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Guararema, Salesópolis e Mogi 
superam a média de vacinação
Imunização ocorrida nestas três cidades é superior às aplicações de vacinas contra o coronavírus no Brasil

PROJETO

  Duas UBS farão acolhimentos de usuários de tabaco. Suzano, página 3

Um levantamento do Dat junto 
às prefeituras do Alto Tietê e aos 
dados disponibilizados pelo sis-
tema “VacinaJá”, do governo do 
Estado, colocou, até o início da 
noite de ontem três cidades da re-
gião acima da média proporcional 
da população vacinada contra o 
coronavírus (Covid-19). A cida-
de de Salesópolis é a que tem a 
maior proporção de sua população 
já vacinada dentre os dez muni-
cípios da região, com 37,53% de 
imunizados com a primeira dose.  
Cidades, página 5

Guararema

EDP fará ações 
para melhorar 
fornecimento  
de energia
Cidades, página 4

BRASILEIRÃO

Timão tenta se 
encontrar contra 
o Sport. p9
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A Secretaria Municipal de Saúde 
amplia nesta quinta-feira (24/06) 
a campanha de vacinação contra a 
Covid-19 ao público suzanense com 
48 anos ou mais. O atendimento 
será descentralizado nos três polos 
especiais de imunização, das 8 às 
17 horas, com horário estendido na 
Arena Suzano. A participação não 
requer agendamento, porém exige 
documentação e cadastro prévio na 
plataforma Vacina Já (www.vacina-
ja.sp.gov.br). Suzano, página 3

Contra Covid

SECRETARIA DE SAÚDE VACINA HOJE PESSOAS COM 48 ANOS

SEM BOIADA

Salles pede 

demissão do  

Meio Ambiente. p7

Campanha de hoje vai ocorrer nos três polos de vacinação; Arena Suzano terá horário estendido

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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 � Doação de cobertores

A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos recebeu , ontem, a doação de 
300 cobertores de casal provenien-
tes da empresa Fibran do Brasil. Os 
donativos serão destinados ao Fun-
do Social de Solidariedade do mu-
nicípio. A prefeita Priscila Gamba-
le (PSL) recebeu em seu gabinete o 
diretor da empresa, Sérgio Sans, e 
o membro do Rotary Club de Ferraz 
de Vasconcelos, Nivaldo Pina, que 
intermediou a doação.

 � Refis em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los vai criar o Programa de Incen-
tivo à Regularização Fiscal (Refis) 
para melhorar a sua arrecadação e, 
ao mesmo tempo, reduzir a inadim-
plência. A medida destina-se a ofe-
recer aos devedores condições espe-
ciais para o pagamento de créditos 
municipais tributários e não tributá-
rios, constituídos ou não, incluindo 
os inscritos em dívida ativa, ajuiza-
dos ou ainda não vencidos até o dia 
31 de dezembro de 2020. O projeto 
de lei complementar com essa fina-
lidade foi protocolado anteontem, na 

Câmara Municipal.

 � Refis em Suzano

Em Suzano, a Secretaria de Plane-
jamento e Finanças estima arreca-
dar R$ 22 milhões por meio do Refis, 
cujo o projeto começou a tramitar na 
Câmara e segue em análise das Co-
missões Permanentes. Após isso, a 
propositura entrará na pauta de vo-
tação ao Legislativo. Depois de apro-
vado pelos vereadores, o Executivo 
tem um prazo de até 15 dias para a 
sanção da lei e até 30 dias para a 
regulamentação deste documento.

 � Cestas básicas

A Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social de Poá, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade 
(FSS), recebeu anteontem a quar-
ta e última remessa de um lote de 
9.244 cestas básicas que foram en-
viadas pelo Fundo Social do gover-
no do Estado de São Paulo. A Pasta 
aguardava a entrega total dos ali-
mentos que teve início no último dia 
2 de junho e nesta sexta-feira inicia 
a distribuição das cestas em siste-
ma de mutirão.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
Auxílio contra desigualdade

S
ão muitas as razões que justificam a 
manutenção do auxílio emergencial até 
o fim da pandemia. Criado em abril de 
2020 como medida para enfrentamen-

to das consequências da Covid-19, o projeto 
distribuiu benefício monetário a cerca de 68 
milhões de pessoas vivendo em situação de 
pobreza no Brasil.

Conter a crise sanitária mantendo o dis-
tanciamento social, combater a pobreza ex-
trema e a fome, diminuir as desigualdades 
- incluindo de gênero e raça - e injetar recur-
sos na economia são as principais razões que 
comprovam a importância da manutenção 
da ação. Dados produzidos pelo Ibre/FGV, a 
partir da Pnad-Covid, revelam que o auxílio 
emergencial vem contribuindo para que a ex-
trema pobreza no Brasil chegasse ao seu nível 
mais baixo da história recente, 2,3%. O fim 
do benefício, inevitavelmente, eleva a parcela 
de brasileiros vivendo em pobreza extrema. 
Não fosse pelo auxílio, que injetou mais de 
R$ 300 bilhões na economia, a recessão em 
2020 teria sido muito maior. 

O Brasil enfrenta, mês a mês, um mo-
mento dramático da crise sanitária e a falta 

de controle da disseminação do vírus é uma 
das mais importantes causas. Conter a crise 
sanitária mantendo o distanciamento social 
torna-se cada vez mais urgente. Mogi das 
Cruzes começou a pagar ontem a terceira e 
última parcela do programa Auxílio Emer-
gencial Mogiano, desenvolvido pela Secreta-
ria de Assistência Social, que complementa o 
auxílio federal. Cerca de 32 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade são beneficiadas 
pela iniciativa, com investimento total de R$ 
9,7 milhões. O pagamento será feito até o dia 
30 de junho a pessoas já inscritas no Cadastro 
Único (data-base de 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. Ainda não há uma definição 
quanto a uma possível prorrogação do bene-
fício, mas ela será bem-vinda pela população.

Apesar de negacionistas ainda não enten-
derem a relevância da proteção contra a Co-
vid-19, ela existe e é comprovada pela ciên-
cia. No mesmo sentido funciona o auxílio 
emergencial, que colabora para o isolamento 
social e serve como salvação para uma das 
consequências da pandemia.

O presidente do Brasil pro-
tagonizou mais uma cena de 
descontrole da própria lín-
gua. Depois do Brasil atingir 
a dramática marca de mais 
de meio milhão de mortos e 
das manifestações da esquer-
da contra o governo em todo 
o país, ao ser indagado por 
uma repórter de uma emis-
sora afiliada da Rede Globo 
sobre não chegar usando más-
cara, a língua do presidente 
se descontrolou, mais uma 
vez. Primeiro pediu, por fa-
vor, para que as pessoas que 
o acompanhavam calassem 
a boca. Depois, mandou a 
própria repórter que o entre-
vistava calar a boca e retirou 
a máscara que utilizava, di-
zendo que fazia o que queria.

O presidente já revelou 
que não consegue manter 
a estabilidade quando con-

Língua

ARTIGO
Cedric Darwin

frontado e não se intimida 
em descontrolar a língua e 
as palavras que ela produz. 
Muitos defendem sua con-
duta justificando que ele é 
autêntico, que é sincero, que 
fala o que pensa e que é me-
lhor ser assim.

Nada justifica o destempero 
contínuo do presidente, lhe 
falta autocontrole da língua 
o que lhe causa um enorme 
prejuízo político. Primeiro 
porque estava se dirigindo 
a uma repórter mulher e só 
por isso lhe deveria conferir 
um tratamento respeitoso; 
segundo, porque é a mais 
alta autoridade executiva do 
país e tudo o que sai de sua 
boca interessa e pode causar 
impacto nos rumos adminis-
trativos do Brasil. Ele não é 
mais um deputado do baixo 
clero que fala apenas para 
o seu pequeno nicho, ele é 
o presidente da República. 
Não usou a língua para ler 

um pronunciamento oficial 
sobre a lamentável marca 
de meio milhão de brasi-
leiros que perderam a vida, 
deixando de demonstrar ao 
menos de forma protocolar, 
empatia com a dor e o luto 
de meio milhão de famílias 
brasileiras.

