedade 
aquece vidas”, o projeto vai 
distribuir o material arre-
cadado entre pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

A edição 2021 do projeto 
conta com parcerias de en-
tidades públicas e privadas 
que cederam espaços para 
criação de pontos para co-
leta de roupas de inverno e 
cobertores em bom estado. 
As doações serão recebi-
das até dia 30 de junho. 
A expectativa é que sejam 
beneficiadas mais de 320 
famílias que já têm cadastro 
firmado junto à ACE. 

Segundo o presidente da 
entidade, Fernando Fernandes, 
até ontem já foram arrecada-
das mais de 500 peças, como 
cobertas, casacos e calças de 
moletom. “Nossa expectativa 
é de dobrar esse número até o 
final da campanha, ajudando, 
assim, centenas de famílias 

Campanha do Agasalho 
arrecada 500 peças

ACE

que vivem em situação de 
vulnerabilidade”, informou.  
Além das peças, a associação 
também está recebendo 
doações feitas em dinheiro 
que serão revertidas para a 
compra de cobertores. Neste 
caso, o apoio deverá ser feito 
por “Pix”, com a chave (11) 
9 6665-8471. “Muitos em-
presários não conseguem se 
deslocar em meio à pandemia 
para compra de roupas e co-
bertores. Então, para facilitar 
o processo, a gente acolhe 
o ‘Pix’, efetua a compra e, 
por fim, realizamos a pres-
tação de contas”, detalhou 
Fernandes. A lista completa 
com os postos está no site 
da ACE (acesuzano.com.br/
campanha-do-agasalho-2021-

-a-solidariedade-aquece-vidas).
Para se tornar um ponto 

de coleta, o responsável 
pela empresa deve rea-
lizar um cadastramento 
que pode ser feito pelo 
telefone 4744-8400, pelo 
Whatsapp 96665-8471 ou 
pelo e-mail acesuzano@
acesuzano.com.br.

Está na pauta da sessão de 
hoje da Câmara de Suzano, 
uma moção de aplauso para 
servidores da Saúde. O autor 
da propositura é o vereador 
Artur Takayama (PL).

A homenagem é dedicada 
aos profissionais da adminis-
tração municipal, em especial 
para Reginaldo Soares dos 
Santos, conhecido como Belo, 
e Jairo Franco, o Pastor, pelo 
trabalho realizado na vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19). “Todos os funcio-
nários envolvidos na vacinação 
têm realizado um excelente 
trabalho, desempenhando 
suas atividades profissionais 
de maneira adequada e com 
qualidade”, argumentou o 
parlamentar .

A sessão é aberta ao público 
até 40% da capacidade do 
Plenário. Os trabalhos também 
podem ser acompanhados pelo 
Facebook (www.facebook.com/
camarasuzano) e pelo canal 
do YouTube do (www.youtube.
com/c/TVCâmaraDeSuzano).

Vereadores 
devem votar 
homenagem aos 
profissionais

Saúde
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Mortos por Covid representam 
0,29% da população de Mogi

Por outro lado, em relação à quantidade de pessoas contaminadas, percentual é equivalente a 7% dos moradores

ÓBITOS X HABITANTES

O Brasil registrou no último 
sábado a marca de 500 mil 
mortes pelo novo coronaví-
rus (Covid-19) e mais de 18 
milhões de casos da doença. 
Os números também mostram 
um outro aspecto da doença: 
o impacto que a pandemia 
exerce no balanço populacional, 
inclusive no Alto Tietê.

Em perspectiva, o Brasil 
já tem 8,37% da população 
infectada e 0,23% do total de 
mortos. O número de vítimas 
fatais da pandemia no país já 
supera toda a população da 
cidade de Mogi das Cruzes, 
com 450 mil habitantes, ou 
a soma das populações das 
cidades de Ferraz de Vascon-
celos, Poá, Arujá, Santa Isabel, 
Biritiba Mirim, Guararema e 
Salesópolis.

Mogi, a mais populosa da 
região, apontou até o início 
da semana 31.676 casos po-
sitivos e 1.310 óbitos, o que 
representa 7% da população 
contaminada e 0,29% de casos 

fatais. Visando diminuir os 
números da contaminação, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
informou que ampliou o nú-
mero de leitos para Covid-19 
no Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho para 
cem leitos de Enfermaria e 
76 de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), a ampliação 
e criação de serviços como 
o atendimento pré-Covid e 
pós-Covid, além da Central 
de Monitoramento.

