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Mogi abre agenda da vacina 
para grupo com 45 ou mais
Reserva deve ser feita hoje, a partir das 14 horas; imunização ocorre na próxima segunda e terça-feira

SOLIDARIEDADE

Fundo Social arrecada agasalhos e cobertores para 

a campanha deste ano. Cidades, página 5

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
abre hoje, às 14 horas, novas vagas 
para agendamento da primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 para 
pessoas com 45 anos ou mais sem 
comorbidades. A imunização será 
na próxima segunda e terça-feira 
nos drive-thrus do Pró-Hiper, no 
Mogilar, e do Bunkyo, na Porteira 
Preta, e também no Cempre Lour-
des Lopes Romeiro Iannuzzi, em 
Jundiapeba, para quem chega a pé.  
Cidades, página 4

Por críticas

Técnico Tite 

recebe multa da 

Conmebol
Esportes, página 9 Após passar dos 30% de cobertura da população, novas prioridades foram abertas no município

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Ocupação de leitos para Covid 
teve queda nos últimos 30 dias

Em Mogi, redução foi de 74% para 64% no comparativo
de unidades reservadas a casos graves. Cidades, página 3
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Especialistas convidados para 
analisar a pandemia na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, em Brasília, disseram ontem 
que o Brasil poderia ter evitado até 
400 mil mortes pela doença se ti-
vesse adotado medidas necessá-
rias para conter o avanço do vírus. 
Brasil, página 7

Covid-19

PAÍS PODERIA 
EVITAR 400 
MIL MORTES
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PIZZA DA APAE
A 2ª Pizza Solidária da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Mogi das Cru-
zes ocorrerá hoje, com a meta de 
vender 300 pizzas. Há seis sabo-
res e o preço varia de R$ 30 a R$ 
40. Quem comprar leva um brin-
de junino. O valor arrecadado será 
empregado para suprir as despe-
sas na área de Recursos Humanos 
da entidade.

ATENÇÃO À MULHER
A presidente da Associação Comer-
cial de Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, participou, na 
quarta-feira passada, da pales-
tra virtual “A mulher no mercado 
de trabalho - Desafios e oportuni-
dades”, promovida pelo Conselho 
Municipal de Políticas para Mulhe-
res, da Subsecretaria de Políticas 
para Mulheres de Guarulhos. A vi-
ce-presidente do Conselho da Mu-
lher Empreendedora e da Cultura 
(CMEC) da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) falou sobre a 
importância da qualificação para 
inserção das mulheres no merca-
do de trabalho.

ELAS NO COMANDO
Durante o evento, foi relembrado 
que, durante a pandemia de Co-
vid-19, as mulheres foram as mais 
impactadas. Muitas tiveram de dei-
xar seus empregos, pois com as 
crianças em casa, nem todas ti-
nham com quem deixar os filhos. 
Fádua informou que atualmente no 
Alto Tietê, as mulheres adminis-
tram 52% das empresas. “Muitas 
mulheres buscam no empreende-
dorismo uma forma de fazer o que 
gostam e ainda conquistam uma 
renda. Para quem quer seguir no 
mundo dos negócios, as franquias 
podem ser uma boa oportunida-
de”, acrescentou.

ENERGIA SOLAR
O vereador Milton Lins (PSD), o 
Bigêmeos, apresentou nesta se-
mana um projeto de lei instituin-
do que novos condomínios que ve-
nham a se instalar no município 
possuam equipamentos de energia 
solar. A proposta, segundo o par-
lamentar, visa que a cidade “não 
apenas cresça, mas se desenvol-
va”. A matéria segue para a Pro-
curadoria Jurídica e as comissões 
para análise.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Na conta da pandemia

A
s obras atrasadas e dissolvição de pla-
nejamento dos governos são tristes 
consequências diretas da pandemia 
da Covid-19. A enfermidade não 

atrapalha, diretamente, somente a área da Saú-
de, mas afeta também vários outros setores.

A união de vereadores das cidades do Alto 
Tietê, que formaram recentemente a Frente 
Parlamentar, pode ser uma iniciativa impor-
tante para acelerar as demandas atrasadas da 
região por conta da crise sanitária. No último 
encontro, vereadores discutiram a polêmica 
nova taxa do lixo, implementada aos poucos 
nos municípios brasileiros, e a instalação de 
um pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88). 
A união de forças, sempre importante, se torna 
primordial em momentos de crise.

Muitas promessas continuam engavetadas, 
com a convincente e, por que não, conveniente 
desculpa da pandemia. Realmente, o momen-
to não é propício para certas ações. O foco, há 
quase dois anos, é preservar o máximo de vidas 
possível contra o coronavírus. Mesmo assim, 
alguns assuntos devem continuar a ser cobra-
dos pela imprensa e população. Envolvendo 
a Mogi-Dutra, além da luta contra o adverso 

pedágio, há ainda a promessa de duplicar o 
km 33,5 da rodovia, localizado no trecho de 
Arujá. Os problemas com uma moradia ao 
redor ainda impede, judicialmente, um des-
fecho definitivo para o caso.

Mogi e região também aguardam as pro-
metidas reformas das estações da CPTM. Em 
Mogi das Cruzes, o edital foi lançado para a 
modernização das estações Estudantes, Mogi 
das Cruzes e Jundiapeba, porém, não houve 
empresa interessada em investir. Isso vai para 
a conta da pandemia. Mogi também estuda, 
desde a gestão passada, a criação de uma nova 
unidade do Centro Dia do Idoso e o Centro 
Dia da Pessoa com Deficiência. O cenário da 
pandemia, contudo, engavetou, naturalmen-
te, assuntos desse porte.

É fato que a crise sanitária travou o desen-
volvimento. O problema é que mesmo quan-
do a pandemia for inserida nos livros de his-
tória, suas consequências continuarão vivas e 
muitas promessas feitas antes da chegada da 
Covid-19 poderão ter planejamento modifi-
cado. Como resultado, a população poderá 
deixar de ser atendida, em definitivo, com 
demandas importantes.

Com a queda da tempe-
ratura é possível perceber 
que nosso corpo necessita 
de aquecimento para supor-
tar. Pensando no dia a dia 
de inúmeros trabalhadores o 
frio passa a se tornar um ris-
co quando há possibilidade 
de exposição a essas baixas 
temperaturas, assumindo 
todas as consequências que 
esta exposição pode trazer.

Existe o frio artificial por 
ocupação laboral. Na maioria 
das vezes o risco físico estará 
presente em locais resfriados 
artificialmente, como câmaras 
frigoríficas, de resfriados, cli-
matizadas, ambientes climati-
zados, caminhões frigoríficos. 
Além disso, temos a exposição 
ao risco em ambientes natural-
mente frios, como agricultura, 
atletas, construção civil, pes-
ca, vigilância, dentre outros.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

A principal consequência do 
frio à saúde do trabalhador é 
a conhecida hipotermia, que 
é quando nosso organismo 
perde calor mais rápido do 
que pode produzir, levando 
a uma temperatura perigo-
samente baixa do corpo. E 
quando sei qual temperatu-
ra é de médio a alto risco na 
hipotermia?