Se não sabe domar a língua 
é melhor não usar, pois até o 
tolo quando fica calado parece 
sábio. E já que o presidente 
pretende nomear um ministro 
ao STF que seja terrivelmente 
evangélico, poderia lhe pedir 
a leitura da Bíblia e a explica-
ção de Tiago 3:1-12 no novo 
testamento. E depois de ouvir, 
aplicar o texto em seu dia a 
dia e com isso evitar os incên-
dios que sua língua provoca. 
Um bom exemplo de que a 
língua cobra seu preço foi a 
saída, a pedido, do ministro 
Ricardo Sales.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Moradores de 48 anos serão 
vacinados hoje em Suzano

Iniciativa está marcada para começar às 8 horas com previsão de acabar às 17; horário da Arena será estendido

CONTRA COVID

A Secretaria Municipal de 
Saúde amplia hoje a campa-
nha de vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) ao 
público suzanense com 48 
anos ou mais. O atendimento 
será descentralizado nos três 
polos especiais de imuniza-
ção, das 8 às 17 horas, com 
horário estendido na Arena 
Suzano. A participação não 
requer agendamento, porém 
exige documentação e cadastro 
prévio na plataforma Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br). 

Para garantir a primeira 
aplicação, além do cadastro 
no Vacina Já, o morador com 
48 anos ou mais deve apre-
sentar documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano.

O atendimento em horário 
convencional, das 8 às 17 
horas, será no Centro de 

Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza 
Candido , que fica na rua 
Teruo Nishikawa, 570, no 
bairro Jardim Gardênia Azul 
e na Escola Municipal (E.M) 
Odário Ferreira da Silva, 
localizada na rua Valdir Di-
cieri, 305, Jardim Belém. Já 
o horário estendido, até as 
19 horas, estará disponível 
na Arena Suzano. A unidade 
também deve ofertar o sistema 
drive-thru, com entrada pela 
avenida Brasil, somente até 
as 17 horas.

É importante lembrar que 
os polos ainda deverão pres-
tar acolhimento a todos os 

demais grupos prioritários 
contemplados anteriormente, 
além de ofertar a segunda 
dose a todos aqueles que 
aguardam a aplicação, com 
aprazamento até o dia 24 ou 
25 de junho. Para o secretário 

municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a adesão à segunda dose 
precisa ser reforçada.

“Esse é um compromisso 
de todos nós. A informação 
pode salvar vidas, então, 
repasse o recado para seus 

pais, tios, avós, amigos e 
vizinhos que já tomaram a 
primeira dose. A segunda 
aplicação é essencial para a 
maior resposta imunológica 
contra o vírus. Os nossos 
três polos estarão ofertando 

a segunda dose dos imuni-
zantes vigentes, na quinta e 
na sexta-feira. Não podemos 
esquecer dessa etapa final, 
que é fundamental”, alertou.

O quadro com datas e 
orientações sobre a vaci-
nação na cidade pode ser 
acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Vale reforçar que cada 
grupo tem especificidades, 
sendo exigidos diferentes 
itens comprobatórios para 
cada situação, além da docu-
mentação 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.

Um dos atendimentos será realizado na Arena Suzano, no Parque Max Feffer

Wanderley Costa/Secop Suzano 

A Secretaria Municipal 
de Segurança Cidadã enca-
beça uma nova campanha 
de conscientização sobre 
a perturbação do sossego. 
De acordo com o titular 
da Pasta, Elias Marques 
de Lima, as equipes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) se mobilizam em blitz 
de abordagem orientativa, 
principalmente aos finais de 
semana. “Analisamos áreas 
de atenção em diferentes 
pontos do município em que 
a perturbação do sossego 
tem sido uma ocorrência 
frequente, sobretudo em 
regiões tidas como turísticas. 
Nosso objetivo é inibir o 
som alto em casas e cháca-
ras que, por vezes, acabam 
incomodando a vizinhança”, 
destacou. 

Para o secretário, a ação 
tende a repercutir não só 
entre os indivíduos que pro-
movem a perturbação, mas 
também entre os moradores 
fixos da região. “Reforçamos 
o caráter cidadão da ativi-
dade orientativa. Por meio 

Suzano ganhará um novo 
serviço de acolhimento aos 
cidadãos usuários de tabaco 
nas próximas semanas. O 
anúncio foi feito ontem pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
que implementará o projeto 
piloto inicialmente em duas 
unidades. Nesta primeira etapa, 
20 pessoas serão selecionadas 
para compor os grupos de apoio 
e receber acompanhamento 
multidisciplinar por três meses.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) Prefeito Alberto 
Nunes Martins – CSII, no cen-
tro, e Professor João Olímpio 
Neto, no Jardim Casa Branca, 
sediarão esta primeira etapa 
da iniciativa. A previsão é de 
que um grupo seja formado 
no final de junho e o outro no 
começo de julho. A expectativa 
é que, com o progresso dos 
encontros, o Projeto Cuidado 
à Pessoa Usuária de Tabaco 
se consolide e amplie o aco-
lhimento para outros pontos.

Com duração de três meses, 
a iniciativa prevê encontros 
semanais com uma equipe 
multidisciplinar da Saúde, 

A Prefeitura de Suzano 
se reuniu ontem com re-
presentantes do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) de São Paulo e da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) Projetos. O encontro 
foi realizado para discutir 
políticas públicas voltadas 
ao empreendedorismo, de 
forma a fortalecer o segmento 
no município.

A reunião aconteceu no 
Paço Municipal Prefeito 
Firmino José da Costa, onde 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) e o chefe de Gabinete, 
Afrânio Evaristo, receberam 
a assessora da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Helioze Cam-
pos; a gerente do Escritório 
Regional do Sebrae no Alto 
Tietê, Gilvandra Figueiroa; 
e o articulador regional da 
FGV, Jeferson Gomes.

Na ocasião, os presentes 
discutiram os detalhes acerca 
da possível implementação 
do projeto Articuladores Re-
gionais, iniciativa promovida 

Segurança reforça ações 
contra perturbações

Saúde terá serviço de 
acolhimento ao usuários

Sebrae e FGV discutem 
projetos para Suzano

Paz e sossego TabagismoEmpreendedorismo

da informação conseguimos 
trabalhar de maneira efetiva 
a prevenção a futuras infra-
ções”, disse. “Neste período 
de isolamento social, o foco 
é garantir tranquilidade 
aos suzanenses. Entende-
mos que muitas pessoas 
mudaram a rotina de casa, 
passando mais tempo em 
home office, com crianças 
pequenas e idosos nos lares“, 
completou.

“É importante frisar que a 
perturbação do sossego não 
se dá apenas a partir das 22 
horas. É preciso obedecer 
aos níveis máximos de sons 
estipulados para cada horá-
rio do dia, sendo que pela 
manhã a emissão de ruídos 
pode chegar a 70 decibéis 
(dB), decaindo para 60 dB 
à tarde, 50 dB no período 
noturno e 45 dB a partir 
da meia-noite”, explicou.

A legislação ainda prevê 
penalidades como advertência, 
multa e interdição do espaço. 
Para realizar denúncias, a 
GCM de Suzano atende 
pelo telefone 4746-3297.

composta por psicólogos, 
enfermeiros, farmacêuti-
cos, médicos, entre outros 
profissionais. O objetivo do 
projeto é ofertar cuidado aos 
usuários de tabaco por meio 
de abordagens sensíveis e 
ativas, considerando questões 
comportamentais, emocionais, 
relacionamentos familiares e 
sociais, além de influências 
culturais e processos biológicos 
e fisiológicos do tabagismo, 
que afetam o consumo e a 
dependência.

Segundo o secretário Pe-
dro Ishi, os resultados desta 
primeira fase servirão para 
aprimorar o Projeto e pos-
teriormente disponibilizá-lo. 

“Nossa meta é fornecer todo 
o suporte necessário para 
que as pessoas que desejam 
vencer o vício alcancem seu 
objetivo, alcançando uma vida 
mais saudável. A conscienti-
zação e o cuidado são muito 
importantes nesse sentido, 
pois o uso do tabaco, além 
de gerar dependência, é um 
fator de risco para uma série 
de doenças”, concluiu.

pelas duas entidades que 
tem como objetivo apoiar 
municípios no estímulo ao 
empreendedorismo.

