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Pessoas com deficiência 
aguardam prioridade para 
tomar vacina contra Covid

Lei Brasileira de 

Inclusão determina 

preferência ao grupo, 

mas prefeituras 

alegam seguir o 

Programa Nacional 

de Imunizações

Dia a dia, hospitais atendem pacientes de Covid-19 com idade mais baixa; idosos dão lugar a adultos

Divulgação

EM BRASÍLIA

Cunha consegue 
recursos de
R$ 1,8 milhão
para parques. p4
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Visibilidade

Sinalização é revitalizada em 
diversas ruas do município

Secretaria de Transportes executou 9 quilômetros de 
pintura durante o mês de abril. Cidades, página 5
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Internados

MÉDIA DE 
IDADE DE 
PACIENTES 
TEM QUEDA

D
ie

g
o

 B
a

rb
ie

ri
/C

M
M

C

AOS 42 ANOS

Ator e 
comediante 
Paulo Gustavo 
é mais uma 
vítima da 
Covid-19. p7

Mais tempo

Câmara aprova novo prazo para 
LDO e Plano Plurianual (PPA)

Com apenas um voto contrário, emenda estende data 
de entrega para 31 de agosto. Cidades, página 4

Se aproximando de completar 
a imunização dos idosos contra o 
coronavírus (Covid-19), as cidades 
do Alto Tietê começam a observar 
mudanças no perfil dos pacientes 
internados. A queda na idade dos 
infectados com sintomas graves 
pode ser um indício da eficiência 
da vacinação dos grupos de ido-
sos. A tendência confirmada por 
Suzano e Poá é de redução nas 
internações de idosos e aumento 
na demanda por leitos do públi-
co jovem e adulto. A idade média 
que era de 64 anos no ano passado 
caiu para 55 anos no mês passado. 
Cidades, página 6

Na lista de espera há quatro me-
ses, pessoas com algum tipo de 
deficiência ainda não iniciaram a 
imunização contra a Covid-19. As 
cidades do Alto Tietê descumprem 
a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 
que garante direito de prioridade 
na vacinação, mas as prefeituras 
alegam que apenas acatam as deter-
minações do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). “Seja uma pessoa 
com Transtorno do Espectro Autis-
ta, Síndrome de Down, deficiência 
leve, grave ou moderada, todos de-
vem ser imunizados”, pontuou Rita 
Maria, integrante do Setorial Nacio-
nal de Pessoas com Deficiências. 
Cidades, página 5
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ABASTECIMENTO
O Serviço Municipal de Águas e Esgo-
tos (Semae) segue com os trabalhos de 
assentamento de redes para melhorar 
o abastecimento em Cezar de Souza, 
Botujuru e Vila Oroxó. 
Os bairros vão de Sabaúna à Vila Oro-
xó, passando por Botujuru, Cezar de 
Souza, Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety. O investimen-
to total da setorização da região leste 
é de R$ 6,7 milhões.

DOAÇÃO NO TABOÃO
A Associação Gestora do Distrito Indus-
trial do Taboão (Agestab) e empresá-
rios do distrito realizaram a doação de 
200 cestas-básicas a famílias carentes 
atingidas pela pandemia da Covid-19. 
A iniciativa fez parte do apoio à ação 
social desenvolvida pela Associação 
Beneficente da Chácara Guanabara e 
pela Creche Ceic Quero-Quero.

SP-88 SEM RADAR FIXO
O processo de licitação para a contra-
tação de uma nova empresa, por par-
te do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), para a operaciona-
lização dos radares na rodovia Pedro 
Eroles (SP-88), ainda não se encerrou. 
A via continua sem a medição de ve-

locidade pelos radares fixos.

CUIDADO COM OS MÓVEIS
A SP-88, que integra a Mogi-Dutra, Mo-
gi-Salesópolis e Estrada das Pitas, con-
tava com um total de 11 equipamen-
tos de medição do trânsito e a nova 
quantidade a ser reinstalada também 
será informada após a licitação. A fis-
calização da velocidade continua sen-
do realizada pela Polícia Militar Rodo-
viária, por meio dos radares portáteis.

GRUPO PRIORITÁRIO
O governo do Estado liberou a vaci-
nação dos renais crônicos que fazem 
diálise, mas o deputado estadual Mar-
cos Damasio (PL) pediu ao governador 
João Doria (PSDB), por meio da Indi-
cação 1.788/2021, que sejam incluídos 
no grupo prioritário de vacinação con-
tra a Covid-19 os renais crônicos que 
ainda não fazem diálise, mas têm ape-
nas um rim funcionando parcialmente. 
Segundo o deputado, esses pacientes 
em tratamento e a um passo da diáli-
se, não podem correr o risco de con-
trair Covid-19.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

União e empatia

É 
válida, em momento crítico, a ajuda 
de custo que a Prefeitura de Mogi 
oferece a microempreendedores e 
população mais vulnerável. Em dois 

dias, R$ 848 mil em créditos do Auxílio 
Emergencial foram liberados aos inscritos 
no CadUnico. Por enquanto, mais de 8,5 
mil pedidos de créditos foram realizados. 
Cada crédito tem um valor de R$ 100, 
com o objetivo de minimizar os impactos 
causados pela pandemia do coronavírus.

Já em relação ao Auxílio Empresarial, 
foram 21 confirmações, até ontem, o que 
corresponde a cerca de R$ 21 mil. No to-
tal, 475 empresas já se cadastraram para 
receber o benefício que irá ajudar neste 
período de perdas financeiras. Os repasses 
continuam nesta semana e o auxílio con-
siste no pagamento, por dois meses, de  
R$ 300, por empregado registrado.

Em paralelo a isso, na Saúde, a taxa de 
ocupação é de 72% na UTI e 68,1% na 
Enfermaria, taxas inferiores à média regis-
trada na Grande São Paulo. Neste espaço, 
o Mogi News chama a atenção da popu-
lação, insistentemente, para que sigam as 

medidas restritivas contra a Covid-19 e, ao 
passo em que sempre haverá aqueles que 
as ignorem, grande parte está disposta a 
fazer sacrifícios momentâneos para conter 
a Covid-19. Além da campanha de vacina-
ção contra a doença, essa redução na taxa 
de ocupação de leitos é mérito das autori-
dades, mas, principalmente, da população. 

Quando se fala em pandemia, porém, 
se faz necessário olhar para o lado, às ci-
dades vizinhas, e ter empatia, o que sig-
nifica não relaxar. Se por um lado, Mogi 
começa a trilhar um bom caminho, a ocu-
pação média de leitos para pacientes nos 
municípios do Alto Tietê ainda está aci-
ma da registrada na Grande São Paulo. 
A região tem um hospital de campanha 
recém-inaugurado, em Itaquaquecetuba, 
que ainda trabalha com folga. É preciso 
justificar sua construção, por isso, espe-
ramos que atue a todo vapor. 

Há mais de um ano convivemos com o 
“novo normal”, o qual não estamos satis-
feitos. Para voltarmos ao “velho normal”, 
é preciso união e empatia. A luta deve ser 
de todos.