As respostas para essas dú-
vidas são: a temperatura nor-
mal para o corpo humano deve 
ser de 36°C a 37,5°C; quan-
do apresentar 35°C, inicia a 
hipotermia com sintomas de 
apatia e fortes calafrios; quan-
do ocorrer uma queda ainda 
maior para 30°C, a atividade 
do coração é drasticamente 
reduzida, perdendo total-
mente o raciocínio por falta 
de oxigenação cerebral; em 
consequências de frio mais 

severo; se a temperatura do 
corpo atingir 20°C irá ocor-
rer paralisações das funções 
corporais até cessar as ativi-
dades do coração e cérebro.

As lesões produzidas pela 
ação do frio afetam principal-
mente as extremidades e áreas 
salientes do corpo, como pés, 
mãos, face e outras. O famo-
so termo tremendo de frio é 
uma reação do organismo, que 
busca gerar calor através dos 
movimentos de vibração. Im-
portante saber qual será sua 
exposição ao frio para saber 
como deverá se precaver e 
usar roupas e EPIs adequa-
dos e sempre executar uma 
preparação do corpo como 
um pré-aquecimento físico 
independente da atividade 
que irá executar, seja espor-
tiva ou laboral, essa conduta 
poderá evitar inúmeras lesões.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente do Lions 
Clube Mogi das Cruzes.
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Internações ainda oscilam, mas 
apresentam quedas na região

Dados mostram queda percentual nas internações tanto para os casos mais graves quanto para os mais leves

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

As internações de pa-
cientes com coronavírus 
(Covid-19) nas Unidades 
de Terapia Intensivas (UTIs) 
têm diminuído nos hospitais 
das cidades mais populosas 
da região, compostas por 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá, o G5. 
Até a tarde de ontem, as 
informações da Secretaria 
Municipal de Saúde dessas 
cidades apontaram queda nas 
ocupações, em comparação 
com a mesma data do mês 
passado.

Em Mogi, a cidade mais 
populosa do Alto Tietê, no 
dia 24 de maio, os leitos de 
UTI somavam um total de 
74% e ontem, na mesma 
data, o número chegou a 
64%. Em relação aos leitos 
de Enfermaria, que trata 
pacientes em estado de 

menor gravidade, a ocupação 
chegou ontem a 56%, ante 
os 62% no mês passado. 
Uma queda de 10 pontos 
percentuais (p.p.) e 6 p.p.

Os números são referen-
tes às seguintes unidades: 
Hospital Municipal de Mogi, 
Santa Casa de Misericórdia, 
Hospital Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Biocor, 
Mogi Mater e Santana.

Outra cidade em que as 
internações também dimi-
nuíram foi em Suzano, já 
que no dia 24 do último 

mês a ocupação nas UTIs 
era de 45%, caindo para 
30% ontem, após um mês, 
diminuição de 15 p.p. Já 

sobre os leitos de Enferma-
ria, as ocupações caíram de 
36% para 10% nos mesmos 
períodos, queda de 26 p.p.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, fazem 
parte do levantamento o 
Pronto-Socorro Municipal 

(PS), Santa Casa de Miseri-
córdia, Hospital Santa Maria 
e Hospital Saint Nicholas. As 
duas últimas unidades são 
da rede particular, onde a 
Secretaria Municipal de Saúde 
oferta vagas de internação por 
meio de convênios firmados.

Em Itaquá, no Centro de 
Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), Central 
da Covid-19 e no Hospital de 
Campanha as ocupações na 
UTI também apresentaram 
uma queda, passando de 11% 
para 1%, ontem. Nos leitos 
de Enfermaria, o número 
passou de 58% para 34%, 
diminuição de 10 e 24 p.p.

Poá esteve ontem com 
todos os leitos para os dois 
estados de saúde zerados, 
segundo informações da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Há um mês, as unidades 
médicas contavam com uma 
ocupação de 50% nas UTIs 
e 13% nas Enfermarias.

Thamires Marcelino

Hospital Municipal de Mogi é referência para o atendimento ao coronavírus

Emanuel Aquilera

Em Mogi, diferença 
de um mês para o 
outro foi de 10% a 
menos na ocupação 
dos leitos de UTI
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Programa Pontos MIS oferece
oficina gratuita de 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. Nesta 
semana foi realizada a oficina 
de fotografia comandada por 
Natália Tonda.

Já na próxima semana, acon-
tecerá, de segunda a sexta-feira, 
a oficina A transformação 
dos monstros no cinema: 
Das criaturas clássicas ao 
horror humano, com Carlos 
Primati. A atividade, voltada 
para pessoas com idade a 
partir dos 16 anos, ocorre 
sempre das 15 às 17 horas, 
de forma totalmente gratuita e 
transmitida online, via Zoom.

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, ajudam a compor um 
complexo panorama sobre a 

Cultura

noção de bem e mal, bonito 
e feio, natural e sobrenatural, 
gerando a reflexão sobre o 
que é “monstruoso”. A partir 
da atividade, a intenção é 
que o participante adquira 
uma visão mais ampla sobre 
o tema, passe a ver esses 
filmes sob ângulos mais 
complexos.

Carlos Primati é pesqui-
sador de cinema fantástico, 
crítico, editor, tradutor e 
professor de cursos livres. 

Ministrou diversos cursos 
pelo MIS-SP (Museu da Ima-
gem 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. 
Também colaborou com a 
exposição sobre Hitchcock 
no MIS e integra a equipe 
de oficineiros do Pontos 
MIS há alguns anos.

Trabalho de Zé do Caixão está entre temas debatidos

Reprodução

Saúde abre novo agendamento 
para vacinação de 45 anos+

Imunização será realizada nos drive-thrus do Pró-Hiper, Bunkyo e também no Cempre em Jundiapeba

COVID-19

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes abre hoje, às 
14 horas, novas vagas para 
agendamento da primeira 
dose da vacina contra a 
Covid-19 para pessoas com 
45 anos ou mais sem co-
morbidades. A imunização 
será realizada na próxima 
segunda e terça-feira nos 
drive-thrus do Pró-Hiper, 
no Mogilar, e do Bunkyo, 
na Porteira Preta, e tam-
bém no Cempre Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi, 
em Jundiapeba, para quem 
chega a pé, e também nas 
unidades de saúde. 

O agendamento online 
deve ser feito no site http://
www.cliquevacina.com.br 
e, para receber a dose no 
local, o cadastrado deve 
comparecer munido de 
documentos pessoais (RG 
e CPF) e comprovante de 
endereço. 