Ashiuchi destacou a im-
portância da iniciativa, que 
propõe ações estruturadas e 
colaborativas de incentivo 
ao empreendedorismo. Se-
gundo ele, a administração 
municipal está comprometida 
em buscar e implementar 
soluções para fomentar a 
produtividade dos empre-
sários locais e, com isso, 
ampliar o desenvolvimento 
econômico da cidade. 

“Já temos uma parceria de 
longa data com o Sebrae, 
com o qual promovemos 
com frequência capacita-
ções para o público que já 
empreende ou que deseja 
se inserir neste segmento. 
As propostas apresentadas 
são extremamente relevantes 
e daremos prosseguimento 
ao diálogo com as entida-
des, que têm um trabalho 
excepcional no apoio às 
micro e pequenas empresas”, 
concluiu.

A participação 
não requer 
agendamento, 
porém exige 
documentação e 
cadastro prévio
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Arujá abre cadastro para 
quem tem 47 entre 49 anos

A cidade de Arujá vaci-
nará contra o coronavírus 
(Covid-19) pessoas de 47 
a 49 anos de idade, sem 
comorbidades, a partir de 
amanhã, mediante cadastro 
nos sites do vacinaja do 
governo do estado (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/) e 
da Prefeitura (prefeitura-
dearuja.sp.gov.br), onde a 
aplicação da dose também 
deverá ser agendada. Os 
agendamentos para a tomada 
da vacina serão abertos hoje.  
A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que rece-
beu do governo estadual 
1.410 vacinas CoronaVac 
destinadas à primeira dose 
da imunização desse público 
e que, devido à quantidade, 
o município já solicitou 
mais doses também para 
atender a população, in-
clusive na faixa etária de 
50 a 59 anos, que está na 
fila de espera aguardando 
o envio de nova remessa.  
Na sexta-feira, quem tiver de 
47 a 49 anos de idade, sem 

Vacinação contra Covid

comorbidades, e agendar a 
tomada da vacina, poderá 
ir tomá-la no ginásio Habib 
Tannuri, na rua Maranhão, 
386, no centro, das 8 às 
16h30, levando um docu-
mento de identidade com 
foto, além do comprovante 
de residência e do agenda-
mento da vacina. A partir 
de segunda-feira, além do 
ginásio, a Secretaria Municipal 

de Saúde, estará abrindo 
para a vacinação para esse 
público, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Jardim 
Fazenda Rincão, localizada 
na avenida Benedito Manoel 
dos Santos, 1.300, também 
das 8 às 16h30. Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo 
WhatsApp 4653-3535 e 
4653-2410 da Secretaria 
de Saúde.

Prefeitura informou que solicitou mais doses ao Estado

Emanuel Aquilera

Guararema disponibiliza 55 
oportunidades de trabalho

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de traba-
lho na cidade. Atualmente, 
o SAT está mediando 55 
oportunidades.

As vagas que exigem ape-
nas Ensino Fundamental 
completo são para casal de 
caseiros (duas vagas),meio 
oficial de soldador, ajudante 
geral, empregada doméstica, 
serralheiro, jardineiro, prensista, 
auxiliar de limpeza (duas 
vagas), forneiro, pizzaiolo, 
cozinheiro, ajudante de cozi-
nha (duas vagas), encanador, 
mecânico de manutenção e 
açougueiro.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio completo 
são para cuidador de ani-
mais, pintor, vigilante (duas 
vagas), operador de prensa, 
e-comerce, montador de 
andaime, atendente (três 
vagas), encarregado, vigi-
lante líder, ajudante geral, 

Emprego

técnico de desenvolvimento 
de embalagens, motorista D, 
vendedor interno, desenhista 
mecânico, auxiliar de almoxa-
rifado, apontador, eletricista 
de manutenção industrial, 
vendedor, cozinheira, técnico 
de informática Jr, pizzaiolo, 
garçom, serralheiro, aprendiz 
e ajudante prático. Existe 
também no ensino médio 
uma vaga de auxiliar de 
administração para pessoas 
com deficiência (PCD)

Para quem já é formado 
no Ensino Técnico, há duas 

vagas disponíveis: técnico 
de enfermagem e técnico.

Para quem possui Ensino 
Superior completo, as vagas 
são para analista de recursos 
humanos e administrador. Para 
quem ainda está cursando 
ou mesmo já completou 
o curso as vagas são para 
desenvolvedor full stack e 
assistente administrativo.

Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), os 
interessados podem se candi-
datar às vagas pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432.

Candidatura deve ser realizada por meio do telefone

Felipe Antonelli/Guararema

EDP fará melhorias em 
Guararema hoje a amanhã

De acordo com a prestadora de serviço, serão 2,5 mil clientes beneficiados com as ações

ENERGIA ELÉTRICA

A EDP, distribuidora de 
energia de Guararema, realiza 
hoje e amanhã um muti-
rão de melhorias técnicas 
na cidade que beneficiará 
mais de 2.500 clientes, en-
tre residências, comércios 
e indústrias. Serão feitas 
ações em parte dos bairros 
Chácara Guanabara, Jardim 
Luiza e Jardim Dulce, visando 
potencializar a manutenção 
preventiva realizada de forma 
contínua pela companhia, 
para aprimorar a qualidade e 
segurança do fornecimento de 
energia elétrica ao município.

Os serviços já foram ma-
peados por meio de inspe-
ções previas detalhadas e as 
equipes de campo da EDP 
atuarão em várias frentes 
de trabalho, com serviços 
de podas de árvores que 
estão oferecendo risco de 
contato com a rede elétrica, 
instalação de equipamentos 
(espaçadores) para maior pro-
teção do sistema ao impacto 
de vegetação e substituição 
preventiva de cruzetas e 

outros componentes.
Vale destacar que os tra-

balhos do mutirão serão 
realizados em regime “linha 
viva”, sem a necessidade do 
desligamento da energia aos 
clientes e que os serviços 
de poda da EDP seguem 
regras técnicas e de meio 
ambiente para assegurar 
a harmonia da vegetação 
com a rede de energia. A 
prefeitura municipal será 
parceira nesta ação com a 
recolha dos resíduos da poda 
que serão encaminhados ao 
centro de gerenciamento de 
resíduos da cidade.

A região em que será 
realizada o mutirão tem a 
característica de árvores de 

grande porte, o que aumenta 
a possibilidade de impacto 
ao sistema de distribuição de 
energia, principalmente em 
dias de clima atípico, com 
ventos e chuvas. “As ações 
para mitigar este impacto em 

Guararema são contínuas e 
os mutirões reforçam nosso 
empenho em buscar soluções 
de forma ágil e eficaz”, des-
taca Gilberto Elpes, gestor 
operacional da EDP. Em 
fevereiro, a Distribuidora 

realizou mutirão em parte 
do bairro Itapeti, estrada 
do Rio Comprido e Salto do 
Itapeti e em abril, a ação foi 
realizada na região do Vale 
dos Eucaliptos II, Itapema 
II, Itapeti e Centro.

EDP informou que alterações não irão interromper o fornecimento de energia

Divulgação/EDP

Os serviços já 
foram mapeados 
por meio de 
inspeções previas 
detalhadas

A Secretaria de Cultura 
de Itaquaquecetuba encerra 
nesta semana, as apresenta-
ções da 2ª Mostra Virtual de 
Artes. A ação cultural teve 
início em abril e segue até 
amanhã. Ao todo, foram 46 
artistas inscritos e mais de 
120 trabalhos apresentados. 
O objetivo é a reinvenção da 
arte e cultura, em tempos de 
pandemia, uma maneira de 
dar continuidade às atividades.

A 2ª Mostra Virtual de 
Artes pode ser conferida por 
meio da rede social da pasta, 
facebook.com/culturaitaquasp 
. As apresentações são variadas 
com música, pintura, desenho, 
cinema, circo, teatro e dança. 
Os artistas são de Arujá, Poá, 
Suzano, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos e São Paulo.

De acordo com a secretária 
de Cultura, Maria Ana Rosa, 
este momento delicado de 
isolamento é marcado pela 
importância da arte. “Sabe-
mos que há muitos relatos 
de doenças como depressão, 
mas com a arte, nós podemos 
reverter este quadro, levar 
alegria e conteúdo para tantas 
famílias por meio das telas 
do computador e celular”, 
explicou.