A Prefeitura também ressal-
tou que a mobilização para a 
vacinação integra a estratégia 
contra a disseminação do vírus. 
Até o início da semana, Mogi 
apontava em sua página da 
internet ter imunizado 140,9 
mil pessoas com a primeira 
dose, e 48,9 mil com a se-
gunda dose.

Já Suzano, por meio de sua 
Secretaria Municipal de Saúde, 
registrou até segunda-feira 
20.432 casos confirmados 
(6,7%) e 804 mortes (0,2%). 
A administração municipal 
informou que está seguindo as 

recomendações do Plano São 
Paulo, incluindo o trabalho 
de fiscalização da Guarda 
Civil Municipal (GCM) contra 
aglomerações. “O município 
também segue focado na 
campanha de imunização 
contra a Covid-19, com mais 

de 100 mil doses aplicadas”. 
Além disso, a administração 
mantém a oferta de 77 leitos 
voltados ao atendimento de 
pacientes com coronavírus, 
sendo que atualmente 14,2% 
das vagas estão ocupadas.

Entre as cinco cidades mais 

populosas da região, quem 
apresentou os menores números 
da doença em relação à popu-
lação geral foi Itaquaquecetuba, 
com 15.593 casos em um 
total de 375 mil habitantes 
(4,15%). A Secretaria de Saúde 
informou que aumentou a 

testagem para melhorar o 
rastreamento epidemiológico, 
além da abertura de um novo 
hospital de campanha com 
60 leitos, além da estrutura 
já montada na cidade.

No levantamento da repor-
tagem, a cidade de Ferraz de 
Vasconcelos é a que apresenta 
os menores índices de mortes 
em relação à população geral. 
Com 385 casos fatais desde o 
início da pandemia, o número 
equivale a 0,19% de vítimas 
fatais de toda a população. 
A Prefeitura informou que, 
além de reforçar a vigilância 
epidemiológica nos bairros 
mais afetados, tem aumentado 
a fiscalização de eventos e 
aglomerações irregulares.

A cidade de Poá, por sua vez, 
informou 7.507 casos confir-
mados (6,34% da população 
total) e 330 óbitos (0,27%). 
Por nota, explicou que vem 
reforçando o patrulhamento do 
departamento de Fiscalização 
de Posturas, em conjunto com 
a GCM local, com o objetivo 
de evitar aglomerações.

André Diniz

Até começo dessa semana, Mogi registrava 31.676 casos e 1.310 óbitos pela doença

Mogi News/Arquivo

EDP investe mais de R$ 700 
mil em eficiência energética

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê, 
está realizando a substi-
tuição de 619 luminárias 
de iluminação pública em 
Biritiba Mirim, por lâmpadas 
de tecnologia LED, que são 
mais eficientes, econômicas 
e sustentáveis.O município 
foi contemplado na Chamada 
Pública de Eficiência Energética 
da Distribuidora. O projeto 
terá o investimento de R$ 
719 mil, custeado pela EDP.

A escolha dos locais para 
a instalação da nova ilu-
minação foi realizada em 
parceria com a Prefeitura. 
Com a implantação será 
possível reduzir o consumo 
de energia do município 
referente a iluminação em 
318 megawatts-hora (MWh/
ano), o equivalente ao con-
sumo médio anual de 133 
famílias. Além disso, há uma 
redução também nos custos 
de manutenção, uma vez que 
a durabilidade da lâmpada 
LED é muito superior ao 
sistema utilizado. 

Biritiba Mirim

O novo modelo também 
gera menos impacto ambiental  
por não possuir mercúrio e 
outros componentes nocivos 
em sua composição.