Também serão dispo-
nibilizadas novas vagas 
para agendamento online 
de gestantes e puérperas, 

Novo lote com imunizantes da Pfizer chegou ontem à região pelo Condemat

pessoas com comorbidades a 
partir dos 18 anos, pessoas 
com deficiência perma-
nente grave, trabalhadores 
da Educação e Transporte 
(motoristas, cobradores 
e transportador escolar) 
com 18 anos ou mais e QR 
Code emitido pelo Estado 
que indique Mogi como 
município de vacinação; 
taxistas com credencial 
e alvará da Prefeitura de 
Mogi dentro da validade.

Há, ainda, vagas para 
agendamento de segunda 
dose das vacinas CoronaVac 
(para quem tomou a primeira 
dose até o dia 5 de junho) 
e AstraZeneca (para quem 
tomou a primeira até o dia 
3 de abril).

 
Lactantes

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza hoje e amanhã a 
imunização de 230 lactantes 
que efetuaram cadastro no 
site oficial até o dia 20 de 
junho. Esse é o primeiro 
atendimento desse grupo, 

começando pelas mulheres 
que amamentam bebês de 
dois meses. Outras lactantes 
serão contatadas pelas uni-
dades de saúde próximas de 
suas residências para aplica-
ção da vacina, priorizando 

sempre as mães dos bebês 
mais novos (3 meses) para 
os mais velhos (11 meses).

Novo lote
Um novo lote com imu-

nizantes da Pfizer chegou 

ontem à região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Ao todo são 
42.042 vacinas contra a Co-
vid-19 que serão utilizadas 
como primeira dose para 

pessoas de 43 a 49 anos.
As doses foram retiradas 

ontem pelos municípios 
no Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE) de 
Mogi das Cruzes.

Este é o 32º lote de imu-
nizantes que a região do 
Alto Tietê recebe, totali-
zando 1.393.902 vacinas 
recebidas até o momento.

Divulgação

Cultura promove live junina 
e o webinar TransVersal

A Secretaria Municipal de 
Cultura vai realizar na próxima 
semana duas transmissões ao 
vivo, diretamente do Estúdio 
Municipal de Áudio e Música 
(Emam). A primeira delas 
será uma live junina com a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, que ocorrerá a 
partir das 20 horas da próxima 
terça-feira e a segunda é um 
webinar TransVersal - Orgulhe-

-se, que será transmitido no 
dia seguinte, quarta-feira dia 
30 a partir das 19 horas.

A live junina contará com a 
participação de 25 músicos da 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, que executarão um 
repertório de música brasileira. 
A ação foi concebida com o 
intuito de celebrar, ainda que 
de forma remota, essa festa 
tão tradicional para a cultura 
brasileira, que deixou de ser 
celebrada em seus moldes 
convencionais pelo segundo 
ano consecutivo, em função 
da pandemia da Covid-19.

Já na próxima quarta-feira, 
será a vez do webinar TransVersal 

Transmissões ao vivo

– Orgulhe-se, uma atividade de 
diálogo, que abordará temas 
como transgeneralidade, HIV-

-Aids, mercado de trabalho 
LGBT e LGBTFobia. A live 
contará com a participação 
de convidados como Thiago 
Quinelato, Regina Tavares, 
Ágatha Rox, Lucas Raniel, 
Tiffany Brandão, Lilian Wuo, 
Felipe Ruffino e também de 
uma médica infectologista.

O objetivo da transmissão 
é falar abertamente sobre 

questões referentes a gênero, 
a partir da apresentação de 
cada um dos temas e de um 
ciclo de perguntas e respostas, 
que acontecerá ao final, por 
30 minutos. As lives serão 
transmitidas pelas redes so-
ciais da Secretaria Municipal 
de Cultura, que podem ser 
acessadas pelo perfil Cultura 
Mogi.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone da 
Cultura, que é o 4798-6900.

Orquestra Sinfônica fará participação no primeiro dia

Divulgação/PMMC

Confira o 
quantitativo de 
vacinas contra 
a Covid-19 por 
município:

Arujá –   1.248

Biritiba Mirim –  444

Ferraz –   2.802

Guararema –  396

Guarulhos –  18.684

Itaquaquecetuba – 5.478

Mogi das Cruzes – 6.072

Poá –   1.650

Salesópolis –  228

Santa Isabel –  804

Suzano –  4.236
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Campanha Inverno Solidário 
arrecada cobertores e blusas

A Prefeitura de Mogi não divulgou qual a meta de arrecadação de peças para este ano; ação começou 21 de maio

FRIO

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes está desenvol-
vendo a campanha Inverno 
Solidário 2021, que visa a 
arrecadação de cobertores, 
preferencialmente novos 
ou então em bom estado. 
Todas as peças serão dis-
tribuídas às pessoas em 
vulnerabilidade social que 
necessitam de mais cober-
tores e blusas de frio para 
enfrentar o inverno.

Embora questionada, a 
Prefeitura não informou 
a quantidade de roupas e 
cobertores arrecadados até 
anteontem. Em relação à 
expectativa com a campanha 
Inverno Solidário 2021, 
o Fundo Social afirmou 
que a meta é arrecadar o 
máximo possível de itens 
e, assim, atender também a 
maior quantidade possível 
de instituições sociais e 
famílias vulneráveis.

“A pandemia vem geran-
do reflexos sobre todas as 

ações de arrecadação, em 
função do impacto social e 
financeiro na sociedade de 
forma geral. Porém, nossa 
meta é arrecadar o máximo 
de doações”, reforçou a 
Prefeitura de Mogi.

A campanha teve início no 
dia 21 de maio e as doações 
estão sendo recebidas dire-
tamente na sede do Fundo 
Social, no primeiro andar do 
prédio-sede da Prefeitura e 
também em alguns outros 
pontos de coleta, como 
estabelecimentos comer-
ciais, escolas, empresas 
e associações. Estes não 
foram especificados pela 
Prefeitura.

As pessoas que puderem 
e quiserem doar devem 
entrar em contato com o 
Fundo Social, por meio 
do telefone 4798-5143. 

O Fundo Social também 
faz a retirada de doações, 
portanto quem precisar 
desse serviço também deve 
entrar em contato, pelo 

mesmo telefone.
Em Suzano, com a Cam-

panha do Agasalho 2021 já 
foram arrecadados 546 itens 
até esta semana, desde o 

dia 16 de junho. A doação 
pode ser feita diretamente 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade, no Paço 
Municipal, que está loca-
lizado na rua Baruel, 501, 
2º andar, sala 224, centro, 
em dias úteis, das 8 às 17 
horas, por agendamento 
de horário.

Este agendamento pre-
cisa ser feito pelo telefone 
4745-2188, para retirada 
na residência do morador; 
e ainda no Drive-Thru So-
lidário, programado para 
ocorrer no dia 16 de julho, 
em frente à Prefeitura.

A expectativa do Fundo 
Social de Solidariedade 
é conseguir um número 
considerável de itens no 
próximo Drive-Thru So-
lidário e destiná-los aos 
suzanenses em situação de 
vulnerabilidade cadastrados, 
para ações da Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social e 
para associações parceiras 
do órgão municipal.