2ª Mostra Virtual 
de Artes encerra 
apresentações 
amanhã

Itaquá
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Região confirma 12 óbitos
As cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 12 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com essa atuali-
zação, a região chegou ontem 
à marca de 4.452 óbitos em 
decorrência da doença.

De acordo com a entidade, 

Por Covid

os falecimentos ocoreram em 
Arujá, que informou duas 
mortes; Biritiba Mirim e 
Ferraz de Vasconcelos, que 
revelaram um óbito cada; 
Mogi das Cruzes, que con-
firmou cinco vítimas fatais, 
e Suzano, com três mortes.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.630.251 casos 
de Covid-19 durante toda 

a pandemia e 123.825 óbi-
tos. Entre o total de casos, 
3.231.376 tiveram a doen-
ça e já estão recuperados, 
sendo que 382.287 foram 
internados e receberam alta. 
Até ontem havia 22.129 pa-
cientes internados em todo, 
sendo 10.510 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
e 11.619 em Enfermarias.

Brigadas monitoram e fiscalizam 
o cumprimento dos protocolos

A retomada gradual das 
aulas presenciais nas escolas e 
creches da rede municipal de 
ensino conta com o reforço 
em cada unidade escolar da 
Brigada da Pandemia na Edu-
cação, um grupo formado por 
profissionais das escolas para 
monitorar e assegurar  o efetivo 
cumprimento dos protocolos 
sanitários. Os profissionais 
das escolas foram treinados 
pela Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Saúde e pela 
Secretaria de Educação.

“Precisamos fazer a retomada 
gradual das atividades presenciais 
e capacitamos profissionais de 
cada escola para a manutenção 
e observância dos protocolos 
sanitários para garantir que o 
retorno seja seguro”, disse o 
secretário de Educação, An-
dré Stábile. Os profissionais 
seguem o protocolo sanitário, 
com 150 itens.

A Brigada é formada por um 
agente monitor para acompanhar 
e garantir o cumprimento do 
Protocolo Sanitário, um ponto 
focal interno com a função de 

Escolas

orientar os profissionais das 
escolas e os alunos quanto aos 
protocolos e as medidas neces-
sárias de isolamento, quando 
identificados casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19 
e um ponto focal externo, 
que deve se comunicar com 
as famílias e reportar ações 
aos equipamentos da Saúde.

Na Escola Municipal Prof. 
Dermeval Arouca, no Jar-
dim Ivete, a agente escolar 
Marcia Cristina Oliveira é a 

agente monitora. “Com este 
trabalho, a gente consegue 
visualizar se a escola precisa 
ou não de alguma adequa-
ção”, disse. Os pontos focais 
externos das Brigadas contam 
com um canal específico. O 
contato deve feito por meio 
do telefone 4798-7383.  Em 
casos sintomáticos é possível 
receber atendimento rápido 
e prioritário na rua Francisco 
Affonso de Melo, 625 - Brás 
Cubas.

Grupos são formados por profissionais das escolas

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.452

Arujá

852

286

230

87

50

102

810

386

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

330

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.319

Mogi, Guararema e Salesópolis 
superam média de vacinação

Esses 3 municípios são os únicos da região que estão vacinando mais do que a maioria das cidades brasileiras

PANDEMIA

Um levantamento do 
Dat junto às prefeituras 
do Alto Tietê e aos dados 
disponibilizados pelo siste-
ma “VacinaJá”, do governo 
do Estado, colocou, até o 
início da noite de ontem 
três cidades da região acima 
da média proporcional da 
população vacinada contra 
o coronavírus (Covid-19).

O levantamento leva em 
conta os números apurados 
pelo consórcio de veículos de 
comunicação, que compila 
os dados das Secretarias de 
Estado da Saúde dos 26 
estados e do Distrito Fe-
deral. Até o início da tarde 
de ontem, o Brasil contava 
com 88,8 milhões de doses 
aplicadas em sua totalidade, 
sendo aproximadamente 64,4 
milhões de primeira rodada 
de vacinação - o que equivale 
a 30,43% da população de 
todo o país com o processo 
de imunização iniciado.

Com base nos dados do 

VacinaJá, a cidade de Sale-
sópolis é a que tem a maior 
proporção de sua popula-
ção já vacinada dentre os 
dez municípios da região, 
com 37,53%. A planilha do 
governo do Estado aponta 
6.475 moradores com a 
primeira dose e 2.212 com 
a segunda dose.

Em seguida surge Gua-
rarema, com 36,83% de 
sua população com pelo 
menos uma dose da vacina 
contra a Covid-19. No total, 
foram 11.099 pessoas com a 
primeira dose e 3.869 com 
a segunda dose, totalizando 
14.968 pessoas, segundo 

informações divulgadas pela 
administração municipal.

G5
Dentre as cinco cidades 

mais populosas do Alto 
Tietê, Mogi das Cruzes é a 

única que supera a média 
nacional. Segundo dados 
divulgados pela Prefeitura 
na internet, a cidade pos-
sui 143.422 pessoas com a 
primeira dose (31,81% da 
população) e 48.969 com a 

segunda, numa somatória 
de 192.391 doses aplicadas. 
Em números absolutos, Mogi 
é a que conta com o maior 
número de pessoas com 
pelo menos uma dose das 
vacinas fornecidas pelos 

governos federal e estadual.
Em segundo lugar no 

número absoluto de mo-
radores vacinados, Suzano 
apresenta-se estatisticamente 
abaixo da média nacional. 
Segundo balanço diário 
divulgado pela Secretaria 
de Saúde na internet, a Ci-
dade das Flores tem 77.107 
pessoas com a primeira 
dose e 26.749 com a dose 
de reforço, representando 
25,65% da população.

Pior colocação
Em terceiro lugar no ran-

king regional de pessoas 
imunizadas, Itaquaquecetu-
ba informou à reportagem 
que possui 103.488 doses 
aplicadas em sua totalidade, 
sendo 79.690 de primeira 
etapa e 23.798 na segun-
da. No entanto, com uma 
população total de cerca de 
375 mil habitantes, a média 
percentual de moradores 
vacinados cai para 21,25%, 
sendo proporcionalmente 
a mais baixa no Alto Tietê.

André Diniz

Em segundo lugar 
no número absoluto 
de moradores 
vacinados, Suzano 
apresenta-se 
estatisticamente 
abaixo da média 
nacional

Imunização contra Covid nas dez cidades da região

Dados da vacinação pela prefeituras 

Mogi das Cruzes

1ª Dose: 143.422

2ª Dose: 48.969

 

Suzano 

1ª Dose: 77.107

2ª Dose: 26.749

 

Itaquaquecetuba 

1ª Dose: 76.690

2ª Dose: 23.798

 

Guararema 

1ª Dose: 11.099

2ª Dose: 3.689

 

Dados da vacinação pelo VacinaJá

Ferraz de Vasconcelos 

1ª Dose: 46.817

2ª Dose: 14.901

 

Poá 

1ª Dose: 33.713

2ª Dose: 11.096

 

Arujá

1ª Dose: 25.827

2ª Dose: 8.016

 

Santa Isabel

1ª Dose: 17.192

2ª Dose: 6.120

 

Biritiba Mirim

1ª Dose: 9.802

2ª Dose: 3.215

 

Salesópolis

1a Dose: 6.475

2a Dose: 2.212
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Obras da Maternidade em Braz

Cubas entram na reta final

De acordo com a Prefeitura de Mogi, construção do hospital chegou a 87% do cronograma para a primeira fase

SAÚDE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, informou 
na terça-feira passada que as 
obras da nova Maternidade 
Municipal, localizada no distrito 
de Braz Cubas, encontram-se 
com 87% do cronograma de 
execução concluídos para a 
primeira fase.

Segundo a administra-
ção municipal, estão sen-
do realizados serviços de 
acabamento, instalação de 
revestimentos e louça sani-
tária, janelas e pintura do 
novo prédio, localizado ao 
lado da UnicaFisio de Braz 
Cubas. “Também estão sendo 
finalizados os trabalhos para 
a utilização de leitos para 
pacientes com Covid-19”, 
explicou a municipalidade.