“Gerar mais eficiência para 
a iluminação pública mu-
nicipal é sinônimo de mais 
qualidade do serviço e de 
segurança para a população. 
Além disso, com a economia 
gerada por meio das lâmpadas 
LED, o poder público muni-
cipal poderá redirecionar os 

recursos em prol da própria 
cidade”, ressaltou Roberto 
Miranda, gestor executivo 
da EDP. A substituição dos 
equipamentos já iniciou 
e terá conclusão no final 
deste mês. O projeto foi 
contemplado na Chamada 
Pública de Projetos - CPP 
001/2019 do Programa de 
Eficiência Energética da EDP, 
que é regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Serão substituídas  619 luminárias públicas na cidade

Luciana Gomes

Técnicos participam de 
palestra sobre o novo Fundeb

Representantes das Pastas 
de Educação e Finanças da 
região do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
participaram anteontem 
de palestra virtual com o 
presidente do Instituto Brasi-
leiro de Sociologia Aplicada 

– IBSA, Cesar Callegari e o 
secretário adjunto de Edu-
cação em Mogi das Cruzes, 
Caio Callegari, sobre o novo 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb). A iniciativa 
partiu da Câmara Técnica 
de Educação em parceria 
com a Câmara Técnica de 
Finanças.

O novo Fundeb foi pro-
mulgado em dezembro do 
ano passado na forma da 
Lei Federal nº 14.113/2020. 
Durante a palestra foram 
apresentadas as inovações 
que alteram o funcionamento 
e fluxos na nova lei.

De acordo com levantamento 
realizado pelo IBSA, neste 
ano a estimativa é de que 

Condemat

os municípios do Condemat 
recebam R$ 1.367.127.517,88 
provenientes de recursos do 
Findeb. A distribuição do 
recurso é feita de acordo 
com a proporção do número 
de alunos matriculados na 
rede de ensino básica.

“O novo Fundeb repre-
senta um novo capítulo do 
financiamento da educação 
brasileira e as alterações 
realizadas são fruto de uma 
grande mobilização social em 
defesa da educação pública 
de qualidade”, pontuou César 

Callegari.
O coordenador da Câmara 

Técnica de Educação, Leandro 
Bassini falou sobre a inicia-
tiva em realizar a palestra. 

“Essa reunião foi solicitada 
inicialmente pela Câmara 
Técnica de Finanças para que 
pudéssemos compartilhar 
visões e informações sobre 
o novo Fundeb”, disse.

Para o coordenador da 
Câmara Técnica de Finanças, 
Caio Araújo, a discussão do 
assunto de forma integrada é 
fundamental para o trabalho 
dentro das Prefeituras. “É um 
tema muito importante para 
que os técnicos de Finanças 
possam auxiliar os técnicos 
da Educação no cumprimento 
das metas”, disse.

Apesar de permanente, o 
Fundeb tem revisão periódica 
definida pela Constituição 
Federal. A primeira revisão 
será em outubro de 2021, 
para complementar a regula-
mentação atual no que tange 
aos fatores de ponderação 
das matrículas.

Encontro foi 

mobilizado pelas 

Câmaras Técnicas 

de Educação e 

Finanças
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Com chegada da Janssen, País recebe metade do imunizante esperado para o mês

O primeiro lote da vacina da Janssen contra a Covid-19 chegou na manhã de ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 

São Paulo. Nesta remessa, que atrasou uma semana após a suspensão do envio de 3 milhões de doses, veio a metade das doses 

previstas do imunizante da farmacêutica da Johnson & Johnson, totalizando 1,5 milhão de doses. No início deste mês, o Ministério 

da Saúde anunciou que tinha fechado acordo com a farmacêutica para a aquisição de 38 milhões de doses de vacina. A previsão de 

entrega é de 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e de 21,1 milhões de outubro a dezembro. (E.C.)

A vacinação contra a Co-
vid-19 será retomada na capital 
paulista hoje. A campanha 
foi suspensa ontem, por falta 
de doses dos imunizantes. O 
secretário municipal de Saú-
de, Edson Aparecido, disse 
ao Estadão que os pontos 
de vacinação estão sendo 
reabastecidos com 181,8 mil 
doses de CoronaVac (primeira 
dose) e 30 mil de AstraZeneca 
(segunda dose). Apesar de 
Aparecido ter afirmado que 
a suspensão não vai atrasar 
o calendário de vacinação, o 
cronograma para as pessoas 
de 44 a 48 anos foi alterado.