Thamires Marcelino

Peças podem ser entregues na sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes

Mogi News/Arquivo

A Prefeitura 
não informou a 
quantidade de 
roupas e cobertores 
arrecadados

Mogi promove feira de 
adoção de cães e gatos 

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

Para adotar, é necessário 
comparecer ao local portando 
documento oficial com foto 
e comprovante de endereço. 
Não será permitida a presen-
ça de menores de 18 anos 
desacompanhados.

A primeira edição do evento 
foi realizada em 25 de maio, 
quando 14 animais ganha-
ram novos lares. A adoção é 
um ato de responsabilidade 
e, assim como ocorreu na 
primeira edição, a equipe 
do CCZ e os voluntários do 
Passeio Animal estarão no 
local para dar orientações 
sobre os cuidados. 

Todos os animais doados 

Zoonoses

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

A equipe prestará apoio na 
orientação da fila e controle 
de acesso ao local, o uso de 
máscara e o distanciamento 
social são obrigatórios. 

Entre os pets para adoção 

estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes, cães e 
gatos. Há também opções de 
filhotes. Atualmente o CCZ e 
o CBEA, contam com mais de 
110 animais, entre cães e gatos. 

Em caso de adoção de gatos, 
sendo possível, a pessoa inte-
ressada deve levar uma caixa 
para transporte, o que garante 
mais segurança no trajeto com 
o animal. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4792-8585.

Durante a semana havia 110 animais para adoção

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Quatro bairros da região 
serão atendidos amanhã

Quatro bairros da cidade 
serão atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. Os locais 
atendidos serão Conjunto 
Bovolenta, Residencial Novo 
Horizonte, Vila Cléo e Vila 
São Sebastião. Os moradores 
desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também 
pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas 
casas na noite de hoje ou 
antes das 7 horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 

Já o Cata-Pneus contribui 
para a contenção da proli-
feração do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor dos 
vírus da dengue, zika e 
chikungunya.

O descarte de lixo e ma-
teriais recicláveis impacta 
diretamente nesse controle 
e os pneus guardados nas 

Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

residências podem se tornar 
criadouros do mosquito. .

São cerca de 10 funcioná-
rios atuando a cada sábado. 
Para os móveis mais pesados, 
uma miniretroescavadeira 
auxilia na coleta. Após os 
serviços nas ruas, o material 
é enviado para a destinação 
final, em aterro legalizado.

No caso dos pneus, eles 
seguem primeiramente para 
o Ecoponto do Jardim Ar-
mênia e depois recebem a 

destinação correta.
As operações Cata-Tranqueira 

e Cata-Pneus são serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos. Só não são 
recolhidos lixo doméstico, 
roupas, restos de construção 
civil (entulho) e material 
resultante de poda de árvore 
ou jardinagem. 

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5706.

São cerca de 10 funcionários atuando a cada sábado 

Divulgação/PMMC
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Sabesp promete para 2022 fim
das obras de coleta de esgoto

A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) infor-
mou no início desta semana 
que pretende concluir até o 
segundo quadrimestre do 
ano que vem os trabalhos 
de instalação do sistema de 
coleta de esgoto na região 
entre as cidades de Poá e 
Suzano.

A obra faz parte do pacote 
anunciado pela companhia em 
2012, que incluiu a ampliação 
da capacidade da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
de Suzano, localizada na 
rua Major Pinheiro Fróes, e 
a instalação de um tronco 
coletor que captaria efluentes 
residenciais do distrito do 
Boa Vista e das cidades de 
Poá e Itaquaquecetuba, com 
investimento de mais de 
R$ 100 milhões na época.

O prazo original de entrega 
da obra era para 2015, no 
entanto problemas com a 
execução do trabalho e com 

Entre Suzano e Poá

André Diniz

a empresa escolhida para a 
realização dos serviços fizeram 
com que o cronograma fosse 
comprometido. Segundo a 
Sabesp, foi escolhido um 
método não-destrutivo para 
a instalação das tubulações, 
com o uso de poços em tre-
chos da rua Major Pinheiro 
Fróes e no limite com Poá.

Em nota, a Sabesp informou 
que dois dos seis poços já 
foram concluídos, e que os 
demais serão fechados gra-
dativamente até meados de 
2022, quando a obra deverá 
ser concluída. A empresa 
também se comprometeu em 
realizar as obras de reparação 
do asfalto na via.

Sobre o andamento da 
obra, a Sabesp aponta que 
as intervenções do Pacote 

Tietê de melhorias já apontam 
mudanças no rio, onde o tre-
cho afetado pela poluição na 
Grande São Paulo teria sido 
reduzido de 500 quilômetros 
para 150 nos últimos anos, 
segundo dados da organização 
não-governamental (ONG) 
SOS Mata Atlântica.

Procurada pela reportagem, 
a Prefeitura de Suzano infor-
mou que está acompanhando 
o andamento da obra e conta 
com os benefícios da conclu-
são de sua conclusão, que 
poderá contemplar 361 mil 
pessoas nas cidades de Suzano, 
Poá, Itaquaquecetuba e do 
extremo-leste de São Paulo. 

“Inclusive, devido aos avanços 
nas questões de saneamento 
básico neste ano, Suzano é 
destaque no ranking nacional 
do saneamento, elaborado 
pelo Instituto Trata Brasil, em 
parceria com a consultoria 
GO Associados, indicando 
o 10º melhor saneamento 
básico do país, dentre as 100 
maiores cidades”, conclui a 
administração.

Obra deveria ter 
sido entregue em 
2015, mas empresa
responsável não
cumpriu cronograma

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.481
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Alto Tietê tem 29 óbitos
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
informou ontem que 29 
pessoas da região morreram 
de coronavírus (Covid-19), 
nas últimas 24 horas. Os 
números levaram a região 
a registrar, desde março do 
ano passado, 4.481 óbitos 
em razão da doença.

As vítimas fatais foram 
registradas em Arujá, seis no 
total; Ferraz de Vasconcelos, 
uma; Guararema, que apontou 
três moradores; Mogi das 
Cruzes, com 18 vítimas e 
Suzano, que confirmou a 
morte de um morador.

De acordo com o Condemat, 
nos municípios de Arujá e 
Mogi das Cruzes, trata-se 

de atualização do sistema 
com dados represados, o 
que significa que os óbitos 
não são de hoje.

Em todo o Estado são 
3.648.202 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia 
e 124.606 óbitos. Entre o 
total de casos, 3.240.554 
tiveram a doença e já estão 
recuperados.