As obras do local tiveram 
início no ano passado, e 
receberam incentivos da 
atual administração como 
parte das políticas públicas 
de Saúde no contexto do 

enfrentamento da pandemia 
do coronavírus. A Prefeitura 
de Mogi das Cruzes informa 
que a obra terá investimento 
total de R$ 35 milhões e 
contará com uma área de 
8 mil metros quadrados, 
distribuída entre sete anda-
res, com espaço para leitos 
normais e de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI).
A previsão da gestão mu-

nicipal é de que quando o 
setor de Maternidade estiver 
funcionando, o município 
passe a contar com mais 500 
partos mensais de capacidade.

A decisão pelo investimento 
na conclusão do hospital foi 
apresentada no mês de abril 

pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode) como uma decisão 
estratégica do município 
frente ao desafio na época 
de oferta de leitos de Enfer-
maria e de UTI para casos 
de Covid-19, e a cobrança 
pela reativação do hospital 
de campanha. Na ocasião, o 
prefeito de Mogi reforçou que 

os investimentos no hospital 
de campanha e a conclusão 
da Maternidade possuíam 
valores semelhantes, mas que 
a segunda seria incorporada 
permanentemente à rede 
municipal de Saúde.

Visita em abril
A Comissão Permanente 

da Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes, responsável 
pelo acompanhamento das 
obras públicas no município, 
visitou a Maternidade no 
final de abril, para verificar 
o andamento dos serviços 
e confirmar as previsões do 
prefeito Caio Cunha de que a 
primeira etapa da construção 
poderia ser entregue ainda 
em 2021 e que uma ala 
seria disponibilizada para 
auxiliar na oferta de leitos 
para Covid-19 na cidade.

Na ocasião, os parlamentares, 
acompanhados da secretária 
municipal de Obras, Leila de 
Alcântara Galvão, visitaram 
os sete pavimentos - subsolo, 
térreo e os cinco andares - e 
averiguaram o projeto durante 
sua execução.

Ao mesmo tempo, o 
presidente da comissão, 
vereador Carlos Lucareski 
(PV), mostrou-se otimista 
com o ritmo dos trabalhos 
de construção e os prazos 
apresentados pelo Poder 
Executivo.

André Diniz

Foco no momento são os serviços de acabamento

Fotos: Emanuel Aquilera

Construção tem um total de 8 mil metros quadrados

Apenas Taiaçupeba e Biritiba
apontam elevação de volume

As represas de Taiaçupeba 
e de Biritiba, que fazem parte 
do Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat), são as únicas 
dentre as cinco a região que 
apresentaram elevação no 
volume total em comparação 
com a mesma data do ano 
passado. Na última terça-feira, 
ambas acumulavam um total de 
30% e 54%, respectivamente, 
sendo que na mesma data de 
2020 os volumes estavam em 
26% e 49%.

Por outro lado, a represa 
de Paraitinga, por exemplo, 
sofreu uma queda signi-
ficativa de uma data para 
outra. No dia 22 de junho 
do ano passado, o volume 
total nesta bacia era de 73%, 
passando para 30% há dois 
dias, segundo os dados da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp).

O mesmo ocorreu na represa 
de Ponte Nova, também com 
uma queda considerável de 

Represas

um período para o outro. No 
dia 22 de junho de 2020, a 
Sabesp apontava que a ba-
cia reservava um total de 92% 
de sua capacidade, passando 
para 67% na terça-feira.

Um dos motivos na redu-
ção do volume de água nas 
represas pode ser atribuído 
às quedas na frequência 
de chuvas nesta época. No 
início do ano retrasado, por 
exemplo, Mogi das Cruzes 
enfrentou sérios casos de 
alagamentos, com famílias 

ilhadas pelas chuvas daquela 
temporada. Em contrapar-
tida, no início deste ano 
as chuvas ocorreram com 
menor intensidade e não 
houve tantos registros de 
alagamentos.

Por fim, a represa de Jundiaí 
passou de um volume de 40% 
no dia 22 de junho do ano 
passado para 28% há dois dias. 
Na média, o volume total das 
cinco represas diminuiu de 
73% para 55% entre os dois 
períodos analisados.

Thamires Marcelino

Em Taiaçupeba, alta foi de 26% para 30% em um ano

Emanuel Aquilera

Apae de Mogi promove 2ª 
Pizza Solidária amanhã

A 2ª Pizza Solidária da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes, que ocorrerá 
amanhã, tem como objetivo 
vender 300 pizzas. Até à tarde 
de segunda-feira passada, já 
tinham sido vendidas 170 
unidades. Há seis sabores 
de pizzas e o preço varia de  
R$ 30 a R$ 40, dependendo 
do sabor. Quem adquirir 
uma pizza vai ganhar um 
brinde em comemoração a 
mês junino.

A organização do evento 
pede que os pedidos sejam 
feitos com antecedência por 
meio do telefone 9 9946-
8940 (WhatsApp - Regiane 
Cristine). O pagamento pode 
ser feito no dia, ou via Pix 
(apae@apaemc.org.br), e a 
retirada será na quadra da 
Apae mogiana, das 18 às 21 
horas. O valor arrecadado 
será empregado para suprir 
as despesas na área de Re-
cursos Humanos.

As pizzas serão preparadas 
por Cláudio Anzai e equipe, 

Das 18 às 21 horas

no espaço Apae Cozinha, 
seguindo todos os protocolos 
sanitários exigidos como 
forma de evitar o contágio 
do coronavírus (Covid-19). 
A massa da pizza preparada 
por ele é de longa fermenta-
ção, com preparação que se 
inicia dois dias antes.

Apae
A APAE de Mogi das Cruzes, 

com 52 anos de fundação 
e a certificação ISO 9001, 

é uma instituição sem fins 
lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes e de outras 
cidades da região (Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.

Objetivo é vender 300 pizzas; preço varia de R$ 30 a R$ 40

Divulgação
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Guedes diz que Bolsonaro deve anunciar nesta semana mais 3 meses de auxílio

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deve anunciar 
ainda nesta semana a renovação por mais três meses do auxílio emergencial, até outubro. Ele repetiu que a retomada em “V” da 
economia brasileira já ocorreu e que, agora, o país está saindo da recuperação cíclica para uma recuperação sustentável, puxada 
por investimentos. Guedes também reafirmou que vão ser anunciados o Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) e o Bônus de Incentivo à 
Qualificação (BIQ), que devem criar dois milhões de empregos para jovens, os que mais têm sofrido com o desemprego. (E.C.)

Cidades do interior de São 
Paulo registraram falta de 
vacinas contra a Covid-19 e 
tiveram de suspender a aplicação 
na população, assim como 
ocorreu na capital paulista. 
O desabastecimento ocorreu 
em meio a um cenário em 
que prefeituras buscavam 
acelerar a vacinação, como 
em Ourinhos, que estava 
vacinando pessoas de 45 
anos de idade, mas teve de 
paralisar a campanha.

A Secretaria da Saúde do 
Estado informou que os lotes 
de vacina são enviados de 
forma gradativa aos depar-
tamentos regionais de saúde 

Cidades ficam sem doses

por acelerarem cronograma 

São Paulo

que os repassam às prefeituras, 
sendo responsabilidade dos 
municípios direcionar as doses 
conforme o Plano Estadual 
de Imunização. Segundo 
a Pasta, as prefeituras têm 
autonomia para organizar 
e realizar as estratégias de 
vacinação em cada cidade, 
considerando a demanda e 
a rede de saúde local. 

A prefeitura de São José dos 
Campos chegou a anunciar 
a vacinação de pessoas com 
45 anos na segunda-feira 
passada, mas acabou ficando 
sem doses suficientes para 
atender cerca de 4.500 pes-
soas dessa faixa etária.(E.C.)

Salles pede demissão 
do Meio Ambiente

Informação foi publicada no Diário Oficial da União; no mesmo decreto, 
Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro

ALVO DE INVESTIGAÇÕES

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) exonerou o 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. A informação 
foi publicada no Diário Oficial 
da União e informa que a 
exoneração foi a pedido de 
Salles. No mesmo decreto, 
Bolsonaro nomeou Joaquim 
Alvaro Pereira Leite como novo 
ministro do Meio Ambiente.