A Prefeitura de São Paulo 

Prefeitura de SP muda 
cronograma de vacinação

Calendário

havia divulgado um novo 
calendário com alteração nas 
datas de vacinação das pessoas 
entre 46 e 48 anos. Horas 
depois, o cronograma foi 
alterado novamente. Agora, as 
mudanças também abrangem 
quem tem 44 e 45 anos. 

Para pessoas com 49 anos 
a aplicação hoje, 48 anos 
amanhã; 47 anos na próxima 
sexta-feira. Pessoas com idade 
entre 46 e 45 anos a vacinação 
será na próxima segunda-feira; 
44 e 43 anos na terça-feira; 
42 anos na quarta-feira da 
semana que vem; 41 anos no 
dia 05 de julho e 40 anos no 
dia 08 de julho. (E.C.)

MPF identifica indícios 
de crime em compra 

Preço pago pela vacina indiana Covaxin, de US$ 15 por dose, foi 1.000% mais 
alto do que o estimado pela própria fabricante seis meses antes da compra

VACINAS

O Ministério Público Federal 
(MPF) decidiu enviar para a 
área criminal parte de uma 
investigação envolvendo a 
compra da vacina indiana 
Covaxin pelo governo de Jair 
Bolsonaro. A procuradora da 
República Luciana Loureiro 
Oliveira, do Distrito Fede-
ral, viu indícios de crime 
na contratação e apontou 

“interesses divorciados do 
interesse público”. Como 
revelou o Estadão, o preço 
pago pelo produto, de US$ 
15 por dose, foi 1.000% mais 
alto do que o estimado pela 
própria fabricante seis meses 
antes da compra.

O contrato de compra de 
20 milhões de doses da Cova-
xin por R$ 1,6 bilhão já era 
alvo de um inquérito civil no 
MPF. Diante das suspeitas de 
que pode ter ocorrido crime, 
Oliveira solicitou que o caso 
seja enviado ao 11º Ofício 
de Combate ao Crime e à 
Improbidade Administrativa.

Como revelou o Estadão 
ontem telegrama sigiloso 
da embaixada brasileira em 
Nova Délhi de agosto do ano 
passado, ao qual o Estadão 

teve acesso, informava que o 
imunizante produzido pela 
Bharat Biotech tinha o preço 
estimado em 100 rúpias (US$ 
1,34 a dose). Em dezembro, 
outro comunicado diplo-
mático dizia que o produto 
fabricado na Índia “custaria 
menos do que uma garrafa 
de água”. Em fevereiro deste 
ano, o Ministério da Saúde 

pagou US$ 15 por unidade 
(R$ 80,70, na cotação da 
época) - a mais cara das seis 
vacinas compradas até agora.

A ordem para a aquisição 
da vacina partiu pessoalmente 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A negociação 
durou cerca de três meses, um 
prazo bem mais curto que o 
de outros acordos. No caso 

da Pfizer, foram quase onze 
meses, período no qual o 
preço oferecido não se alterou 
(US$ 10 por dose). Mesmo 
mais barato que a vacina 
indiana, o custo do produto 
da farmacêutica americana foi 
usado como argumento pelo 
governo Bolsonaro para atrasar 
a contratação, só fechada em 
março deste ano.

Diferentemente de outros 
imunizantes adquiridos pelo 
governo federal, feitas dire-
tamente com os fabricantes, 
a compra da Covaxin, foi 
intermediada pela Precisa 
Medicamentos. A empresa 
é alvo da CPI da Covid, que 
quebrou os sigilos de um dos 
sócios, Francisco Maximiano. 
A firma já foi alvo do Ministério 
Público Federal sob acusação 
de fraude na venda de testes 
para Covid-19

No despacho, do dia 16 de 
junho, o Ministério Público 
Federal cita o fato de que 
cada dose da vacina ter sido 
comprado por US$ 15, “preço 
superior ao da negociação de 
outras vacinas no mercado 
internacional, a exemplo da 
vacina da Pfizer”.

Contrato de R$ 1,6 bilhão já era alvo de inquérito civil

Wanderley Costa/Secop Suzano

Esperado desde a semana 
passada, o efetivo de 20 
agentes da Força Nacional 
de Segurança Pública ainda 
não chegou a Cocalzinho de 
Goiás (GO), onde acontece 
o cerco a Lázaro Barbosa, 
chamado de “serial kil-
ler do DF”. O reforço foi 
prometido na quinta-feira 
passada pelo ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Anderson Torres, ao 
secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Rodney 
Miranda. A Pasta diz não 
haver previsão de quando 
enviará os policiais.

