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Precauções são 
mais um passo para 
vencer a pandemia

 Quando tudo levava crer que 
a pandemia estaria arrefecen-
do, eis que os casos de Covid-19 
voltaram a crescer no País. Em 
Porto Alegre, e não apenas pela 
Covid-19, emergências da rede 
hospitalar estavam lotadas no fi-
nal de semana. A análise aponta 
que a curva nacional de contágio 
pelo vírus Sars-CoV-2 mantém si-
nal de crescimento.

Segundo o boletim, nas qua-
tro últimas semanas epidemioló-
gicas analisadas, 3,5% dos casos 
de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) com comprovação 
laboratorial deram positivo para 
influenza A, 0,3% 
para influenza B, 
12,7% para vírus 
sincicial respira-
tório e 71,2% para 
Sars-CoV-2. 

O pior para os 
gaúchos é que en-
tre as 27 unidades 
da Federação, 17 
estão com indícios 
de crescimento na 
tendência de SRAG 
de longo prazo, 
que inclui as últimas seis sema-
nas analisadas, estando no Rio 
Grande do Sul no meio. A Fiocruz 
frisa que, embora não se desta-
que no dado nacional, o vírus da 
gripe Influenza A mantém sinal 
de crescimento em diversas fai-
xas etárias no Rio do Rio Grande 
do Sul. 

Nas capitais, 19 apontam 
para sinal de crescimento da 
SRAG na tendência de longo pra-
zo, entre elas Porto Alegre, hoje 
em nível alto.

A prefeitura da capital gaú-

cha disponibiliza painel especí-
fico na internet sobre ocupação 
de leitos hospitalares das redes 
pública e privada do município. 
Diante do cenário de lotação de 
Unidades de Terapia Intensiva 
SUS e privadas, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde apresenta o qua-
dro com atualização diária de da-
dos de 17 hospitais que prestam 
atendimento a adultos e sete que 
atendem à pediatria. 

Segundo dados de sexta-
-feira, 24 de junho, nos 17 hospi-
tais da cidade são 786 leitos, dos 
quais 682 estão ocupados. Des-
ses, 293 são pacientes com Co-

vid-19 confirmada. 
Outros 31 pacien-
tes têm suspeita 
de infecção pelo 
novo coronavírus. 
A taxa de ocupa-
ção é de 88,8% 
dos leitos. Na pe-
diatria são 109 lei-
tos, dos quais 59 
têm pacientes.

Por isso, com 
as desigualdades 
verificadas na va-

cinação, continua a recomenda-
ção de combinação de medidas 
protetivas, como o uso de másca-
ras em locais fechados. A precau-
cação é importante para vencer-
mos a pandemia. 

No Brasil, temos a maior par-
te da população vacinada com a 
primeira dose. Porém, quando se 
observa a vacinação por regiões 
ou estados, as desigualdades se 
aprofundam. É importante que 
todos concluam a vacinação, o 
que também ajudará a superar-
mos esse capítulo da pandemia.

Se você fala sempre a verdade, 
não precisa fazer uso do juramento 
para garantir o que diz. Mentir e ju-
rar em falso em nome de Deus, para 
sustentar a mentira ou com o objeti-
vo de encobrir algum tipo de injus-
tiça, é pecado. Se você tem o hábito 
de jurar por qualquer coisa, usando 
o nome de sua mãe, de um santo, ju-
rando pelo céu ou até invocando o 
nome de Deus, é bom reavaliar tal 
atitude. Peça a Deus que lhe dê for-

ças para superar esse mau hábito.

Meditação
Senhor, faz com que minhas pa-

lavras falem por si mesmas, fazen-
do-se desnecessário o uso de jura-
mentos, pois tu vives em mim. Por 
Cristo, na unidade do Espírito San-
to, amém!

Confirmação
“Não jureis de modo algum, 

nem pelo céu, porque é o trono de 
Deus; nem pela terra, porque é o 
apoio dos seus pés; nem por Jeru-
salém, porque é a cidade do Gran-
de Rei. Também não jures pela tua 
cabeça, porque não podes tornar 
branco ou preto um só fio de cabelo. 
Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, 
não.” (Mt 5,34-37)

Rosemary de Ross/
Editora Paulinas
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É importante que 
todos concluam a 
vacinação, o que 
também ajudará 
a superarmos 
esse capítulo da 
pandemia

“Entramos com ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) con-
tra a alteração no ICMS. A maneira 
como o PLP foi votado aconteceu 
de forma inconstitucional, assim 
será enviado um requerimento ao 
STF para evitar o prejuízo para o 
povo.” Wellington Dias (PT), ex-go-
vernador do Piauí e coordenador do 
Fórum Nacional de Governadores.

“Pesquisa do Sebrae RS indica 
que três em cada quatro empresas 
esperam aumentar o faturamento 
nos próximos seis meses. Nos pe-
quenos negócios a tomada de de-
cisão está muito centrada nas ca-
racterísticas do gestor e geralmente 
é pouco formalizada.” André Go-
doy, diretor-superintendente do Se-
brae RS. 

  “O Rio Grande do Sul terá 
nove clusters tecnológicos em 
áreas estratégicas, por meio de re-
cursos aportados em edital da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do 
Rio Grande do Sul (Fapergs).” Al-
sones Balestrin, secretário de Inova-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio Gran-
de do Sul.

“Haverá agora uma acelera-
ção no desenvolvimento destes 
clusters, com a participação ativa 
de pesquisadores da área acadê-
mica, juntamente com empresas 
e com a sociedade civil. Os benefí-
cios para a sociedade serão traduzi-
dos na forma de produtos e proces-
sos inovadores.” Odir Dellagostin, 
diretor-presidente da Fapergs.

O Top 5 das Mais Lidas da semana de 19 a 25 de junho nas 
plataformas do Jornal do Comércio teve liderança da reportagem 
da equipe do GeraçãoE sobre a “Antiga igreja que vai virar 
livraria no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre”. Este será o 
destino da Bamboletras, que opera na Nova Olaria, conta o 
editor do GE, Mauro Belo Schneider. As fotos são de Luiza Prado. 
Também tiveram muito acesso a notícia de que mais “Um grupo 
de ensino gaúcho entra com medida prevendo recuperação judicial”, seguida pelo 
conselho inusitado do presidente da Agas, sobre a alta do leite: “Consumidor vai 
ter de botar água no leite” (coluna Minuto Varejo), “Vereadores mantêm restrição 
ao tamanho de novos supermercados em Porto Alegre” (coluna Pensar a Cidade) 
e “Porto Alegre divulga cronograma de 4ª dose da vacina da Covid-19 com novas 
faixas”. Acesse os conteúdos completos pelo QR Code.  
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No vídeo semanal do JC Te Lembra, a repórter e apresentadora, 
Isadora Jacoby, mostra, em 1 minuto, os principais destaques 
dos últimos dias. Na lista, estão o cronograma da segunda 
dose de reforço da vacina da Covid-19 que incluiu mais 
grupos e faixas etárias, reajuste da conta da RGE, queda do PIB 
gaúcho, clima com granizo e chuva, escolha do novo patrono da Feira do Livro e 
a operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro 
e pastores. Acesse o QR Code para saber todos os detalhes das notícias. O JC Te 
Lembra tem playlist no canal do JC no YouTube. 