A mídia escrita não deixa 
por menos. A Frente Ampla 
Cultura que reúne mais de 
400 entidades de cultura em 
São Paulo enviou uma car-
ta ao governador criticando 
a atuação do secretário da 
Cultura. Como se já não sou-
béssemos que, em princípio, 
ninguém é ridículo sendo o 
que é. Quando se finge ser 
outra coisa é que o ridículo 
nos apanha. Mas deixa pra lá!

Então, onde a Cultura nasce 
e continua a nascer? Por que 
razões os homens construíram 
instrumentos sonoros, inven-
taram danças, preencheram 
páginas e páginas de folhas 
em branco com preciosa in-
formação, colocaram colares 
ao redor de seus pescoços e 
flores nos cabelos, edificaram 
residências, revestiram-nas das 
cores as mais inusitadas, cal-

Cultura! Para quê?

ARTIGO
Raul Rodrigues

cadas numa alegria que que-
riam incutir em suas almas e, 
para completar, no processo 
de reinventar a natureza, cria-
ram quadros, para dar o to-
que final de beleza em tudo, 
e os depositaram nas paredes 
nuas. Todo esse processo de 
invenção foge à objetividade 
que marca o comportamento 
de certos governos.

A sobrevivência tem tudo 
a ver com ordem. Basta ob-
servar os animais. Nada fa-
zem a esmo. A improvisação 
excluída de seu esquema de 
vida. Por milênios seu com-
portamento tem seguido os 
mesmos padrões. Quando, 
por uma razão qualquer, esta 
ordem inscrita nos seus or-
ganismos entra em colapso, 
o comportamento perde a 
unidade e direção. E a vida 
se esvai. Com os homens as 

diferenças individuais é que 
causam espécie. Como atuam 
dentro de padrões ditados pelo 
próprio imaginário, não exis-
te linearidade na concepção 
e nem nos resultados.

E se os homens fossem to-
talmente objetivos, totalmente 
escravos dos fatos, francamen-
te autênticos, poderiam ter 
inventado tais coisas? Onde 
estava o piano antes de ser 
inventado? Os edifícios onde 
eles se abrigam? O jardim ma-
rejado de estéticas flores? E as 
danças? Os quadros? Tudo 
isso como manifesto produto 
da imaginação, do poder do 
amor e a dignidade constru-
tiva do imaginário. Nenhum 
conhecimento poderia jamais 
retirar todos esses produtos 
da natureza se a imaginação 
não ficasse grávida para que 
o Mundo da Cultura nascesse. 
Viu senhor secretário!

 raulrodr@uol.com.br
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GUARDAS APREENDEM REDES DE PESCA

RODRIGO BARONE

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

A Patrulha Rural da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, na 
segunda-feira, redes de pesca no distrito de Biritiba Ussú. O material foi 
encontrado após denúncia de pesca predatória em uma represa nas proximidades 
da rua Camilo José de Miranda. Ninguém estava no local no momento da 
apreensão. Os guardas encontraram três fardos de redes em um barco, que 
estava na beira da represa. Denúncias para a Patrulha Rural podem ser feitas 
pelo telefone 153, da Ciemp, que funciona 24 horas por dia.
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Alto Tietê segue o Plano SP 
para as escolas particulares

Após o anúncio feito pela 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes sobre o cronograma 
de retomada gradual das 
aulas presenciais na rede 
de ensino, as cidades mais 
populosas do Alto Tietê 
também informaram seus 
procedimentos para a volta 
gradual das aulas dentro do 
contexto da pandemia do 
novo coronavírus.

Mogi divulgou na noite 
da última sexta-feira o cro-
nograma de retomada das 
aulas, tendo como base as 
orientações do Plano São 
Paulo de retomada gradativa 
das atividades, conforme 
disponibilizado na página 
da Prefeitura na internet 
(http://www.pmmc.com.
br). O plano estabelece 
uma ocupação de até 35% 
da sala de aula, adoção de 
protocolos de higiene e dis-
tanciamento social, além da 
continuação do afastamento 
de todos os profissionais 

Educação

da Educação que estão nos 
grupos de risco e que ainda 
não foram vacinados contra 
a Covid-19.

Outras cidades
A Prefeitura de Suzano 

informou que as escolas 
particulares estão liberadas 
para o retorno desde o dia 26 
de abril, por meio do decreto 
municipal 9.618/2021, com 
a capacidade máxima de até 
25% de ocupação. “Quanto 
às escolas de Educação In-
fantil da rede privada, todas 
já apresentaram à Prefeitura 
seus planejamentos, com os 
protocolos sanitários, bem 
como fizeram os ajustes 
necessários e estão autoriza-
das a retomar as atividades 
presenciais. Foi priorizado o 
retorno dos estudantes que 
não têm acesso à internet, 
em situação de vulnera-
bilidade, com dificuldade 
de aprendizado via web e 
aqueles que possuem pais 
que atuam na linha de frente 
da pandemia ou em serviços 

essenciais”, explicou o mu-
nicípio em nota.

A Secretaria de Educação 
de Poá informou que desde 
o dia 30 de abril está em 
vigor o decreto municipal 
que permite o retorno das 
aulas presenciais das esco-
las estaduais e particulares, 
solicitando junto às unida-
des escolares um termo de 
compromisso e um termo de 
responsabilidade assinado 
pelos pais ou responsáveis, 
bem como visitas do depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde para a liberação das 
aulas presenciais. “A presença 
é limitada a 35% do número 
de alunos matriculados. Já 
nas unidades municipais, 
permanece o modo remoto, 
sem previsão para o retorno 
das aulas presenciais”, in-
formou a Prefeitura de Poá.

Já as prefeituras de Ferraz 
de Vasconcelos e Itaquaque-
cetuba informaram que estão 
seguindo as diretrizes do 
governo estadual, contidas 
no Plano São Paulo.

André Diniz

Em 24 horas, Covid-19 deixa 
mais 20 mortos no Alto Tietê

Desde março do ano passado a região já confirmou o falecimento de 3.662 moradores causados pelo coronavírus

PANDEMIA

O coronavírus (Covid-19) 
deixou ontem mais 20 pes-
soas mortas no Alto Tietê. 
Os números, atualizados 
pelo Consórcio de Desen-
volvimentos dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
atestam que a região chegou, 
na tarde de ontem, à marca 
de 3.662 óbitos causados 
pela doença desde março 
do ano passado, quando 
a pandemia se instalou de 
vez por aqui.

Nesta última informação, o 
Condemat, em parceria com 
as prefeituras, informou que 
os falecimentos ocorreram 
em Arujá, que registrou seis 
mortes; Biritiba Mirim e Gua-
rarema, que confirmaram um 
óbito cada; Itaquaquecetuba, 
que afirmou a ocorrência de 
mais quatro vítimas fatais; 
Poá que anotou mais dois 
falecimentos e Suzano, que 
registrou a morte de mais seis 
pessoas. Mogi das Cruzes, 
que possui o maior números 
de óbitos no Alto Tietê, não 
registrou nenhuma vítima 

fatal por coronavírus na 
tarde de ontem.