“Houve oferecimento. 
No primeiro momento, 
coloquei que não haveria 
necessidade porque outros 
Estados podem precisar, como 
Amazonas”, disse Rodney 
Miranda em entrevista na 
sexta-feira passada. “Ele 
(Anderson Torres) disse que 
tem tropa de 20 policiais 
de pronto emprego, mas 
essa tropa não veio. Creio 
que foi mobilizada para 
outro lugar”, completou o 
secretário de Goiás.

Uma força-tarefa com 
cerca de 200 policiais foi 
montada e tem usado o 
distrito de Girassol, área 
rural de Cocalzinho, como 
base. Foi lá que Lázaro 
foi visto pela última vez e 
onde a família dele mora. 
O cerco também conta 
com helicópteros e cães 

Ajuda prometida na 
caçada está incerta

Serial killer do DF

farejadores.
Na segunda-feira da se-

mana passada de caçada ao 
homem acusado de matar 
uma família no Distrito 
Federal, a operação para 
capturar Lázaro tem perdido 
força. Os três helicópteros 
que foram destacados para 
ajudar nas buscas continuam 
na região, mas após dois dias 
sem levantar voo, fizeram 
apenas um rápido sobrevoo 
anteontem e retornaram 
para a base.

A polícia e a Secretaria 
de Segurança Pública de 
Goiás têm afirmado que o 
grande volume de notícias 
falsas atrapalham. “Com 
aproximadamente 24 horas 
de funcionamento, o disque-

-denúncia recebeu cerca 
de mil denúncias, sendo 
elas predominantemente 
trotes, ou conversas sem 
relevância para operação”, 
informou a Secretaria por 
meio de nota. (E.C.)

Imunização contra a Covid-19 será retomada hoje

Divulgação/PMMC

Efetivo de 20 
agentes da Força 
Nacional de 
Segurança Pública 
ainda não chegou
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Nicarágua prende jornalista 
e esposa de ex-presidente

Política e o jornalista estão sendo investigados por “comprometer a independência e a soberania” do país

PERSEGUINDO OPOSITORES

A ex-deputada de oposi-
ção María Fernanda Flores, 
esposa do ex-presidente da 
Nicarágua Arnoldo Alemán, e 
o jornalista Miguel Mendoza, 
crítico ao governo de Daniel 
Ortega, foram presos na noite 
de anteontem por “crimes 
contra a soberania”, informou 
a Polícia Nacional.

María Fernanda, que foi 
destituída como deputada no 
ano passado, foi a primeira 
a receber um mandado de 
prisão e “continua em casa 
sob custódia policial”, dis-
seram autoridades. Depois, 
a Polícia prendeu Mendoza, 
um jornalista esportivo que 
usa as redes sociais para pu-
blicar comentários políticos 
contrários ao governo.

Chefiada pelo sogro de 
Ortega, Francisco Díaz, a 
Polícia disse em nota que tanto 
a política quanto o jornalista 
estão sendo investigados por 

“comprometer a independência 
e a soberania” da Nicarágua, 

além de incitar a interferên-
cia estrangeira em assuntos 
internos e pedir intervenções 
militares.

O mesmo se aplica a outros 
15 opositores detidos a cinco 
meses das eleições gerais. Al-
guns deles, como Miguel Mora, 
preso no domingo passado, 
aspiravam à Presidência do 
país. Ortega, de 75 anos - os 
últimos 14 no poder de maneira 
consecutiva -, pode buscar o 
quarto mandato seguido.

A Polícia argumenta que as 
prisões são fundamentadas 
na Lei de Defesa dos Direitos 
dos Povos à Independência, 
Soberania e Autodetermina-
ção para a Paz, aprovada em 
dezembro pela Assembleia 
Nacional, de maioria sandinista. 
Promovido pelo Executivo, o 
texto enumera “traidores do 
país” e os desqualifica para 
concorrer a cargos públicos.