Por Covid

Moradores com 46 anos serão 
vacinados a partir das 8 horas

Para garantir a aplicação, morador deve apresentar documento com foto, mais CPF e comprovante de endereço

SUZANO

A campanha de vacina-
ção contra o coronavírus 
(Covid-19) contempla hoje 
os suzanenses com 46 anos 
ou mais. O atendimento 
desta semana é descentra-
lizado nos três polos de 
imunização especialmente 
montados para a aplicação 
das doses, com acolhimento 
das 8 às 17 horas e horário 
estendido na Arena Suzano. 
O atendimento não requer 
agendamento e também será 
aberto para os grupos já 
beneficiados e para aqueles 
que ainda não tomaram a 
segunda dose.

Para garantir a primeira 
aplicação, o morador com 
46 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/Fi-
chaCovidSuzano. Além disso, 
o cadastro na plataforma 

Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br/) é obrigatório. 

O atendimento em horário 
convencional, das 8 às 17 
horas, será no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
na rua Teruo Nishikawa, 
570, Jardim Gardênia Azul 
e na Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, 
localizada na rua Valdir 
Dicieri, 305, Jardim Belém. 
Já o horário estendido, até 
as 19 horas, estará dispo-
nível na Arena Suzano. A 
unidade também deve ofertar 
o sistema drive-thru, com 

entrada pela avenida Brasil, 
somente até as 17 horas.

A operação das equipes 
de Saúde nesta semana teve 
início ontem, contemplan-
do com a primeira dose as 
pessoas com 48 anos ou 

mais e os demais grupos 
prioritários já beneficiados 
anteriormente. Na oportuni-
dade, 4.373 aplicações foram 
efetuadas na primeira dose. 
Já na segunda aplicação, 56 
pessoas concluíram o ciclo.

Neste primeiro índice, 
estão incluídas 21 lactantes 
que também receberam a 
vacina, chamadas por meio 
do cadastro prévio dispo-
nibilizado pela Vigilância 
Epidemiológica de Suzano. 

Sendo assim, os índices 
elevam Suzano para 81.480 
aplicações na primeira dose 
e 26.805 na segunda.

Vale reforçar que cada 
grupo atendido tem espe-
cificidades, sendo exigidos 
diferentes itens comproba-
tórios para cada situação, 
além da documentação 
de praxe estipulada para a 
primeira e para a segunda 
aplicação. O quadro com 
datas e orientações sobre a 
vacinação na cidade pode 
ser acessado pelo link bit.
ly/CronogramaVacinaSu-
zano, disponível na página 
inicial do site www.suzano.
sp.gov.br. 

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.

Ação de hoje vai ocorrer nos três polos de vacinação, entre eles o da Arena Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

A operação das 
equipes de Saúde 
nesta semana teve 
início ontem
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Brasil registra 2.032 mortes e 73.602 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou ontem 24 2 032 óbitos causados pela Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass) divulgados no início da noite de ontem. Com os registros, 509.141 vidas foram 
perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados 
e do Distrito Federal, apontou ainda 73.602 novos casos de coronavírus em 24 horas, com um total de 18.243.483 
registros desde o início da pandemia da Covid-19. (E.C.)

 Um novo circuito de 
monitoramento eletrônico 
com câmeras com função 
inteligente, como reconhe-
cimento facial, vai começou 
a operar ontem em três es-
tações da linha 3-Vermelha 
do metrô de SP. O sistema, 
que contará com mais de 5 
mil câmeras, tem previsão 
de ser instalado em todas 
estações das linhas 1-Azul, 
2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata 
até 2023.

Até o momento, 91 equi-
pamentos foram instalados 
nas estações Carrão (37), 
Guilhermina Esperança (29) 
e Belém (25), na zona leste 

Metrô terá câmeras com 
inteligência artificial

São Paulo

paulistana. A implementação 
está sendo realizada na estação 
Penha e o cronograma prevê 
que as próximas estações a 
receber o sistema serão Vila 
Matilde, Patriarca-Vila Ré e 
Tatuapé. O investimento é 
de R$ 58 milhões.

Segundo o Metrô, as câ-
meras serão interligadas a 
uma central com recursos 
de inteligência artificial, 
com softwares capazes de 
fazer a leitura das imagens 
e emitir alertas em casos de 
invasões da via, crianças 
desacompanhadas ou objetos 
suspeitos abandonados nas 
estações. (E.C.)

Brasil poderia evitar 400 
mil mortes, afirma Hallal

Especialistas foram convidados para comentar os números e subsidiar a 
investigação que põe o governo de Jair Bolsonaro no foco da apuração

CPI DA COVID

O Brasil poderia ter evitado 
até 400 mil mortes por Covid-19 
se tivesse adotado medidas 
necessárias para conter o 
avanço da doença, conforme 
estudos apresentados ontem 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid. Os 
senadores convidaram dois 
especialistas para comentar 
os números do coronavírus e 
subsidiar a investigação, que 
põe o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
no foco da apuração.

O epidemiologista e professor 
da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) Pedro Hallal, 
que coordena um centro de 
estudos do quadro da doença 
no Brasil, apresentou dados 
afirmando que quatro de cada 
cinco mortes pelo coronavírus 
no Brasil estão em “excesso”, 
ou seja, poderiam ter sido 
evitadas se o país seguisse as 
políticas adotadas na média 
em outros países.

Hallal citou que o Brasil tem 
2,7% da população mundial, 
mas apresenta 12,9% das mor-
tes por Covid-19 no mundo. 

“Ontem, uma de cada três 
pessoas que morreram por 

Covid no Brasil foi no Brasil”, 
disse o pesquisador no início 
do depoimento. “Podíamos 
ter salvo 400 mil vidas no 
Brasil apenas se estivéssemos 
na média mundial.”

Outro estudo apresentado na 
CPI - pela diretora-executiva 
da Anistia Internacional e 
coordenadora do movimento 

Alerta, Jurema Werneck - 
indicou que a pandemia de 
Covid-19 provocou 305 mil 
mortes acima do esperado no 
Brasil em um ano. O cálculo 
leva em conta os dados histó-
ricos de mortalidade no país.

A especialista apontou 
redução relativa de 40% na 
transmissão se medidas mais 

restritivas, como isolamento 
social e preparação do siste-
ma de saúde, tivessem sido 
implementadas.

“Se tivéssemos agido como 
era preciso, a gente podia 
ainda no primeiro ano de 
pandemia ter salvo 120 mil 
vidas”, disse Weneck durante 
a audiência na CPI.

Epidemiologista disse que quatro de cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas

Reprodução

Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), restabeleceu 
ontem a prisão do deputa-
do federal Daniel Silveira 
(PSL-SP). A ordem foi dada 
porque o parlamentar não 
pagou a multa de R$ 100 mil 
estabelecida pelas sucessivas 
violações à tornozeleira ele-
trônica. O Estadão apurou 
que ele está sendo conduzido 
ao Instituto Médico Legal do 
Rio de Janeiro.

Em sua decisão, Moraes 
disse que o deputado agiu 
com ‘total desrespeito à Justiça’.