Em todo o Estado de 
São Paulo 2.941.980 novo 
casos e 98.021 óbitos por 
Covid-19 foram confirmados 
ontem, desde o início da 
pandemia. Entre o total de 
casos, 2.624.056 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 302.393 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

São 21.283 pacientes 
internados no Estado, sendo 
10.235 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
11.048 em Enfermaria. A 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI em todo o território 

paulista é de 78,3% e na 
Grande São Paulo é de 76,4%.

Variantes
O Instituto Adolfo Lutz 

da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo concluiu 
nesta terça-feira da semana 
passada um estudo que 
identifica o panorama das 
variantes do novo corona-
vírus em todas as regiões 

do paulistas.
Foram avaliadas 1.439 

sequências genéticas rea-
lizadas pelo Lutz e por 
outras instituições de refe-
rência, que identificaram 21 

linhagens diferentes em São 
Paulo com prevalência da 
P.1 de Manaus em 90% das 
amostras. O estudo também 
mostra uma evolução desta 
variante no decorrer dos três 
primeiros meses deste ano. 
Em janeiro ela representava 
20% dos sequenciamentos, 
sendo que em fevereiro 
correspondia a 40% e em 
março 80%.

A P.1 está presente nos 17 
Departamentos Regionais 
de Saúde (DRS), sendo pre-
dominante em 15 regiões, 
com exceção de São José do 
Rio Preto e de Presidente 
Prudente onde a P.2 é mais 
evidente. A P.1 é considerada 
pelas autoridades sanitárias 
uma “variante de atenção” 
devido à possibilidade de 
maior transmissibilidade 
ou gravidade da infecção.

Ainda segundo o Estado, 
a variante da P.1 manauara 
foi encontrada em duas 
pessoas no Alto Tietê, uma 
é moradora de Poá e outra 
de Biritiba Mirim.

Saúde abre agendamento 
para pessoas com 60 anos

A Secretaria Municipal 
de Saúde libera hoje, às 
8 horas, novas vagas para 
agendamento online da 
imunização contra a Co-
vid-19 para primeira dose 
para pessoas com 60 anos 
ou mais. 

Serão disponibilizadas 
4.080 vagas para o público 
de 60 anos ou mais e o 
atendimento será distribuído 
entre unidades de saúde, 
drive-thru 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.

Cerca de 5 mil agenda-
mentos foram realizados 
ontem de forma online, 
preenchendo os horários 
disponíveis para hoje e 
amanhã - estes agendamen-
tos foram para a primeira 
dose 60+ e também para 
2ª dose dos imunizados até 
14 de abril.

Diariamente, o município 

Novas vagas

tem capacidade para atender 
aproximadamente 2,5 mil 
pessoas com a imunização 
em horários distribuídos 
ao longo de todo o dia, em 
todos os pontos de vacina-
ção. O sistema online foi 
adotado com sucesso e tem 
contribuído para evitar filas 
de espera e aglomerações. 
Mogi das Cruzes conta com 
22 pontos de imunização: 
2 drive-thru, 19 UBS’s e 1 
Cempre.

As segundas doses também 
devem ser agendadas. Neste 
caso, é importante obser-
var a data da aplicação da 
primeira dose e qual vacina 
foi utilizada (Coronavac/
Butantan ou Astrazeneca/
Fiocruz). O Clique Vacina 
pode ser acessado pelo 
Portal da Prefeitura ou pelo 
site: vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br . Em caso de 
dúvidas, basta acionar o 
telefone 160.

Serão disponibilizadas 4.080 vagas para esse público 

Divulgação/PMMC

São 21.283 
pacientes 
internados no 
Estado, sendo 
10.235 em Unidades 
de Terapia Intensiva 

Número de mortes pelo coronavírus chega a 3.662

Arujá
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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Aprovado na Câmara novo prazo
para Plano Plurianual e LDO

Data-limite agora é 31 de agosto para discussões, análise e votação das peças orçamentárias pelos vereadores

MAIS TEMPO

A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na tarde de ontem a emenda 
à Lei Orgânica do município 
que estabelece um novo prazo 
para a Prefeitura apresentar 
o Plano Plurianual (PPA) e a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). A proposta foi 
aprovada por 22 votos a um 
e segue para sanção.

A proposta, encaminhada 
pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode) à Câmara no dia 16 
de março permite agora que 
o município realize todas as 
etapas de audiências públicas, 
análise, discussão e votação 
das peças até o dia 31 de 
agosto. Anteriormente, o 
município seguia as deter-
minações da Constituição 
Federal, que impunha um 
prazo máximo até o dia 15 
de abril.

A matéria foi tratada na 
Casa pela primeira vez em 
10 de março, por meio de 
uma mensagem do chefe 

do Executivo ao Legislativo, 
sendo que a propositura foi 
encaminhada à Procurado-
ria Jurídica e às Comissões 
Permanentes de Justiça e 
Redação e de Finanças e 
Orçamento no dia 16 de 
março. Na mensagem, o 

prefeito expressou a natureza 
urgente da matéria.

A proposta teve a aprovação 
das comissões e foi enviada 
ao plenário da Câmara no 
dia 28 para a discussão e 
votação em primeiro turno. 
Na ocasião, os vereadores 

ressaltaram a necessidade 
de aprovação do texto para a 
manutenção do andamento 
do planejamento das ações e 
políticas públicas da adminis-
tração municipal, bem como 
uma maneira de garantir o 
trabalho ao munícipe sem 

qualquer tipo de interferência 
externa.

Durante as deliberações 
da matéria, que foi a única 
na Ordem do Dia na sessão 
de ontem, a vereadora Inês 
Paz (Psol) reiterou que, após 
analisar a peça e de ouvir as 
opiniões de juristas, decidiu 
por se colocar contra à matéria, 
alegando que embora tenha 
sido pedido a urgência pelo 
gabinete do prefeito. “O rito 
necessário não foi feito com 
a urgência adequada. Houve 
uma perda de prazo e isso 
pode ter consequências no 
futuro”, alertou a vereadora.

A presidente da Comissão 
Permanente de Justiça e Re-
dação da Câmara, Fernanda 
Moreno (MDB), ressaltou 
que o tema apresentado 
pela proposta de emenda 
é complexo e gera dúvidas, 
explicando os prazos reali-
zados pelas comissões inter-
nas. “A propositura já estava 
sendo analisada quando foi 
encerrado o prazo legal, no 
entanto tanto a Procuradoria 

Jurídica da Câmara quanto da 
Prefeitura trabalharam para 
assegurar a legitimidade do 
projeto de emenda”, explicou.

O líder do governo na Câ-
mara, Marcos Furlan (DEM), 
afirmou que as comissões 
possuem o direito a analisar 
e propor emendas ao projeto, 
e que apenas assumiu o cargo 
de liderança recentemente, 
comprometendo-se em con-
tribuir para o adiantamento 
de matérias semelhantes na 
Casa no futuro.