Em novembro, antes de ser 
destituída, María Fernanda foi 
proibida pela Casa Branca de 
ingressar nos Estados Unidos 
devido à sua “participação em 

importantes atos de corrupção” 
na Nicarágua. A sanção vale 
também para seu marido, 
Arnoldo Alemán, e familiares 
próximos. Duas semanas de-
pois, ela foi afastada do cargo 
com 80 votos dos 92 possíveis, 

incluindo os 72 sandinistas e 
seus aliados.

Em uma de suas últimas 
postagens no Twitter, o jornalista 
Mendoza, por sua vez, chamou 
o governo Ortega de “pária 
internacional” e comparou a 

onda de prisões na Nicarágua 
com os sequestros ordenados 
pelo narcotraficante Pablo 
Escobar “em seus últimos 
anos de terror”.

A Polícia da Nicarágua man-
tém detidos os candidatos 
presidenciais da oposição 
Cristiana Chamorro, Arturo 
Cruz, Félix Maradiaga e Juan 
Sebastián Chamorro, além de 
Miguel Mora, a quem acusam 
de “traição”. Dois ex-vice-chan-
celeres, dois ex-guerrilheiros 
dissidentes sandinistas, um 
ex-dirigente empresarial, um 
banqueiro, quatro ativistas e 
dois ex-colaboradores de uma 
ONG também foram presos 
nas últimas três semanas sob 
acusações diversas.

Human Rights Watch
Em relatório de 38 páginas 

divulgado ontem a ONG 
Human Rights Watch pediu 
à Organização das Nações 
Unidas (ONU) que pressione 
o presidente nicaraguense a 
cessar supostos abusos aos 
direitos humanos, incluindo 

a perseguição às figuras de 
oposição. No documento, a 
entidade disse que as prisões 

“parecem fazer parte de uma 
estratégia mais ampla para 
eliminar a competição política, 
reprimir a dissidência e abrir 
caminho para um quarto 
mandato de Ortega”.

A HRW pediu ao Secretário-
-Geral da ONU, António Gu-
terres, que levante a questão 
no Conselho de Segurança, 
dado que a crise crescente 
poderia “minar a estabilidade 
na região”.

Um porta-voz da ONU 
afirmou que Guterres está 
preocupado com as deten-
ções e com a invalidação de 
candidaturas de líderes da 
oposição no país. “O Secretário-

-Geral exorta mais uma vez as 
autoridades a respeitarem as 
obrigações internacionais de 
direitos humanos e libertarem 
os líderes políticos e sociais 
detidos. Ele reitera seu apelo 
a um acordo amplo sobre 
medidas para eleições em 
novembro”, disse.

Estadão Conteúdo

O mesmo se aplica a outros 15 opositores detidos

Oswaldo Rivas/Agência Brasil

O presidente do Federal 
Reserve (Fed, o banco central 
norte-americano), Jerome Powell, 
afirmou que a recuperação da 
economia dos Estados Unidos 
após o choque da pandemia 

“ainda tem um longo caminho 
pela frente”. Durante audiência 
no subcomitê da Câmara dos 
Representantes sobre a crise 
do coronavírus, o dirigente 
previu que o país verá uma 

“criação forte de empregos” 
até o outono local.

Questionado sobre a tra-
jetória da inflação, Powell 
comentou que é “difícil prever” 
o momento exato em que o 
avanço de preços fruto do 
quadro da retomada econômica 
perderá força.

Ele espera, de qualquer 
modo, que essa perda de fôlego 
ocorra adiante, conforme a 
oferta e a demanda se ajustam.

Durante seu depoimento, 
Powell admitiu que levará 
algum tempo até que o cenário 
na economia fique mais claro, 
por exemplo como exatamente 
estará o mercado de trabalho 
no pós-pandemia.

Recuperação tem um 

longo caminho, diz Powell

Economia EUA

Em outro momento, ele no-
tou que de fato a mecanização 
industrial pode representar 
o fim de alguns empregos 
no setor.

O presidente do Federal 
Reserve ainda afirmou ontem ser 

“muito improvável” que a alta 
atual na inflação nos Estados 
Unidos repita o cenário visto 
nos anos 1970, quando mos-
trou alta mais aguda. Durante 
o depoimento, ele reafirmou 
que a trajetória atual dos 
preços é fruto do contexto de 
retomada forte na demanda, 
com a oferta ainda limitada 
em alguns setores, conforme 
o país avança gradualmente 
para reabrir a economia e 
avançar na vacinação contra 
a Covid-19.

