
6 gerais Belém, quarta-feira, 16 de junho de 2021

O presidente Jair Bolso-
naro criticou nesta ter-
ça-feira um projeto em 

tramitação no Congresso que 
cria uma espécie de “passa-
porte de imunidade” para 
pessoas que já foram vacina-
das contra a covid-19. O texto 
foi aprovado pelo Senado e 
será analisado pela Câmara. 
Bolsonaro disse que, caso 
seja aprovado, irá vetá-lo.

“O que tu acha do passa-
porte da covid?”, questionou 
o presidente a apoiadores, no 
Palácio da Alvorada. “Sem 
comentários. A vacina vai ser 
obrigatória no Brasil? Não 
tem cabimento”.

Bolsonaro refutou com-
parações com a exigência de 
vacinas por outros países, 
dizendo que cada um faz as 
suas regras:

“Alguns falam: ‘Para você 
viajar, tem que ter um cartão 
de vacinação’. Cada país faça 
as sua regras. Se para ir para 
tal país tem que ter tomado 
tal vacina, se você não tomar, 
você não entra”.

O projeto cria o chamado 
Certificado de Imunização 
e Segurança Sanitária (CSS). 
Quem estiver portando o 
documento não poderia 
“ser impedido de entrar, 
circular ou utilizar qual-
quer espaço público ou 
privado, assim como não 
poderá sofrer sanções caso 
o faça”, de acordo com o 
texto aprovado no Senado.

“O CSS poderá ser utiliza-
do por União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios 
para suspender ou abran-
dar medidas profiláticas 
restritivas de locomoção 
ou de acesso de pessoas a 
serviços ou locais, públicos 

Bolsonaro mira texto
Presidente critica “PassaPorte de imunidade” e Promete veto: “não tem cabimento”
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  Bolsonaro refutou comparação com outros países: “Cada um faz suas regras”
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ou privados, que tenham 
sido adotadas, na forma da 
Constituição Federal e da 
lei, com o objetivo de limi-

tar a propagação do agente 
infectocontagioso causador 
do surto ou pandemia”, diz 
a proposta.

covid-19

As secretarias estu-
dais de saúde notificaram 
2.760 novas mortes por 
covid-19 nesta terça-feira, 
elevando o total de vidas 
perdidas para 491.164. A 
média móvel foi de 1.980, 
um aumento de 6% em 
comparação com o índice 
de duas semanas atrás. 
Levantamento do consór-
cio de veículos de impresa 
mostra que o  Brasil está 
há cinco dias com a média 
móvel de mortes acima de 
1.900.

Foram registrados tam-
bém 88.992 novos casos 
da doença em território 
nacional, elevando para 
17.543.853 o total de pes-
soas que já se contamina-
ram com o vírus. A média 
móvel foi de 72.193 diag-
nósticos positivos, um 
crescimento de 14% em 
comparação ao índice de 
14 dias atrás.

No Pará, a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública 
confirmou mais seis óbi-
tos por covid e 262 novos 

casos da doença referen-
tes aos últimos sete dias. 
O boletim epidemiológico 
desta terça trouxe ainda 
1.267 casos e 41 óbitos sub-
notificados pelas prefeitu-
ras. Com a atualização, o 
Estado chegou a 537.169 
casos de infecções con-
firmadas e 15.052 mortes 
pelo novo coronavírus. 

A taxa de letalidade da 
doença permanece em 
2,80%. Quanto aos casos 
suspeitos, 206 seguem 
em análise e 90.871 foram 
descartados. 

Há também 500.992 pa-
cientes recuperados.

País registra mais 2.760
óbitos e supera 490 mil

Foi realizada na tarde de on-
tem a missa de sétimo dia de 
João Evangelista da Rocha, um 
dos mais antigos funcionários 
do Grupo Liberal, com 33 anos 
de casa. João morreu na última 
quarta-feira, vítima de compli-
cações da covid-19. A cerimônia 
religiosa foi presidida pelo pa-
dre Wiremberg da Silva, que fez 
uma reflexão sobre o momento 
vivido pela família de João e ofe-
receu mensagens de conforto. 

O presidente-executivo do 
Grupo Liberal, Ronaldo Maio-
rana, falou sobre o convívio 
com “seu” João, como era co-
nhecido. “Foi um convívio de 
quase três décadas e meia que 
eu tive com o seu João, traba-
lhando comigo. Era um pro-
fissional excelente, dedicado, 

assim como todos os nossos 
colaboradores aqui do Grupo. 
A gente lamenta, fica triste e 
com saudade, mas como o pa-
dre disse: a partida também 
faz parte da vida. É uma pessoa 
que vai fazer muita falta”, disse. 

Emocionado, o serigrafista 
Cláudio Rocha, filho de João, 
disse que ainda é difícil expli-
car a saudade do pai. “Foi ele 
quem me ensinou a ser uma 
pessoa trabalhadora, assim 
como ele era. Devo minha 
vida toda a ele. E hoje, aqui na 
missa, parece que eu senti a 
presença dele. Isso me emo-
ciona muito. Meu sentimento 
é de muita gratidão à empre-
sa, por tudo o que fizeram por 
ele, até os últimos minutos da 
vida dele”, agradeceu. 

Emoção marca a missa de 
7º dia de João Evangelista

Levantamento 
mostra que o 
brasil está há 
cinco dias com 
a média móvel 
de mortes aci-
ma de 1.900

  Missa reuniu familiares, amigos e colegas na sede do Grupo Liberal
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