Em sua justificativa de 
voto, o vereador José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
reiterou que existe uma ju-
risprudência que permite a 
aplicação retroativa da lei, 
mas que agora os parlamen-
tares contam com uma nova 
obrigação. “A população 
mogiana deve ser a maior 
beneficiada com esta nova 
oportunidade. A Câmara, 
assim como a população, 
devem participar dos debates 
sobre o PPA e sobre a LDO 
no futuro”, concluiu.

André Diniz

Emenda foi aprovada em segunda e última votação com apenas um voto contrário

Diego Barbieri/CMMC

Cemitérios Municipais terão 
visitação a partir de hoje

Os cemitérios municipais 
de Mogi das Cruzes abrirão 
para visitação do público a 
partir de hoje, com horários 
restritos e respeitando os 
protocolos sanitários para o 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, O acesso será 
permitido das 8 às 16 horas, 
até o próximo domingo, 
quando é celebrado o Dia 
das Mães.

Os visitantes poderão 
permanecer nos cemitérios 
por um período de até 30 
minutos. A orientação é 
para que as pessoas evitem 
aglomerações, utilizem más-
caras de proteção facial e, se 
possível, levem álcool em 
gel para utilização própria.

Os três cemitérios muni-
cipais de Mogi das Cruzes 
estavam fechados para a 
visitação devido às restrições 
sociais adotadas para evitar 
a disseminação do corona-
vírus. Nos locais, somente 
estava sendo permitido o 
acesso para a realização de 
sepultamentos.

Dia das Mães

Para facilitar os deslo-
camentos nos cemitérios 
municipais, o visitante pode 

verificar com antecedência 
a localização exata das se-
pulturas acessando o site 
da Prefeitura. O acesso é 
rápido, basta digitar o nome 
completo de quem deseja 
e o sistema oferece o local 
exato em que a pessoa está 
sepultada.  

O endereço para pes-
quisa é o https://online.
mogidascruzes.sp.gov.br/
servicos/?page=servicos/
pc&p=cemw020&op=sepultado    

Visitantes devem respeitar os protocolos sanitários

Mariana Acioli/Arquivo

Acesso ao público 
será permitido 
das 8 às 16 horas, 
até o próximo 
domingo

Parques em Mogi ganham
recursos de R$ 1,8 milhão

No primeiro dia da agenda 
de compromissos políticos 
do prefeito Caio Cunha 
(Pode) em Brasília, ontem, 
foi viabilizada uma verba de  
R$ 1,8 milhão do Ministério 
do Turismo para a revitaliza-
ção dos parques municipais 
mogianos. A visita do prefeito 
à capital federal está sendo 
acompanhada pelo deputa-
do federal Marco Bertaiolli 
(PSD) e tem a participação do 
secretário de Planejamento e 
Urbanismo, Claudio de Faria 
Rodrigues. Cunha ainda 
pretende conversar com 
outros parlamentares da re-
gião para buscar apoio contra 
a instalação do pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra.

Os investimentos viabili-
zados serão destinados aos 
Parques da Cidade, Centenário 
e Leon Feffer. O objetivo 
é aplicar os recursos nos três 
espaços, com destaque para 
o Leon Feffer, que possui 26 
hectares de área. Inserido na 
Área de Proteção Ambiental 
da Várzea do Tietê, o Leon 

Ministério do Turismo

Feffer abriga o Viveiro Mu-
nicipal, com cerca de 25 mil 
mudas, e possui diversos 
equipamentos de lazer.

Além da luta contra o 
pedágio e dos recursos para 
o meio ambiente, uma das 
agendas confirmadas em 
Brasília deve ocorrer hoje 
no Ministério da Educação, 
onde o prefeito tratará da 
Clínica Escola do Autista 
e da Escola do Futuro. O 
primeiro projeto recebeu 

uma emenda parlamentar de 
R$ 2,5 milhões do deputado 
Bertaiolli. Com essa verba, 
a Prefeitura vai construir a 
primeira instituição para 
tratar especificamente do 
Transtorno do Espectro Au-
tista. Já a Escola do Futuro, 
prevista para o distrito de 
Jundiapeba, atenderá alunos 
do Ensino Fundamental ciclo 
II (6º ao 9º anos), reforçando 
a questão da cidadania para 
os pré-adolescentes.

Viveiro de mudas é um dos destaques do Leon Feffer

Mariana Acioli/Arquivo
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Sinalização é revitalizada em 
diversas regiões do município

A Secretaria Municipal 
de Transportes revitalizou 
a sinalização de cerca de 9 
quilômetros de ruas e ave-
nidas de Mogi das Cruzes 
durante o mês de abril. 
O trabalho desenvolvido 
pela Pasta também inclui 
a implantação de 26 novos 
abrigos em pontos de ôni-
bus, placas de sinalização 
e estruturas de sinalização.

Todas estas ações fazem 
parte do trabalho da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
para melhoria da segurança 
viária no município, além 
da orientação a motoristas 
e pedestres que circulam 
pela cidade.

Ao todo, foram sinaliza-
dos 8.984 metros de ruas e 
avenidas com linhas duplas, 
simples ou seccionadas. Além 
disso, foram revitalizadas as 
pinturas em 19 lombadas em 
diversas regiões da cidade. 
Outro serviço realizado foi 
a sinalização de faixas de 
retenção.

Entre as vias beneficiadas 

Secretaria de Transportes

com revitalizações de si-
nalização horizontal estão 
corredores importantes 
em bairros de Mogi das 
Cruzes, como a rua Mata-
thias Nogueira Novaes  no 
Jardim Esperança, Verea-
dor Benedito de Oliveira 
Flores também no Jardim 
Esperança, avenida Edith 
Inácio da Silva  na Vila 
Paulista), rua Shiguetoshi 
Suzuki na Vila Paulista, 
rua Kasumo Sumizono  no 
Jardim Santa Tereza, rua 
João Assi no Jardim Santa 
Tereza, avenida Paulista 
na Vila Paulista e avenida 
Felipe Sawaya no bairro 
do Botujuru.

Outro destaque dos tra-
balhos realizados durante o 
mês de abril foi a implan-
tação de 26 novos abrigos 
em pontos de ônibus. Os 
equipamentos foram colo-
cados na rua José Bonifácio 
e nas avenidas Francisco 
Ferreira Lopes e Lourenço de 
Souza Franco, melhorando 
as condições para que os 

passageiros aguardem os 
ônibus. 

O projeto total de am-
pliação conta com 42 novos 
equipamentos instalados. 
Nestas mesmas vias, 18 
pontos antigos foram re-
tirados para substituição 
pelos novos modelos. Eles 
serão recuperados para 
implantação em outros 
locais do município.

Nos locais onde foram 
instalados novos pontos, a 
Secretaria Municipal tam-
bém implantou 15 placas 
informativas com sistema 
QR Code. Nelas, o passa-
geiro, apontando a câmera 
do celular para o código, 
tem acesso a informações 
sobre o ponto de parada, 
as linhas e os trajetos que 
passam pelo local.

A Secretaria Municipal 
de Transportes de Mogi das 
Cruzes também implantou 
novas placas de sinalização 
em 12 pontos da cidade, 
além de estruturas como 
braços e colunas. 