“No caso em análise, está 
largamente demonstrada, 
diante das repetidas violações 
ao monitoramento eletrônico 
imposto, a inadequação da 
medida cautelar em cessar 
o periculum libertatis do 
denunciado, o que indica a 
necessidade de restabelecimento 

Daniel Silveira é mandado 
de volta à prisão

Violações em tornozeleira

da prisão, não sendo vis-
lumbradas, por ora, outras 
medidas aptas a cumprir sua 
função”, escreveu o ministro.

Daniel Silveira está preso 
em regime domiciliar desde 
março, quando publicou 
um vídeo nas redes sociais 
defendendo a destituição dos 
ministros do STF. Em menos 
de dois meses, a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
do Rio registrou 36 violações 
à tornozeleira, incluindo des-
cargas, rompimento da cinta 
e ausência na área delimita-
da. Em uma das ocasiões, o 
equipamento ficou desligado 
por quase dois dias.

A defesa do deputado che-
gou a pedir a reconsideração 
do valor estabelecido como 
fiança, mas Moraes entendeu 
que o recurso se limitou ao 
‘mero inconformismo’ do 
parlamentar. (E.C.)

Deputado está preso em regime domiciliar desde março

Circuito de monitoramento começou a operar ontem

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Divulgação
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Startup Thinkseg vai 
listar ações em Nova York

O Grupo Thinkseg infor-
mou ontem que vai ofertar 
cotas da startup Thinkseg a 
investidores norte-americanos. 
O pedido de listagem foi feito 
neste mês de junho à Securities 
and Exchange Commission 
(SEC), comissão de valores 
mobiliários dos Estados Uni-
dos). A previsão é de que após 
o cumprimento do prazo e 
procedimentos exigidos no 
regulamento, a operação de 
venda das cotas seja concluída 
em setembro.

O CEO e fundador da Think-
seg, Andre Gregori, explicou 
que os recursos captados com 
a oferta serão investidos em 
outra empresa, com estrutura 
financeira e jurídica própria, 
completamente separada da 
Thinkseg, inovadora na área 
de seguros

“Estamos providenciando 
a oferta da Thinkseg, por 
meio de REG A+, que é uma 
forma de isenção para ofertas 
públicas até US$ 75 milhões”, 
disse Gregori.

A Thinkseg, que atua no 

Economia

desenvolvimento da tecnologia 
em seguros no Brasil, com uso 
de inteligência artificial, já está 
presente em outros países da 
América Latina, mas com a 
operação de listagem direta, 
agora, mira Estados Unidos 
e México.

DLP

A empresa explicou que 
a listagem direta - em inglês, 
Direct Listing Process (DLP) 

- dispensa a necessidade de 
“road show” e de contratação 
de subscritor para a opera-
ção. Trata-se de um processo 
de oferta ao público menos 
demorado e caro do que as 
tradicionais ofertas públicas 
iniciais de ações (IPO, na sigla 
em inglês). Basta a inscrição 
na SEC, mas sem a exigência 
de extensos documentos.

Segundo o sócio e estru-
turador da operação de DLP 
nos Estados Unidos, Jose 
Rozinei da Silva, a Thinkseg 
segue a tendência de fintechs 
como Spotify, Robinhood e, 
mais recentemente, Coinbase, 

startu-ups que se tornaram 
gigantes no mercado e opta-
ram pelo DLP em vez do IPO.

Durante a operação, em 
plataforma online, investidores 
do mundo todo podem adquirir 
cotas, sejam institucionais, 
qualificados e pessoas físicas, 
desde que tenham conta nos 
Estados Unidos para liquida-
ção da operação. “O preço 
mínimo da cota será de US$ 
500”, disse Gregori.

Para que a Thinkseg obtivesse 
permissão para captação de 
recursos nos Estados Unidos, 
por meio da listagem direta 
DLP, foi necessária a abertura 
da mesma startup com sede 
norte-americana, sem vínculo 
societário com a empresa no 
Brasil. Ambas detêm a mesma 
tecnologia aplicada em seguro 
para automóveis.

No Brasil, o assunto vem 
sendo discutido pela Comissão 
de Valores Mobiliários(CVM) 
com participantes do mercado, 
antes de levar adiante uma 
possível regulação para esse 
tipo de operação. (E.C.)

Rússia ameaça bombardear 
navio de guerra britânico

O governo da Rússia con-
vocou o embaixador do Reino 
Unido no país para protestar 
contra o incidente militar 
entre um navio de guerra 
britânico e caças russos no Mar 
Negro anteontem. Segundo 
a chancelaria russa, as ações 
do navio britânico foram 
perigosas e provocativas e, 
caso se repitam, podem ser 
retaliadas por via política, 
diplomática e até militar.

“Se isso ocorrer novamente, 
o Reino Unido será totalmente 
responsável pelas consequên-
cias”, disse a chancelaria russa 
em nota, segundo a agência 
estatal RIA. Na quarta-feira 
passada, aviões de guerra russos 
dispararam contra o destróier 
HMS Defender, depois de a 
embarcação supostamente ter 
entrado em águas territoriais 
russas próximas à Crimeia, 
anexada da Ucrânia em 2014. 
O Reino Unido nega o relato 
russo.

Mais tarde, o vice-chanceler 
russo, Sergei Ryabkov, subiu 
o tom em relação à nota da 

Invasão águas territoriais

chancelaria e prometeu proteger 
as fronteiras russas a qualquer 
custo. “A inviolabilidade do 
território russo é imperativa 
e será defendida por todos os 
meios polítcos, diplomáticos 
e até mesmo militares”, disse 
o vice-chanceler.

“Apelaremos à razão e exigir 
respeito à lei internacional. 
Se isso não ajudar, podemos 
bombardear não só o trajeto 
(do navio) mas o próprio alvo 
se os colegas britânicos não 
entenderem outros meios. 

Nenhuma opção estará fora 
da mesa”, concluiu.

Segundo o comunicado do 
Ministério da Defesa russo, 
citada pela agência Interfax, 
o HMS Defender cruzou a 
fronteira russa na terça-feira 
passada na área de Cape Fiolent, 
localizada ao sul da Crimeia: 

“O destroier foi avisado com 
antecedência que armas se-
riam disparadas em caso de 
violação da fronteira do Estado 
russo. Eles desobedeceram o 
alerta”. (E.C.)

Ações foram consideradas perigosas e provocativas 
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Parte de prédio desaba e deixa 
ao menos um morto em Miami

Equipes de resgate trabalham tentando localizar possíveis sobreviventes e vítimas que estão sob os escombros

FLÓRIDA

Parte de um prédio de 
12 andares com vista para o 
mar desabou na madrugada 
de ontem na região de Surf-
side, em Miami, no Estado 
norte-americano da Flórida, 
matando pelo menos uma 
pessoa. Equipes de resgate 
trabalham desde a madrugada 
tentando localizar possíveis 
sobreviventes e vítimas que 
estão presas sob os escombros.