“Para que isso (investiga-
ção) seja feita de forma mais 
serena possível, apresentei 
minha exoneração”, disse 
Salles ao justificar o pedido 
em entrevista no Palácio do 
Planalto.

Salles é alvo de inquérito, 
autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) a 
pedido da Procuradoria Geral 
da República (PGR), por su-
postamente ter atrapalhado 
investigações sobre apreensão 
de madeira. Ele nega ter 
cometido irregularidades.

A demissão ocorre um dia 
depois de Bolsonaro elogiar 
Salles em evento no Palá-
cio do Planalto. “Parabéns, 
Ricardo Salles. Não é fácil 

ocupar seu ministério. Por 
vezes, a herança fica apenas 
uma penca de processos. A 
gente lamenta como por vezes 
somos tratados por alguns 
poucos desse outro Poder, 
que é muito importante para 
todos nós”, disse o presidente 
durante evento de lançamento 
do Plano Safra 2021-2022.

O anúncio da troca no 
Ministério do Meio Ambiente 

também ocorre no momento 
em que o governo é acusado 
de corrupção na compra de 
vacinas para a Covid-19. 
Em entrevista ao Estadão 
mais cedo, o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF), aliado do 
Palácio do Planalto, afirmou 
ter alertado o próprio Bolso-
naro de que havia “corrupção 
pesada” no Ministério da 
Saúde envolvendo a compra 

da Covaxin. 
Na ocasião, segundo o 

parlamentar, o presidente 
afirmou que procuraria a 
Polícia Federal para investi-
gar o caso. Apesar do aviso, 
o governo seguiu com o 
negócio em que prevê pagar 
pelo imunizante indiano um 
preço 1.000% maior do que 
o anunciado pela própria 
fabricante seis meses antes.

Ex-ministro é alvo de inquérito por supostamente atrapalhar investigações 

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) concluiu 
ontem o julgamento sobre a 
decisão da Segunda Turma 
que declarou a suspeição do 
ex-juiz federal Sérgio Moro 
ao condenar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na ação do tríplex do 
Guarujá. Por sete votos a 
quatro, os ministros con-
firmaram o entendimento 
de que Moro foi parcial ao 
condenar o petista. Res-
tavam apenas os votos do 
presidente da Corte, Luiz 
Fux, e do decano Marco 
Aurélio Mello.

Com situação favorável 
ao petista - sete votos a dois 
no início da sessão -, o jul-
gamento foi retomado após 
dois meses de paralisação 
em decorrência de pedido 
de vista (mais tempo para 
análise) apresentado pelo 
decano.

Primeiro a votar, Mel-
lo foi enfático na defesa 
do ex-juiz da Lava Jato e 
seguiu a linha dissonante 
que predominou em seus 
31 anos de atuação na mais 
alta Corte do país, votando 
de acordo com a ala mino-
ritária na leitura do habeas 
corpus que compreendeu 
não ter havido parcialidade 
Moro ao julgar Lula.

“O juiz Sérgio Moro sur-
giu como verdadeiro herói 
nacional e então, do dia 
para a noite, ou melhor, 

STF mantém decisão que 
declarou Moro parcial

Tríplex do Guarujá

passado algum tempo, é 
tomado como suspeito. E 
aí caminha-se para dar o 
dito pelo não dito em re-
troação incompatível com 
os interesses maiores da 
sociedade, os interesses 
maiores do Brasil”, afirmou 
o decano.

Marco Aurélio também 
fez referência aos diálo-
gos obtidos na Operação 
Spoofing, que investigou o 
grupo de hackers processa-
do pelo ataque cibernético 
que roubou mensagens de 
procuradores da Lava Jato 
e do próprio Moro. Alguns 
ministros usaram trechos 
das conversas como ‘re-
forço argumentativo’ em 
seus votos para declarar 
o ex-juiz parcial.

“Dizer-se que a suspeição 
está revelada em gravações 
espúrias, é admitir que 
ato ilícito produza efeitos, 
valendo notar que a auten-
ticidade das gravações não 
foi elucidada. De qualquer 
forma, estaria a envolver 
diálogos normais, con-
siderados os artífices do 
Judiciário”, comentou o 
ministro.

Sobre Moro, o decano 
disse ainda que se caminha 
‘para execração de magistrado 
que honrou o Judiciário, que 
adotou postura de imensa 
coragem ao enfrentar a 
corrupção’. (E.C.)

Lotes de vacina são enviados de forma gradativa 

Divulgação
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Variante Delta pode ameaçar 
esforço para controlar Covid

ECDC alertou em comunicado ontem para variantes mais contagiosas do coronavírus

UNIÃO EUROPEIA

O Centro Europeu para 
a Prevenção e o Controle 
de Doenças (ECDC, na si-
gla em inglês) alertou em 
comunicado ontem para 
variantes mais contagiosas 
da Covid-19, sobretudo a 
Delta, localizada inicialmente 
na Índia. O órgão da União 
Europeia diz que algumas 
variantes “colocam nossos 
esforços para controlar a 
pandemia em risco e exigem 
ações imediatas”.

Diretora do EDCD, An-
drea Ammon destacou que 
variantes do vírus estão se 
disseminando rapidamente 
pelo mundo. Baseando-se 
nas evidências científicas 
disponíveis, a variante Delta 
é mais transmissível que as 
demais, lembrou ela. “Nós 
estimamos que, até o fim 
de agosto, ela representará 
90% de todos os vírus sars-

-cov-2 circulando na União 
Europeia”, projetou.

A autoridade de saúde 
afirmou que, segundo dados 
preliminares, a cepa Delta 

pode também infectar pes-
soas que receberam apenas 
uma dose das vacinas contra 
o coronavírus atualmente 
disponíveis. Ammon disse 
ser “muito provável” que a 
variante circule bastante na 

UE no verão local, especial-
mente entre os mais jovens, 
que não são até agora o alvo 
da vacinação. “Isso poderia 
representar um risco para os 
indivíduos mais vulneráveis 
para ser infectados e sofrer 

doença grave e morte, caso 
eles não sejam totalmente 
vacinados”, disse.

A agência europeia diz que 
a boa notícia é que as duas 
doses de todas as vacinas 
hoje disponíveis garantem 

proteção elevada contra a 
variante e suas consequên-
cias. Na UE, contudo, cerca 
de 30% daqueles com mais 
de 80 anos e cerca de 40% 
daqueles com mais de 60 
anos ainda não receberam 
a vacinação completa. Com 
isso, ainda há muitas pes-
soas em risco de contrair 
quadros graves da covid-19 
que precisam se proteger o 
quanto antes. Enquanto isso, 
é preciso aderir estritamente 
às medidas de saúde pública 
para controlar as transmissões, 
disse Ammon, pedindo ainda 
que se acelere o progresso 
na vacinação. (E.C.)

Diretoria destacou que variantes estão se disseminando rapidamente pelo mundo

Divulgação

A secretária de imprensa 
da Casa Branca, Jen Psaki, 
afirmou ontem que espera 
avanços nas negociações pelo 
pacote de investimentos em 
infraestrutura nos próximos 
dias. Em entrevista coletiva, 
a porta-voz comentou que, 
se houver progressos nas 
discussões, o presidente 
norte-americano, Joe Biden, 
pode receber parlamentares 
na sede do governo para 
discutir a questão.

As tratativas para a apro-
vação da pauta enfrentam 
um impasse, à medida que 
o democrata defende uma 
legislação no valor de US$ 
1,7 trilhão, parcialmente 
financiado por aumento 
da carga tributária a quem 
recebe mais de US$ 400 mil 
por ano.

Os republicanos, por ou-
tro lado, se opõem à alta 
de impostos e criticam o 
tamanho do pacote.

Durante a coletiva, Psaki 
também confirmou que a 
vice-presidente dos EUA, 
Kamala Harris, fará uma 
viagem à fronteira com o 
México, amanhã.