Entidade solicita vacinação 
para pessoas com deficiência 

Prefeituras e Estado informaram que seguem o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal

CONTRA A COVID

Na lista de espera há qua-
tro meses, desde o início da 
imunização, pessoas com 
algum tipo de deficiência 
ainda não foram incluídas 
na campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). No Alto Tietê, o 
grupo denúncia o descum-
primento da Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI) que garante 
direito de prioridade na 
vacinação. O governo do 
Estado e as prefeituras da 
região rebateram a alegação 
informando que apenas 
acatam as determinações 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

Lei garantida
“Nós, pessoas com defi-

ciência, deveríamos receber 
prioridade na vacinação 
contra Covid-19. Temos 
a Lei 13.146/2015 que 
garante esse direito para 
todos, sem distinção de 
deficiências. Seja uma pessoa 

com Transtorno do Espectro 
Autista, Síndrome de Down, 
deficiência leve, grave ou 
moderada, todos devem ser 
imunizados”, pontuou Rita 
Maria, integrante do Setorial 
Nacional de Pessoas com 
Deficiências e moradora 
de Itaquaquecetuba.

Rita destacou que outras 
cidades do país, como o 
Rio de Janeiro, já iniciaram 
a imunização de pessoas 

com deficiência, o que au-
menta a indignação com a 
negligência desse público 
na região, que só em Itaquá 
é composto por mais de 4 
mil pessoas. A campanha de 
vacinação contra Covid-19 
teve inicio em São Paulo há 
quatro meses e as cidades 
do Alto Tietê ainda lutam 
para completar a vacinação 
dos idosos.

“Muitas pessoas com de-
ficiência estão morrendo 
e as prefeituras seguem 
descumprindo com a Lei. 
Nós, que moramos no Alto 
Tietê, precisamos exigir dos 
prefeitos nossa prioridade 
e denunciar ao Ministério 
Público”, pediu a integrante. 

“As prefeituras são respon-
sáveis por administrar as 
prioridades na vacinação, o 
governo envia as doses, mas é 
o município que descumpre 
com a Lei ao negligenciar a 
LBI”, completou.

Executivos
A reportagem questionou 

as cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê sobre a 
cobertura das pessoas com 
deficiência na campanha 
contra Covid-19 e obteve 
respostas similares, todas 
sem menções a LBI. Itaquá, 
declarou que pleiteia o 
envio de mais doses, mas 
aguarda o envio de informe 
técnico e da entrega de 
vacinas para esse público.

Mogi das Cruzes disse 
que segue rigorosamente 

o Plano Nacional de Imu-
nização e as diretrizes do 
Governo do Estado, res-
ponsável pela distribuição 
das doses de acordo com o 
público-alvo assistido para 
cada nova etapa.

Suzano também respon-
sabilizou o governo do 
Estado pela coordenação 
da campanha, comunicando 
que vacinação de pessoas 
com deficiência não foi 
antecipada para que não 

haja risco de faltarem do-
ses para os demais grupos 
prioritários.

Na mesma linha, Poá 
e Ferraz de Vasconcelos 
explicaram que avançam 
na imunização conforme 
as doses chegam na cidade 
por parte do e que devem 
cumprir com as faixas etárias 
propostas, não podendo ser 
destinadas a outros grupos.

Responsabilizada pelo 
problema pelas cidades 
citadas, o governo do Es-
tado se manifestou dizen-
do que toda estratégia de 
distribuição das grades e 
inclusão de novos públicos 
segue os critérios técnicos 
definidos pelo e à medida 
que o Ministério da Saúde 
viabiliza novos quantitati-
vos. No entanto, já foram 
inseridos no calendário 
de vacinação em maio as 
pessoas com Síndrome de 
Down, pacientes renais em 
diálise e transplantados 
imunossuprimidos.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Alto Tietê sofre para manter o atual cronograma

Emanuel Aquilera

Rita: “Temos a lei que 
garante esse direito para 
todos, sem distinção” 

Reprodução

Mogi avança nove posições 
em saneamento básico

Mogi das Cruzes avançou 
nove posições, alcançando 
o 45° lugar no Ranking de 
Saneamento Básico 2021. 
No estudo anual divulgado 
pelo Instituto Trata Brasil, a 
cidade manteve um resultado 
mediano entre as cem maiores 
cidades do país. Dentro do 
Alto Tietê, Mogi ficou atrás 
de Suzano que ficou entre 
as dez primeiras posições, já 
Itaquaquecetuba ficou entre 
as últimas, na 70° posição.

O ranking, atualizado desde 
2007, revela a lentidão com 
que muitas cidades avançam 
nos serviços de acesso à água 
e de coleta e tratamento de 
esgoto. No Alto Tietê apenas 
três cidades entraram para a 
classificação que considera as 
cem cidades mais populosas 
do país.

Das três, apenas Mogi conta 
com um sistema próprio para 
cuidado com saneamento, o 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae), Itaquá e 
Suzano terceirizam as atividades 
à Companhia de Saneamento 

Trata Brasil

Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp).

De acordo com a classi-
ficação de 2019, Mogi se 
posicionava na 26° posição 
do ranking, um ano depois, 
em 2020, caiu 53° e agora, 
em 2021, recuperou nove 
posições, estabelecendo-se 
no 45° lugar.

Suzano avançou consecuti-
vamente nos últimos três anos 
e se estabeleceu na região e 
no país com um dos melhores 

posicionamentos, refletindo a 
qualidade do saneamento no 
município. Em 2019 Suzano 
foi categorizado na 22° posição, 
um ano depois avançou para 
15° e agora está na 10°.

Itaquá, por sua vez, está entre 
as últimas. Em 2019 a cidade 
até teve um posicionamento 
melhor, classificada na 64° 
posição voltou repetir o posto 
no ano seguinte. Agora em 
2021, o município caiu seis 
posições e está em 70°. (L.K.)

Mogi é a unica a ter serviço próprio de saneamento

Divulgação/Semae



cidades Quarta-feira, 5 de maio de 20216 portalnews.com.br

Projeto visa aumentar 
em 20% a coleta seletiva

Lançado na quinta-feira 
passada, num evento virtual, 
o projeto Recicla Cidade visa 
aumentar em 20% a coleta de 
materiais recicláveis na região 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), numa 
iniciativa em parceria com a 
ONG Espaço Urbano e apoio 
da empresa TetraPak.

O Recicla Cidade é inspirado 
no projeto piloto desenvolvido 
nos municípios de Guararema 
e Salesópolis desde 2017 e 
2019, respectivamente, com 
resultados positivos. A ex-
pansão para os outros 10 
municípios da região vem 
atrelada ao foco na melhoria 
e ampliação dos serviços de 
coleta seletiva, assim como 
na formação de catadores 
de materiais recicláveis para 
atuação de forma cooperada. 
Na etapa atual estão sendo 
realizados o mapeamento e 
diagnóstico dos municípios, 
com identificação das dificul-
dades, demandas, recursos e 
talentos disponíveis.  