O condomínio, que fica 
na Collins Avenue, no can-
to sudeste de Surfside, foi 
construído em 1981 e tem 
mais de 100 apartamen-
tos. Algumas unidades de 
dois quartos são negociadas 
atualmente no mercado com 
preços entre US$ 600 mil 
e US$ 700 mil, segundo 
a polícia local (entre R$ 3 
milhões e R$ 3,5 milhões 
na cotação atual).

O desabamento ocorreu 
por volta das 2 horas (3 
horas em Brasília), na parte 
do prédio voltada para o mar. 

Mais de 80 equipes do Corpo 
de Bombeiros, incluindo 
equipes especializadas neste 
tipo de resgate, trabalham no 
local desde a madrugada em 
busca de sobreviventes, mas, 
além do óbito já confirmado, 
autoridades antecipam que o 
número de mortos deve subir.

Em entrevista coletiva, o 
prefeito de Surfside, Charles 
Burkett, disse que o admi-
nistrador do condomínio 
confirmou que muitas pessoas 
estavam em casa no momento 
do desabamento. “Isso é de 
partir o coração, porque 
não significa para mim que 
teremos tanto sucesso quanto 
gostaríamos em encontrar 
pessoas vivas”, disse Burkett. 

“O prédio está literalmente 
destruído.”

Ainda de acordo com o 
prefeito, dez pessoas re-
ceberam atendimento no 
local e duas foram levadas 
ao hospital, tendo uma de-
las morrido - único óbito 
confirmado até o momento. 
Ele também revelou que 15 

famílias conseguiram escapar 
do prédio por conta própria.

“Estamos em cena, então 
ainda está muito ativo”, dis-
se a sargento Marian Cruz, 
do Corpo de Bombeiros de 
Miami-Dade, à agência de 

notícias Associated Press. 
“O que posso dizer é que o 
prédio tem doze andares. 
Toda a parte de trás do edi-
fício desabou”.

Ao Miami Herald, a Co-
missária de Surfside, Eliana 

Salzhauer, disse que cães 
farejadores estão sendo usados 
na busca por sobreviventes, 
mas “ninguém está come-
morando ninguém sendo 
retirado”, disse.

A causa do desmoronamento 

ainda não está clara para as 
autoridades. Burkett afirmou 
que havia um serviço de 
manutenção sendo feito no 
telhado do condomínio, mas 
acrescentou que o mesmo era 
realizado em outros prédios, 
não acreditando que isso 
possa ter causado o colapso 
da estrutura.

Vários apartamentos da parte 
do prédio que permaneceu 
em pé ficaram expostos após 
o desabamento. Imagens de 
televisão mostraram beliches, 
mesas e cadeiras ainda deixa-
das dentro dos apartamentos 
danificados. Aparelhos de 
ar-condicionado estavam 
penduradas em algumas 
partes do prédio, onde fios 
agora pendiam

Fotos e vídeos da cena 
mostram que o colapso afe-
tou metade da torre. Pilhas 
de entulho cercavam a área 
externa. A polícia bloqueou as 
estradas próximas e dezenas 
de veículos de bombeiros e 
resgate, ambulâncias e carros 
da polícia invadiram a área.

Estadão Conteúdo

Condomínio residencial foi construído em 1981 e tem mais de 100 apartamentos
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Todos os clubes da Série A 
quebraram pelo menos uma 
vez os protocolos de prevenção 
da Covid-19 na temporada 
2020. Foram 190 infrações 
que geraram 234 processos. 
Os problemas mais comuns 
se referem à troca de camisas 
em campo, uso indevido ou 
ausência de máscaras, desres-
peito ao distanciamento no 
banco e delegações maiores 
que o permitido.

Esses dados fazem parte 
do balanço realizado pelo 
Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva do Futebol 
sobre o descumprimento 
do protocolo da Covid-19. 
As regras sanitárias da CBF 
para retorno com segurança 
do futebol brasileiro foram 
implementadas em julho 
do ano passado, depois da 
parada das atividades por 
causa da pandemia. Vários 
clubes tiveram surtos de 
contaminação em seus elencos.

A partir daí, o descumpri-
mento gerou uma notícia de 
infração e, em consequência, 
uma denúncia. Os clubes com 
maior número de processos 
foram São Paulo e Interna-
cional (com 15 notificações), 
seguidos de Flamengo e Vasco 
(com 12 cada um) e Bahia, 
Fortaleza e Goiás (11).

As penalidades foram rever-
tidas em multas na chamada 

transação disciplinar. Cada 
infração equivale a R$ 2,5 
mil. Em caso de reincidên-
cia, o valor dobra e assim 
sucessivamente. O total de 
dinheiro gerado pelas adver-
tências foi de R$ 1,1 milhão, 
distribuído para diversas 
instituições filantrópicas, 
dentre elas, a ação Médico 
sem Fronteiras. Os clubes 
que amargaram as maiores 
multas foram Internacional  
(R$ 92,5 mil) e Flamengo 
(R$ 82,5 mil).

O tribunal mostrou preo-
cupação com a quantidade de 
infrações, principalmente as 
reincidências. “O número de 
reincidências preocupa por-
que demonstra que os clubes 
continuam não cumprindo 
o protocolo de segurança”, 
afirmou Ronaldo Piacente, 
procurador-geral do STJD. 
Segundo o tribunal, todos 
eles foram orientados e rece-
beram cartilhas contendo as 
recomendações e protocolos.

Piacente identifica dois 
movimentos no cumprimento 
dos protocolos ao longo da 
temporada. “Os números foram 
altos e preocupantes. Após as 
conversas com advogados dos 
clubes e as transações feitas 
com a Procuradoria do STJD, 
as denúncias diminuíram, mas 
infelizmente não cessaram”, 
avaliou. (E.C.)

Quebra de protocolo gera 
multas de R$ 1,1 milhão

Clubes da Série A

Tite é multado após
criticar organização

Técnico da seleção brasileira reclamou da qualidade dos gramados 
utilizados na competição e foi autuado em 5 mil dólares pela Conmebol

COPA AMÉRICA

Após chamar de “inadmis-
sível” a qualidade do campo 
em que a seleção brasileira 
sofreu para vencer a Co-
lômbia, por 2 a 1, na noite 
de quarta-feira, pela fase de 
grupos da Copa América, o 
técnico Tite foi multado pela 
Conmebol por ter feito críticas 
à organização da competição. 
No dia 12, antes do início 
das partidas, o treinador da 
seleção brasileira afirmou que 
a competição foi organizada 
de maneira “atabalhoada”.

Ontem, a Conmebol di-
vulgou decisão da Comissão 
Disciplinar que determina o 
pagamento de 5 mil dólares 
(cerca de R$ 24,6 mil). Este 
valor da multa será debitado 
automaticamente da quantia 
que a CBF terá a receber 
pela participação na Copa 
América. Não cabe recurso.