Casa Branca 
diz esperar 
avanços sobre 
negociação

Pacote

Estadão Conteúdo

GDM vai investir em unidade 
de pesquisa na Hungria

A argentina GDM, de 
sementes, vai investir mais 
de R$ 7,5 milhões por ano 
em uma unidade de pes-
quisa localizada na Hun-
gria, informou a empresa. 
Em nota, disse que, com 
a estação experimental, 
a companhia vai acessar 
mercados estratégicos da 
Europa. Atualmente, a GDM 
é líder em genética vegetal 
na América do Sul e detém 
33% do mercado global.

De acordo com a empresa, 
o objetivo do investimento 
é desenvolver toda a cadeia 
de soluções no continente, 
desde o melhoramento ve-
getal à avaliação de doenças 
das plantas.

“Atuamos na Europa há 
alguns anos. Nossa meta 
agora é desenvolver produtos 
ainda mais adaptados para 
estes mercados importantes 
onde já estamos presentes”, 
disse o CEO da GDM, Ge-
rardo Bartolomé, na nota.

Com a unidade de pes-
quisa próxima a Budapeste, 

R$ 7,5 milhões por ano

a empresa espera acessar 
também os mercados de soja 
do Leste Europeu, podendo 

atender produtores da Rússia 
e da Ucrânia.

“Essa unidade será uti-
lizada para desenvolver 
variedades de soja para 
alimentação humana e gerar 
também um programa de 
melhoramento para outras 
leguminosas. Além disso, a 
ideia é utilizar essa estação 
para impulsionar nosso 
projeto na China”, afirmou 
Bartolomé. (E.C.)

GDM é líder em genética vegetal na América do Sul

Valter Campanato/Agência Brasil

O índice de gerentes de 
compras (PMI, na sigla em 
inglês) composto do Reino 
Unido, que engloba os seto-
res industrial e de serviços, 
caiu da máxima histórica 
de 62,9 em maio para 61,7 
em junho, segundo dados 
preliminares divulgados 
ontem pela IHS Markit em 
parceria com a CIPS.

Apesar da queda, o resul-
tado bem acima da marca de 
50 mostra que a atividade 
econômica britânica conti-
nua se expandindo em forte 
ritmo neste mês. A prévia 
de junho, contudo, ficou 
abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo 
The Wall Street Journal, 
que previam redução do 
indicador a 62.

Apenas o PMI industrial 
do Reino Unido diminuiu de 
65,6 para 64,2 no mesmo 
período, mas ficou acima 
do consenso do mercado, 
de 64. Já o PMI de serviços 
britânico caiu de 62,9 em 
maio para 61,7 em junho. 
A projeção era de recuo 

menor, a 62.

Alemanha
O índice de gerentes de 

compras (PMI) composto da 
Alemanha subiu de 56,2 em 
maio para 60,4 em junho, 
atingindo o maior patamar 
desde março de 2011, se-
gundo dados preliminares 
divulgados ontem pela IHS 
Markit. O avanço acima 
da barreira de 50 mostra 
que a atividade da maior 
economia da Europa está 
se expandindo em ritmo 
mais forte neste mês.

Apenas o PMI de serviços 
alemão aumentou de 52,8 
para 58,1 no mesmo perío-
do, também alcançando o 
maior nível desde março de 
2011. O resultado superou 
levemente a expectativa de 
analistas consultados pelo 
The Wall Street Journal, de 
alta a 58. Já o PMI industrial 
da Alemanha teve inesperada 
alta a 64,9 em junho, de 
64,4 em maio. Neste caso, 
a projeção era de queda a 
62,6. (E.C.)

PMI cai a 61,7 e fica 
abaixo do esperado

Reino Unido

Com a estação 
companhia vai 
acessar mercados 
estratégicos da 
Europa

Cepa pode também 
infectar pessoas 
que receberam 
apenas uma dose 
das vacinas

Os Estados Unidos e a Ale-
manha reforçaram ontem os 
laços da parceria transatlân-
tica, tendo em vista enfrentar 

“desafios” globais de forma 
coordenada, incluindo os co-
locados pela Rússia e a China. 
Em comunicado emitido pelo 
governo americano após reunião 
da chanceler alemã, Angela 
Merkel, e do secretário de 
Estado americano, Anthony 
Blinken, foi indicado que ambos 

“enfatizaram a importância de 
uma abordagem comum” em 
tais temas.

Em Berlim, Blinken “destacou 
a oposição contínua dos EUA 
ao gasoduto Nord Stream 2” 
e incentivou a Alemanha a 
tomar medidas “concretas 
para reduzir os riscos” que a 
obra representa para a Ucrânia 
e a segurança energética euro-
peia, segundo o comunicado. 
Além disso, ambos discutiram 
a retomada após a crise da 
Covid-19, além das ameaças 
climáticas, de acordo com o 
documento. (E.C.)

EUA e Alemanha 
reforçam parceria 
para lidar com 
desafios

Rússia e China
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Atletas de projetos sociais 
reforçam equipe na LDB

O Mogi Basquete contará 
com quatro jogadores que 
participam de projetos sociais 
da cidade nesta temporada 
para a Liga de Desenvolvendo 
de Basquete (LDB): Victor 
Gabriel, Eduardo Mineiro, 
Elias do Nascimentos e João 
Matheus dos Santos.

Prepará-los para a equipe 
profissional, bem como a 
formação do cidadão e de-
senvolvimento de seus valores 
são pilares da reestruturação 
do time, além de iniciar a 
construção das categorias 
de base.

Para esses jovens, jogar 
campeonatos oficiais com a 
camisa do Mogi Basquete é 
uma experiência ímpar, como 
ressalta o ala Victor Gabriel 

“A LDB vai ser a primeira vez 
que participo, joguei o Sub 
17 e 19, e agora vou jogar a 
LDB. E será uma experiência 
nova, jogar com caras que eu 
vi na TV e agora é trabalhar, 
quando surgir a oportunidade, 
aproveitar”, disse o atleta.

A equipe mogiana estará 

Mogi Basquete

integrada com projetos sociais 
da cidade que é uma das formas 
de proporcionar a todos, sem 
exceção, a mesma oportuni-
dade. É lapidar os talentos 
existentes em cada atleta e 
desenvolvê-los ao longo dos 
anos para que alcancem seus 
sonhos, objetivos e missão. 

“A minha missão maior é o 
adulto, vou treinar forte para 
conseguir o adulto e vou usar 
a LDB para me desenvolver, 
então vou trabalhar e jogar”, 
enfatizou Victor.

A competição começará 
no dia 18 de julho, com os 
nascidos nos anos de 1999 
até 2005. Ao todo, serão 
24 clubes distribuídos em 
dois grupos de 12. Na fase 
de classificação, os times se 
enfrentam uma única vez 
dentro do respectivo grupo 
e os quatro melhores se clas-
sificam para a etapa final. A 
divisão de cada chaveamen-
to será divulgada pela Liga 
Nacional de Basquete (LNB) 
nos próximos dias.

Jogadores vão disputar o primeiro campeonato oficial

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Santos quer explorar má fase
do Grêmio em Porto Alegre

Derrotas para Bahia e 
Fluminense e nenhum gol 
marcado. Jogar fora de casa 
neste Brasileirão não vem 
sendo bom para o Santos. 
Mas a confiança no grupo é 
que a primeira vitória sairá 
hoje, às 21h30, em Porto 
Alegre. Com velocidade no 
ataque e o carrasco Kaio 
Jorge empolgado, a ordem 
é explorar a má fase do 
Grêmio para voltar com 
três pontos na bagagem 
da Arena.

Fernando Diniz acredita 
que Marinho, Marcos Gui-
lherme e Kaio Jorge podem 
ter mais espaço para atuar 
por causa da necessidade 
de o Grêmio se lançar atrás 
do primeiro ponto. Só com 
derrotas, os gaúchos devem 
abrir mão de suas tendências 
defensivas, o que pode ser 
um fator favorável ao Santos.

O treinador santista quer, 
porém, que seus homens 
de frente não desperdicem 
as chances criadas como 
ocorreu diante do Bahia 

Mais Brasileirão

GRÊMIO 
Gabriel Chapecó; 
Rafinha, 
Geromel, 
Kannemann e 
Bruno Cortez; 
Thiago Santos, 
Matheus Henrique e 
Victor Bobsín; 
Léo Chú, 
Ferreira e 
Diego Souza. 
Técnico - 
Tiago Nunes.