Recicla Cidade

“A implantação do projeto 
foi um dos maiores desafios 
da nossa gestão e com resul-
tados muito positivos, com 
a geração de emprego para 
mais de 20 famílias, redução 
de custos com aterro sanitá-
rio e conscientização de boa 
parte da população, o que 
provocou o aumento nos 
materiais recicláveis de 30 
toneladas para 110 por mês”, 
relatou o prefeito de Salesópolis, 
Vanderlon Gomes (PL).

O secretário executivo do 
Condemat e ex-prefeito de 
Guararema, Adriano Leite, 
também falou da experiência 
na implantação do projeto 
no município durante sua 
gestão. “Além de todo o valor 
ambiental, social e econômico 
do projeto, é muito bom ver o 
engajamento de toda a socie-
dade, dos alunos, comércios 
e da população em geral e 
a expansão dos resultados”, 
destacou.

Projeto-piloto foi adotado em Guararema e Salesópolis

Divulgação/Condemat

Prefeitos pleiteiam implantação 

de hospital veterinário regional
A direção do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat) solicitou ao governo do 
Estado a implantação de um 
hospital veterinário regional 
para complementar e fortalecer 
as políticas públicas de bem-

-estar animal desenvolvidas 
pelas cidades. A proposta é 
de que o equipamento seja 
instalado no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Mogi das Cruzes, que 
tem localização estratégica e 
espaço disponível.

Nesta semana, o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), participou com o prefeito 
de Mogi das Cruzes, Caio 
Cunha (Podemos), de uma 
reunião com a diretoria do 
hospital na qual foi discutida a 
necessidade de ampliação das 
ações regionais destinadas ao 
bem-estar animal, incluindo a 
implantação de uma unidade 
para o tratamento gratuito.

De acordo com os prefeitos, 
a unidade reivindicada para 

Condemat

o Alto Tietê deverá oferecer 
atendimentos clínicos para 
animais de pequeno por-
te, como cães e gatos, além 
de animais de grande porte, 
como cavalos, visto que a 
região ainda preserva grande 
característica rural.

“O cuidado com os animais 
é questão de saúde pública, 
porém,  uma parte significativa 
da população não tem con-
dições de acessar este serviço 
na rede particular, o que vem 

demandando uma série de 
problemas relacionados à 
causa animal”, disse Ashiuchi.

Cunha reforçou a importância 
de ações regionalizadas. “Os 
municípios já vêm realizando 
ações de controle populacio-
nal, combate ao abandono e 
posse responsável. No entanto, 
carecemos de uma estrutura 
que nos dê retaguarda para 
ampliarmos este trabalho 
de assistência aos animais”, 
destacou.

Unidade atenderá animais de pequeno a grande porte

Divulgação

Perfil de pacientes com Covid
tem sinais de queda por idade

Dados levantados pelas secretarias de Saúde confirmam tendência; vacinação de idosos pode justificar redução

ALTO TIETÊ

Se aproximando de com-
pletar a imunização dos 
idosos contra o coronavírus 
(Covid-19), as cidades do 
Alto Tietê começam a ob-
servar mudanças no perfil 
dos pacientes internados. A 
queda na idade dos infectados 
com sintomas graves pode 
ser um indício da eficiência 
da vacinação. A tendência 
relatada por Suzano e Poá 
é de redução nas interna-
ções de idosos e aumento 
na demanda por leitos do 
público jovem e adulto.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano comunicou 
que, em dezembro de 2020, 
a idade média das pessoas 
internadas no município era 
de 64 anos, tendo o público 
masculino em sua maioria. 
No cenário de abril de 2021, 
em análise feita na última 
semana do mês, a média é de 
55 anos, sendo cerca de 60% 
das internações de homens. 

“Em ambos os períodos, as 

principais comorbidades 
estão ligadas à obesidade, 
diabetes e hipertensão ar-
terial”, pontuou.

A prefeitura de Poá informou 
que na primeira quinzena 
de abril verificou queda no 
número de internações na 
Enfermaria Covid-19, ou 
seja, o isolamento social 
por meio das restrições foi 
notório no Hospital Muni-
cipal Dr. Guido Guida.

“O início da campanha 
de vacinação para o grupo 
mais idoso foi significativo 
nas internações. Antes da 
imunização havia um maior 
número deste grupo inter-
nado. Hoje, um grupo mais 
novo, entre 40 a 60 anos, é 
mais presente nas interna-
ções e óbitos por Covid-19, 
faixa etária esta que ainda 
não foi contemplada pela 
vacinação. Desta forma, é 
possível atribuir mudança 
de perfil pela vacinação”, 
esclareceu, acrescentando 
que o sexo do paciente 
quantitativamente é igual, 

não há um número maior 
no masculino ou feminino.

Itaquaquecetuba, por sua 
vez, explicou que não é pos-
sível traçar um novo perfil 
com precisão dos casos que 
geraram internações, visto 

que alguns idosos ainda não 
completaram o esquema de 
vacinação. Algumas faixas 
etárias receberam a vacina 
AstraZeneca, que possui 
intervalo de três meses entre 
a aplicação das duas doses.

Mas destacou que no mês 
de maior ocorrência de óbitos 
(março), foi possível observar 
que seguiu a tendência do 
número de casos. A maior 
ocorrência das internações 
foi na faixa etária de 61 a 70 

anos (40 casos em janeiro, 29 
em fevereiro, 53 em março 
e 6 em abril), totalizando 
128 casos.

“No comparativo da ocor-
rência de casos confirmados 
entre a classificação Síndrome 
Gripal - SG (classificação leve) 
e Síndrome Respiratória Aguda 
Grave - SRAG (classificação 
grave - casos internados), é 
possível verificar que, de 
acordo com a proporção, 
a faixa etária maior de 80 
anos corre mais risco de ser 
internada (73,8%), seguida 
da faixa etária de 71 a 80 
anos (43,57%), depois de 
61 a 70 anos (33,33%) e 
51 a 60 anos (17,52%)”, 
exemplificou. 

O grupo Mogi News ques-
tionou as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê 
(G5) sobre a variação de 
perfil dos novos internados. 
Mogi das Cruzes e Ferraz 
de Vasconcelos não se ma-
nifestaram até o fechamento 
desta edição.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Leitos hospitalares começam a ter maior ocupação com pacientes mais novos

Agência Brasil
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STJ nega semiaberto a Lindemberg, condenado pelo assassinato de Eloá

O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido apresentado pela defesa de Lindemberg Alves 

Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eloá Cristina da Silva Pimentel, para cumprimento da pena em regime semiaberto. 

A progressão já tinha sido negada em primeira e segunda instâncias, mas a defesa levou o caso ao STJ por ver constrangimento ilegal na 

exigência do chamado “Teste de Rorschach”, avaliação psicológica complementar ao exame criminológico, como pré-requisito para análise 

do pedido. (E.C.)

Sobe para 5 o número 
de mortos em ataque

Um jovem de 18 anos matou três crianças, uma professora e uma 
funcionária ao invadir uma creche armado com uma adaga (espada)

SANTA CATARINA

 Um jovem de 18 anos 
identificado como Fabiano 
Kipper Mai matou pelo menos 
cinco pessoas, entre elas três 
crianças com idades entre 
seis meses e dois anos, uma 
professora e uma funcioná-
ria ao invadir, na tarde de 
ontem, uma creche armado 
com um uma adaga (espada) 
no município de Saudades, 
a aproximadamente 60 km 
de Chapecó, no oeste de 
Santa Catarina.