Dólar
Powell também falou so-

bre o dólar. Segundo ele, é 
a reserva mundial, graças a 
características dos EUA como 
sua democracia, os fundamen-
tos da economia. “Nenhuma 
moeda pode competir com o 
dólar”, garantiu. (E.C.).

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, 
e o primeiro-ministro da Itália, 
Mario Draghi, concederam 
entrevista coletiva ontem na 
qual defenderam o plano 
de recuperação da União 
Europeia, NextGenerationEU. 
No evento, Von der Leyen 
entregou simbolicamente 
uma representação desse 
plano ao premiê italiano, que 
já foi presidente do Banco 
Central Europeu (BCE).

As autoridades lembraram 
que a UE está levantando 
agora nos mercados o di-
nheiro que, com o aval dos 
países do bloco, deverá ser 
distribuído para apoiar a 
recuperação, após o choque 
da Covid-19.

A expectativa é que esse 
dinheiro comece a ser distri-
buído “em algumas semanas”, 
segundo o bloco.

A Itália será o país que 
mais receberá dinheiro nessa 
iniciativa, 191,5 bilhões de 
euros. (E.C.)

Leyen e Daghi 
defendem pacote 
da UE para apoiar 
retomada

Pós-Covid

Casa Branca anuncia pacote 
em resgate para aeroportos

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, anunciou ontem 
um pacote federal de apoio 
para aeroportos, no âmbito do 
Plano de Resgate Americano. 
As verbas, no valor de US$ 8 
bilhões, terão como objetivo 
o pagamento de salários e 
outros débitos, além de gastos 
em infraestrutura.

Em coletiva de imprensa, a 
porta-voz indicou recuperação 
no setor, com “três vezes mais 
americanos viajando agora 
do que no mesmo período 
do ano passado”.

Segundo Psaki, a retomada 
ocorreu em grande parte pelo 
sucesso da vacinação contra 
a Covid-19 no país.

Questionada sobre a falha 
em cumprir com a meta de 
70% dos adultos vacinados 
até 4 de julho, anunciada 
pela Casa Branca, a porta-voz 
afirmou que “não vemos como 
algo que deu errado, era um 
objetivo ambicioso”, sugerindo 
que “esperamos completar 
algumas semanas depois”. 
Na visão da democrata, o 

Apoio

processo de imunização das 
pessoas mais jovens foi mais 
difícil, e o governo tem uma 
série de novas iniciativas para 
lidar com tal público.

Segundo o coordenador 
da resposta à pandemia, Jeff 
Zients, o objetivo será cum-
prido em “algumas semanas”.

A diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês), Rochelle Walensky, 
ressaltou a importância da 

segunda dose da vacina.
Indagada sobre o conteúdo 

da conversa de anteontem 
entre o presidente Joe Biden 
e o presidente do Federal 
Reserve (Fed, o banco central 
norte-americano), Jerome 
Powell, a porta-voz não ofe-
receu detalhes.

Sobre o pacote de infraes-
trutura, Psaki indicou que as 
conversas estão seguindo com 
ambos os partidos, incluindo 
tratativas com senadores. (E.C.)

Casa Branca anuncia pacote em resgate para 

Reprodução
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Brasil encara Colômbia para 
garantir a liderança do grupo

Jogo no estádio Engenhão, no Rio, desagrada jogadores e comissão técnica pela péssima condição do gramado

COPA AMÉRICA

Motivo de dor de cabeça 
na Copa América de 2019, 
os gramados continuam a 
preocupar a seleção brasileira. 
O técnico Tite admitiu que 
o piso do Engenhão, no 
Rio de Janeiro, é um dos 
desafios para o jogo diante 
da Colômbia, hoje, às 21 
horas. Uma vitória garan-
te a classificação do Brasil 
como primeiro colocado 
do Grupo A.

“O estado do gramado 
não é bom. Em função 
de ser recente a retirada é 
humanamente impossível 
(que fique bom)”, afirmou 
o treinador em entrevista 
coletiva na Granja Comary, 
em Teresópolis.