Eduardo Gross Brown, 
presidente da Comissão Dis-
ciplinar da Conmebol, disse 
que “em caso de reiteração de 

qualquer infração à disciplina 
esportiva de igual ou similar 
natureza que ocasionou o 
presente procedimento será 
aplicado o disposto no Art. 
31 do Código Disciplinar da 
Conmebol e as consequências 
que do mesmo possam advir”.

Tite ainda foi advertido, 
assim como Ricardo Gareca, 
da seleção peruana, José 
Peseiro, da Venezuela, e Rei-
naldo Rueda, da Colômbia, 
por atraso na entrada ou 

retorno do intervalo para o 
campo de jogo. Na primeira 
infração, a Conmebol aplica 
apenas advertência. Na se-
gunda, está prevista multa 
de US$ 15 mil.

Áudios do VAR
Os áudios do VAR feitos 

na análise do primeiro gol 
do Brasil na vitória sobre a 
Colômbia foram divulgados 
ontem pela Conmebol, rati-
ficando a atitude do árbitro 

argentino Nestor Pitana, que 
mandou a jogada progredir 
após a bola tocar em seu 
corpo.

Na gravação, a explicação 
dada é que a bola toca no 
árbitro, sem produzir um 
ataque promissor ao Brasil. 
O narrador afirma que Pi-
tana não paralisa a jogada, 

“respeitando as regras do 
jogo”. Os áudios entre o 
árbitro e o VAR mostram 
Pitana dizendo “sigo, sigo” 
assim que a bola bate nele.

O gol demorou a ser con-
firmado porque o VAR tam-
bém quis checar a linha de 
impedimento, mas só após 
um minuto percebeu que 
Firmino tinha condições 
legais no lance. “Nestor, gol 
confirmado”, informou o VAR.

Com a confirmação do 
gol, os jogadores colombia-
nos, que venciam por 1 a 0, 
reclamaram bastante com 
Pitana, que justificou sua 
atitude ao dizer que “segue 
a posse de bola da mesma 
equipe. Essa é a regra”.

Tite também alertou para os riscos de contusão

Lucas Figueiredo/CBF

Estadão Conteúdo
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mili volta a morar no orfanato e conta que adorou o período que fi cou na 

mansão dos Almeida Campos com Gabriela. Mili diz para Carol que decidiu 

voltar para deixar Gabriela mais à vontade com Marian. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Marcelo vai atrás de Tomtom na Aquazen. Roberta revela para Delma seu 

romance com Marcelo. Delma se revolta contra o marido. Pedro e Lincoln fi cam 

desolados. Jeff decide não fazer o teste para o grupo de dança, causando 

decepção em Lucrécia e Sol. Delma expulsa Marcelo de casa.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela fi ca incomodada com Ana e se apressa para ir embora. Lourenço 

se encanta com Tiago. Iná tenta convencer Manuela a voltar a trabalhar no 

bufê. Meses se passam. Dora conhece Humberto, o sócio de Marcos. Álvaro 

diz a Iná que não pode mais alugar o salão para ela.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena fi ca intrigada e questiona como a moça salva por Téo descobriu o 

endereço da casa. Alejandro disfarça quando Mário pergunta ao rapaz com 

quem ele se encontrou na noite anterior. Helena confronta Hugo. 

GLOBO, 21H00

Império
Cora avisa a Fernando que sua sobrinha brigou com Vicente. Enrico liga do 

aeroporto para Beatriz e Cláudio se irrita. Xana fi ca furiosa quando Naná sai 

sem lhe dar satisfação. Maria Marta convida Maurílio para jantar em sua casa. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão castiga Lia. Jacó se decepciona com Isaque. Esaú ameaça Jacó. Lia 

fi ca mexida com as palavras de Amir. Esaú ignora Rebeca. Debora sofre com 

o destino de Gate. Zilpa fi ca sem graça diante da atitude de Betuel. Jacó 

impõe uma condição a Esaú.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Peças me-
tálicas do
pregador
de roupas

Material de
caixas de 
artesanato

(sigla)

Gérard 
Depardieu,

ator
francês

Guillermo
del (?),
cineasta
mexicano 

A amada
do Mickey

(TV)

Noel
Nutels, 

sanitarista
brasileiro

"Que isso,
(?)!", bor-
dão de Tino
Junior (TV)

Guiomar
Novaes,
pianista
clássica 

A saba-
tina, pela
forma de
aplicação

(?) 
Jamra,

atriz
paulista

Objeto
como o
cachepô

Debilitar 
(a saúde)

Apoio para
móveis

desnive-
lados

Local de
trabalho
do opto-
metrista

Como
vivem os
eremitas

Publicações como 
"Eu Fico Loko"

Aquecimento (?),
exercício de canto

Artigo

Tinturaria
(abrev.)

Fécula
usada 

para fazer
o falso
caviar

Omite
Função do 
responsá-
vel por lojas

Saque (de
dinheiro)

Ponta
aguçada

Barulho
Valor ener-
gético de
alimentos

Parvo

Fazer
gestos

(?) Jobs, 
cofundador
da Apple

Irritar

Infecção
rara, ataca
a membra-

na que
envolve o
encéfalo e
a medula
espinhal

Fase
Região do
Agreste
(abrev.)

(?) de 
vinil: a

mídia de
vitrolas
Trago

Coman-
dante da
aeronave

Letra do
símbolo 

da vitória
Provérbio

Alexandre
(?), ator

Orlando Te-
ruz, pintor

Nave do 
ET (abrev.)

Área que
trata da
saúde e 

da beleza 
dos pés

Mastro de embarcação 
Peça que pode causar
sufocamento do bebê

na hora de dormir

Encostar a
mão

"Renda",
em IR  

Flecha

Engatado
(veículo) 

MAPPL
ETAPAOVNI
NERUIDOV

DISCOTOCAR
NATRELADO
GOLEMOLAS

PILOTOGGD
TOROMINNIE

RETIRADAOY
FADFERAO

PUAEOSAGU
ENCOBRETINT

GERENTEBU

MINARSTEVE
CALÇOIRAR
AROTICASOS

3/mdf. 5/minar — steve. 6/adágio. 17/podologia estética.

A felicidade é um 
bem precioso que 
todos buscamos e 
poucos parecem 
encontrar. Mas por 
que isso acontece? 
Talvez o problema 
resida na forma como 
a encaramos e a 
procuramos.

A felicidade é uma 
necessidade que não 
se entrega a quem se 
acomoda. Portanto, 
devemos assegurar 
que a estamos vendo 
como algo que nunca 

MOMENTO
especial

A conquista da felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 Aos aniversariantes do dia que todos os seus sonhos se-

jam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. 

Feliz aniversário!

Onde há vontade, há chance de dar 
certo.”

 cultura@jornaldat.com.br

adquirimos em 
definitivo e lutar por 
ela diariamente.

A cada dia 
provarmos um pouco 
dela em todas as 
pequenas coisas que a 
vida nos oferece.
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