Segundo o delegado da 
Polícia Civil, Jerônimo Marçal 
Ferreira, o autor do crime, 
sem histórico criminal, foi 
até a creche Pró-Infância 
Aquarela, no centro da cidade, 
de bicicleta, por volta das 10 
horas. Ao entrar na creche, 
ele começou a atacar uma 
professora de 30 anos que, 
mesmo ferida, correu para 
uma sala onde estavam quatro 
crianças e uma funcionária 
da escola, na tentativa de 
alertar sobre o perigo.

O rapaz, então, teria atacado 
as crianças que estavam na 
sala e a funcionária da escola. 

Duas meninas de menos de 
dois anos e a professora mor-
reram no local. Outra criança 
e a funcionária morreram 
no hospital. As vítimas não 
haviam sido identificadas até 
a publicação desta matéria.

O Corpo de Bombeiros 
confirmou que ao chegar ao 
local, o jovem já havia sido 
contido por populares. Ele 
tinha um ferimento profundo 
no pescoço e perguntava 

sobre quantas vítimas te-
ria conseguido atingir. Em 
um primeiro momento, foi 
dada a informação de que 
o agressor era um jovem 
adolescente.

Segundo o Delegado Re-
gional Ricardo Casagrande, 
equipes de pelo menos quatro 
municípios estão envolvidas 
na investigação. Um manda-
do de busca e apreensão foi 
expedido para fazer buscas 

na residência do jovem.
Uma perícia estava sen-

do realizada no local e na 
casa do suspeito no início 
da tarde de ontem. Ele foi 
levado em estado grave ao 
Hospital de Pinhalzinho e 
será transferido para Chapecó 
sob forte escolta policial. O 
município de Saudades tem 
cerca de 10 mil habitantes, 
com índice de criminalidade 
quase zero.

Autor do crime foi contido por populares, ele tinha um ferimento no pescoço
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O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta disse 
em depoimento à CPI da 
Covid que um parecer da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) vinculada ao Ministério 
da Saúde alertou que a compra 
de medicamentos para tratar 
a Covid-19 sem comprovação 
científica, como a cloroquina, 
implicaria em improbidade 
administrativa.

“Esses gastos foram feitos 
sem passar pela incorporação 
da comissão técnico-científica, 
portanto a minha AGU colocou 
claramente que aquilo não 
seria correto do ponto de 
vista da probidade adminis-
trativa”, disse Mandetta em 
resposta ao questionamento 
feito pelo senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), que 
perguntou se o ex-ministro 
alertou o presidente que reali-
zar gastos públicos relevantes 

Mandetta diz que Pasta 

alertou sobre improbidade

Compra de cloroquina

com medicamentos como a 
cloroquina poderia ser en-
quadrado como crime de 
responsabilidade.

Mandetta explicou que o 
ministério não pode simples-
mente decidir comprar um 
medicamento, e que para 
avaliar a aquisição existe uma 
comissão de incorporação 
técnico-científica (Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS-Conitec). 
Segundo Mandetta, o medi-
camento não teria como ter 
aval desse comitê, uma vez 
que um dos principais pontos 
analisados era a evidência 
científica. “É que quando 
ministro vai fazer compra de 
qualquer item, tem que passar 
pela comissão de incorporação 
técnico-científica, não posso 
como ministro decidir comprar 
remédio qualquer porque eu 
quero”, relatou Mandetta (E.C.)

Afirmações foram feitas por ex-ministro na CPI da Covid

Divulgação

Ator, humorista, diretor e 
roteirista, Paulo Gustavo mor-
reu ontem, aos 42 anos, em 
decorrência de complicações 
da Covid-19. Paulo Gustavo 
estava internado desde o dia 
13 de março, em um hospital 
no Rio de Janeiro - ele foi 
intubado menos de dez dias 
depois da internação.

O ator, que passou a maior 
parte do tratamento em estado 
muito grave, havia apresentado 
alguma melhora no fim de 
semana. Na segunda-feira, 
porém, ele teve uma embolia, 
insuficiência cardíaca e lesões 
cerebrais devido a uma fístula 
broncovenosa, uma espécie 
de abertura entre os pulmões 
e as veias.

Morre o ator Paulo Gustavo, aos 42 anos
Vítima da Covid-19

imitava a própria mãe e os 
colegas morriam de rir. Trata-se 
de uma típica dona de casa 
que, sempre à beira de um 
ataque de nervos, toma as 
atitudes mais engraçadas. Além 
de inspirar a peça, tornou-se 
um dos personagens fixos do 
programa de TV 220 Volts, 
no canal Multishow.

Criado em uma família de 
classe média no Rio, Paulo 
Gustavo nunca teve problema 
com sua sexualidade, desde 
jovem. Em dezembro de 2015, 
casou-se com o dermatologista 
Thales Bretas e, quatro anos 
depois, nasceram os filhos 
Romeu e Gael, nascidos 
de diferentes barrigas de 
aluguel. (E.C.)

adaptações para o cinema 
(2013, 2016 e 2019), que 
conquistaram enorme bilheteria.

Dona Hermínia surgiu como 
uma brincadeira, quando ele 

Paulo Gustavo Amaral 
Monteiro de Barros nasceu 
em Niterói, Rio de Janeiro, 
em 1978. Ele pertence a 
uma geração de comediantes 
que se formaram na Casa de 
Artes de Laranjeira, a CAL, 
no Rio, como Fábio Porchat 
e Marcus Majela, entre ou-
tros. Seu primeiro sucesso 
aconteceu em 2004 quando, 
na peça Surto, apresentou a 
personagem que marcaria sua 
carreira, Dona Hermínia. No 
ano seguinte, após se formar 
na CAL, passou a integrar o 
elenco de Infraturas, mas o 
grande reconhecimento de 
público veio em 2006 com 
o espetáculo Minha Mãe é 
uma Peça, que rendeu três 

Ator estava internado no 
Rio desde 13 de março
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Metrô desaba sobre avenida 

e deixa ao menos 23 mortos

Inaugurado em 2012, trecho apresentava falhas recorrentes e teve sua construção marcada por denúncias

MÉXICO

Uma via elevada do metrô 
da Cidade do México desa-
bou ontem fazendo com que 
um trem com passageiros 
caísse sobre uma avenida 
movimentada. Ao menos 
23 pessoas morreram e 70 
ficaram feridas, incluindo 
menores de idade.

O acidente ocorreu por 
volta das 22h30 (00h30 
pelo horário de Brasília) 
entre as estações de Los 
Olivos e Tezonco, na linha 
12 do metrô. Inaugurado 
em 2012, o trecho apresenta 
falhas recorrentes e teve sua 
construção marcada por 
denúncias de irregularidades.