Na vitória contra o Peru 
por 4 a 0, o Brasil deixou 
o mesmo estádio bastante 
insatisfeito com a qualidade 
do piso. Houve reclamação 

pública com postagens em 
redes sociais como a de 
Neymar, que pediu para que 
o gramado fosse arrumado.

As reclamações atualizam 
o problema enfrentado dois 
anos atrás. Naquela ocasião, 
os estádios criticados faziam 
parte da elite, entre eles, a 

Arena Grêmio, em Porto 
Alegre, Fonte Nova, em Sal-
vador, e Maracanã, no Rio. 
Mesmo assim, o argentino 
Lionel Messi, o uruguaio 

Luis Suárez e o colombiano 
James Rodríguez reclamaram 
publicamente.

Neste ano, a situação é 
ainda mais delicada. Com 

a definição do Brasil como 
sede faltando pouco mais de 
uma semana para o início do 
torneio, os estádios escolhi-
dos não são os principais do 

país. São arenas que, em sua 
maioria, não vinham sendo 
utilizadas pelos clubes das 
séries A e B. No caso da 
Arena Pantanal, o Cuiabá 
já teve dois jogos adiados.

A qualidade do gramado é 
fundamental para o estilo de 
jogo da seleção, baseado na 
técnica, nos toques rápidos e 
na velocidade. Isso aumenta 
a vantagem em relação às 
outras equipes. Tite também 
mostrou preocupação com 
a condição física dos atletas. 
Ele até citou um lance na 
vitória sobre a Venezuela, 
no Mané Garrincha, em 
Brasília. “Eu reclamei de uma 
falta cometida pelo lateral 
da Venezuela no Neymar. 
Depois, eu fui ver que o 
pé de apoio escorregou e, 
por isso, ele fez a falta. Ter 
melhores condições de gra-
mado traz espetáculo e dá 
mais saúde e segurança aos 
atletas”, explicou o treinador.

Estadão Conteúdo

Técnico Tite alerta que estado do gramado pode aumentar riscos de contusão

Divulgação

BRASIL 

Weverton; 
Danilo, 
Marquinhos, 
Eder Militão e 
Alex Sandro; 
Casemiro, 
Douglas Luiz, 
Everton Ribeiro e 
Neymar; 
Roberto Firmino 
e Gabriel Jesus. 
Técnico: 
Tite

COLÔMBIA

Ospina; 
Muñoz (Medina), 
Mina, 
Sánchez e 
Tesillo; 
Barrios, 
Uribe, 
Cuadrado, 
Cardona, e 
Díaz; 
Borja (Zapata). 
Técnico: 
Reinaldo Rueda

BRASIL  
COLÔMBIA 

ÁRBITRO - Nestor Pitana (Argentina)
HORÁRIO - 21 horas
LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro.

Tem sintomas?
Disque Covid!

Ligue 4798-7383
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SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

Cassiano fi nge para Samuca que Alberto e ele são amigos. Isabel e Amadeu 

enganam Ciro e Rodrigo. Isabel e Amadeu implicam um com o outro. Cassiano 

apoia Ester. Ester afi rma a Dionísio que não quer nada de sua família.

GLOBO, 19H15

Haja Coração

Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

Resumo não divulgado?

RECORD, 21H45

Topíssima

Resumo não divulgado?

 Sempre que achar 
que algo não vai bem 
em sua vida, mude. 
Não tenha medo. A 
vida é curta demais 
para viver infeliz. 
Quando alguma coisa 
má acontecer em 
sua vida, reaja. Não 
deixe o tempo correr, 
não viva à deriva. O 
seu poder de reação 
a uma situação tem 
o poder de mudar a 
situação em si.

Mudar pode ser 
um grande desafio 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CAROLINA FUKUGAVA SEVERINO, 
MARIA APARECIDA ANTUNES PEREIRA E JOÃO BATISTA 
FUKUGAVA

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 
dádivas renovadas em sua vida hoje e que se estendam 
por todo o ano. Feliz aniversário!

Se você realmente quer que aconteça, 
vá atrás e não desista.”

 cultura@jornaldat.com.br

e, embora muitas 
vezes seja difícil ter 
a coragem de tomar 
uma atitude, mudar 
pode ser a melhor 
coisa que você pode 
fazer na vida. 
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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