SANTOS

João Paulo; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison (Camacho), 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Kaio Jorge e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

GRÊMIO 
SANTOS  

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

e, sobretudo, na visita ao 
Fluminense. O Santos criou 
muito e não acertou o alvo. 
Pagou caro, com derrotas.

Para mudar a história 
nas visitas, Diniz trabalhou 
muitas finalizações no treino 
realizado no CT do Interna-
cional. Seus jogadores foram 
bastante exigidos para não 
falharem quando saírem na 
cara do goleiro. Kaio Jorge 
ouviu a todo momento que 

podia “fazer gols”.
“Vai ser um jogo bem di-

fícil, nós sabemos bem da 
grandeza do Grêmio. Mas 
estamos vindo aqui para nos 
impor e conquistar a vitória”, 
afirmou Kaio Jorge, que fez 
quatro gols nos últimos jogos 
contra os gaúchos. “Sobre os 
gols na temporada passada, 
creio que é fruto de muito 
trabalho. Os jogos contra 
eles ano passado foram 
muito abertos, isso acabou 
facilitando meu desempenho 
e fui feliz. Se puder marcar 
mais um e ajudar meus 
companheiros será muito 
bom, com certeza.”

O técnico Fernando Diniz 
não mexerá muito na equipe 
que ganhou o clássico. O 
volante Alison cumpriu 
suspensão e está de volta. 
Mesmo se destacando na 
partida, Camacho deve voltar 
à reserva. No gol, João Paulo 
ganha chance com a lesão 
no joelho de John Victor, 
sofrida no final do jogo com 
o São Paulo. (E.C.)

CORINTHIANS 
Cássio; 
Fagner, 
João Victor, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Cantillo, 
Gabriel e 
Roni (Vitinho); 
Gustavo Mosquito, 
Mateus Vital e 
Jô. 
Técnico: 
Sylvinho.

SPORT

Maílson; 
Hayner, 
Rafael Thyere, 
Igor Maidana e 
Sabino; 
Sander, 
Marcão Silva, 
Ricardinho e 
Thiago Lopes; 
André e 
Paulinho Moccelin. 
Técnico: 
Umberto Louzer.

CORINTHIANS  
SPORT 

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Neo Química Arena, São Paulo.

Em reformulação, Corinthians 
tenta retomada contra o Sport

Eliminação na Sul-Americana e na Copa do Brasil forçou diretoria a pensar em dispensas e novas contratações

BRASILEIRÃO

Com somente uma vitória 
em cinco jogos no Campeonato 
Brasileiro, o Corinthians recebe 
hoje o Sport, às 19 horas, na 
Neo Química Arena. O time 
está na parte intermediária da 
tabela e vem de um empate 
sem gols com o Bahia.

O técnico Sylvinho, apa-
rentemente, não demonstra 
preocupação com o atual 
momento. “Queremos cons-
truir um trabalho. Apressar 
etapas nunca. É um campeo-
nato equilibrado, disputado, 
haja visto que os resultados 
têm sido peculiares. Até a 
décima rodada, vamos en-
tender melhor a motivação 
de todos. O campeonato é 
difícil. Estamos pensando a 
cada etapa”, declarou.

O problema é que para 
construir um trabalho é preciso 
ter uma estrutura bem definida 
desde o início. Somente depois 
de cair na Sul-Americana e 
na Copa do Brasil é que se 
vê alguma movimentação 

Jô pediu desculpas à torcida por ter usado chuteira verde na partida de domingo

para reformular o elenco. E 
bastante lenta. No momento, 
o clube tenta enxugar a folha 
salarial para só depois buscar 
as contratações. O zagueiro 
Bruno Méndez foi emprestado 
ao Internacional e o volante 
Ramiro também está de saída 
para o futebol árabe.

Os jogadores também não 
têm ajudado fora de campo. 
A diretoria tem precisado 
agir para também gerenciar 

essa crise, como da atitude 
racista de Danilo Avelar e 
também a polêmica chuteira 
verde do centroavante Jô na 
última rodada.

O torcedores se manifesta-
ram contra os dois jogadores 
e a diretoria optou por punir 

ambos. Danilo Avelar teve o 
contrato rescindido. Com 
Jô, o clube informou que 
ele foi multado e que não 
utilizará mais a chuteira. O 
centroavante pediu desculpas. 

“Gostaria de deixar expresso 
nessa nota que eu jamais 

usaria uma chuteira verde, 
pela minha história dentro 
do Corinthians, que é o clube 
que amo e conheço desde 
pequeno. Não desrespeitaria 
a torcida e muito menos a 
tradição do time”, garantiu.

Sem muitas perspectivas 

de dias melhores, o técnico 
Sylvinho deverá ter o retorno 
de Gustavo Mosquito contra 
o Sport. O atacante se reapre-
sentou no início da semana, 
após ter sido liberado para 
acompanhar o enterro do pai, 
vítima da Covid-19.

Quem está fora da partida 
contra o Sport é o meia Luan 
por causa de uma tendinite 
no músculo adutor da coxa 
esquerda. O atleta está em 
tratamento e não tem previsão 
de retorno.

Em momento conturbado 
politicamente, o Sport tenta 
manter a concentração dentro 
de campo para encarar o 
Corinthians em busca de sua 
segunda vitória no Brasilei-
rão. Fora de campo, o time 
pernambucano está passando 
por uma nova eleição após as 
renúncias de Milton Bivar e 
Carlos Frederico. Com isso, 
todo o departamento de fu-
tebol poderá ser reformulado 
e as situações do elenco e até 
mesmo do técnico Umberto 
Louzer viram uma incógnita.

Estadão Conteúdo
Reprodução
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SBT, 21H00

Chiquititas
Neco vai até a casa de Helena e diz para Lúcia que chegou o momento de 

fugirem. No café Boutique, Francis vai ao palco da loja e faz uma emocionante 

declaração de amor para Clarita. O barista pede Clarita em noivado. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Todos acham graça ao ver Marcão, Zé e Duca vestidos como bailarinas, e 

Jeff e Wallace sentem-se vingados. Pedro cobra uma atitude de Marcelo em 

relação a seu romance com Roberta. Sol insiste para que Bete fi que com o 

dinheiro que ganhou com seu trabalho, e Simplício observa as duas.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Laudelino se surpreende com a decisão de Iná de fazer terapia de casal. 

Rodrigo pede para Manuela antecipar sua viagem para que ela possa ir a 

uma homenagem para as mães na escola de Júlia. Sofi a pede para Ana 

ser sua treinadora. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Luna fi ca sensibilizada com a música de Alejandro e confessa a Alexia que 

está confusa com seus sentimentos. Alejandro declara o seu amor por Luna 

e os dois se beijando. Alexia avisa a Kyra que pedirá demissão da Labrador 

e contará toda a verdade a Zezinho. 

GLOBO, 21H00

Império
Cláudio decide fechar o restaurante e reabri-lo com outro nome. Xana 

convence Naná a não voltar para casa. Cora implica com Elivaldo. Maurílio 

surpreende Maria Marta com um beijo. José Alfredo dança novamente com 

Cristina e se lembra de Eliane.

RECORD, 21H

Gênesis
Isaque levanta Esaú e diz que ele é o primogênito. Os bebês Jacó e Esaú 

brigam. Doze anos depois, Isaque mostra sua preferência por Esaú, já Rebeca 

demonstra amar mais Jacó. Lia se queixa de labão e é consolada por Jasper. 

Rebeca se irrita com Uriala.

 Não há maior 
privilégio do que 
sentir que a vida nos 
está concedendo 
um grande número 
de bênçãos. É a 
satisfação de perceber 
que todo o nosso 
esforço não está 
sendo em vão. E 
compreender que vale 
a pena lutarmos por 
nossos sonhos, fará 
de nós pessoas mais 
batalhadoras.

Agora sim, posso 
sentir verdadeira 

MOMENTO
especial

Sentir a verdadeira gratidão

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: JOANA FREIRE BAVA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

 As melhores coisas acontecem para 
quem levanta e faz!”

 cultura@jornaldat.com.br

gratidão. Agradecer 
porque hoje sou feliz, 
sabendo que tudo não 
é mera ilusão.
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