Segundo a prefeita da 
capital mexicana, Claudia 
Sheinbaum, o viaduto de-
sabou porque uma de suas 
vigas cedeu sob o peso do 
trem. Os feridos estão sendo 
transferidos para dois hospi-
tais da região metropolitana, 
Tlahuac e Iztapalapa, enquanto 
equipes de resgate buscam 

outros sobreviventes.
Câmeras de segurança 

registraram o momento exato 
em que a estrutura elevada 
cedeu, levando o trem a cair 
de uma altura de pouco mais 
de cinco metros. Outras 

imagens compartilhadas nas 
redes sociais mostram dois 
vagões dispostos em forma 
de “V” contra o solo.

Segundo Sheinbaum, ainda 
é incerto se todos os mortos 
estavam nos vagões do metrô 

ou se incluem pedestres e 
motoristas que passavam pela 
avenida. Oficiais também 
disseram não saber quantas 
pessoas que permaneciam 
dentro do trem estavam vivas.

Testemunhas disseram que 

ouviram um barulho alto, 
como um trovão Minutos 
depois, a área ao redor da 
estação de Olivos estava 
cheia de ambulâncias, equi-
pes de resgate, caminhões 
de bombeiros e pessoas 

desesperadas em busca de 
vítimas. Uma delas era Oscar 
Lopez, que procurava pela 
amiga Adriana Salas, de 26 
anos, grávida de seis meses. 
Ela voltava do trabalho quan-
do seu telefone parou de 
atender próximo ao horário 
do acidente. “Não temos 
informações, eles não nos 
dizem nada, a polícia nos 
empurra e as pessoas só se 
aglomeram”, disse Lopez.

Por volta das 2 horas, o 
resgate teve de ser tempo-
rariamente interrompido 
porque a estrutura estava 

“muito fraca”, segundo a 
prefeita. O trabalho só foi 
retomado após a chegada 
de um guindaste para dar 
sustentação ao que restou 
em pé do viaduto.

Forças de segurança de 
todos os níveis colaboram na 
operação, incluindo militares, 
enquanto a prefeitura monta 
um centro de comando para 
dar informações aos familiares 
e isola o local na tentativa 
de dispersar a aglomeração.

Estadão Conteúdo

Acidente ocorreu por volta da meia noite; ao menos 70 pessoas ficaram feridas, incluindo menores de idade
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 A porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, afirmou 
na manhã de ontem que o 
governo dos Estados Unidos 
está em contato com o go-
verno do Brasil para fornecer 
ajuda a hospitais diante da 
aceleração da pandemia da 
Covid-19 no país. Durante 
uma coletiva de imprensa, 
a assessora informou que 
o auxílio deve totalizar em 
torno de US$ 20 milhões 
em medicamentos usados 
para a intubação de pacientes 
como coronavírus.

Segundo Jen Psaki, as 
negociações envolvem a 
Organização Pan-americana 
de Saúde (Opas) e ainda 
não estão finalizadas.

Índia
Recentemente, a Casa 

Branca anunciou que aju-
daria no combate à crise 
sanitária na Índia, que tem 
registrado recordes de casos 
e mortes por Covid-19.

Durante a coletiva de 
imprensa, a porta-voz in-
formou que a ajuda enviada 

A Colômbia passa por um 
período de forte turbulência 
social desde a última semana, 
quando massivos protestos 
populares foram convocados 
após a apresentação de um 
projeto de reforma tributária 
pelo governo de Iván Duque 
ao Congresso.

A proposta foi apresentada 
ao Congresso no dia 15 de abril 
como medida para financiar 
os gastos públicos na quarta 
maior economia da América 
Latina e visava aumentar a base 
de arrecadação do imposto de 
renda e aumentar impostos 
sobre serviços básicos e IVA. 
Ela foi considerada muito 
onerosa para a classe média 
e imediatamente rechaçada 
por sindicatos, movimentos 
sociais e diversos setores da 
sociedade.

Confrontos foram relatados 
durante alguns protestos pelo 
país, principalmente em Cali, 
que se tornou o epicentro 
do embate entre policiais, 
militares e manifestantes. 
Levantamentos de autoridades 
nacionais e da ONU falam 

A Índia ultrapassou ontem a 
marca de 20 milhões de casos 
de Covid-19, apontam dados 
da Universidade Johns Hopkins. 
A Índia relatou 357.229 novas 
contaminações nas últimas 24 
horas, enquanto o número de 
mortes aumentou em 3.449.

Desde o início da pandemia, 
o país soma 20.282.833 de 
infecções e 222.408 óbitos, 
notifica a universidade ame-
ricana. É o segundo maior 
número de contaminações no 
planeta (atrás apenas dos EUA, 
que têm 32 milhões de casos) 
e o terceiro maior de mortes 
(os EUA estão em primeiro, 
com 577 mil, e o Brasil em 
segundo, com 408 mil).

O recorde ocorre em meio 
a crescentes apelos para que a 
Índia entre em um bloqueio 
nacional.

A Polônia anunciou a obri-
gatoriedade de quarentena 
para viajantes que chegarem 
no país vindos do Brasil, Índia 
e África do Sul. Segundo o 
ministro da Saúde polonês, 
Adam Niedzielski, as pessoas 
que viajam desses locais terão 

EUA diz trabalhar com 
governo do Brasil

Entenda as mudanças que 
ocorrem na Colômbia

Índia ultrapassa marca dos 
20 milhões de infectados

Ajuda a hospitais Reforma tributáriaCovid-19

Ao ser questionada se 
uma parte dos estoques da 
vacina contra a Covid-19 
da AstraZeneca que serão 
doados pelos Estados Unidos 
irão para o Brasil, Psaki se 
limitou a responder que há 

“uma gama de solicitações” 
do mundo inteiro pelos 
imunizantes. (E.C.)

eme 19 mortos - entre eles 
um policial - e ao menos 800 
feridos até ontem.

O governo criticou a violência 
nos protestos e autoridades 
denunciam uma suposta 
participação de dissiden-
tes guerrilheiros e grupos 
criminosos nos atos. Cali 
e regiões adjacentes foram 
militarizadas em operação 
para tentar garantir a ordem, 
mas o uso excessivo de força 
vem sendo denunciado por 
observadores internacionais e 
pelos próprios colombianos 
por meio das redes sociais.

Na sexta-feira passada, Cali 
foi a primeira cidade milita-
rizada, em meio a excessos à 
margem de protestos pacíficos. 
Em Bogotá e Medellín, os 
prefeitos da oposição rejei-
taram a oferta de militarizar 
suas cidades. Ainda assim, 
soldados patrulham a capital 
por ordem presidencial.

Com o aumento da repres-
são e a insatisfação popular, 
os protestos continuam e 
um novo ato nacional já foi 
convocado para hoje. (E.C.)

de fazer, automaticamente, 
quarentena, sem possibili-
dade de obter uma exceção 
devido a um teste, relatou o 
The Guardian. A medida visa 
evitar os surtos de Covid-19 
detectados nas nações.

Há, contudo, nações que 
lançam mão de medidas mais 
duras, como os Emirados 
Árabes Unidos, que prorro-
garam a proibição de entrada 
de viajantes vindos da Índia 
para evitar a disseminação 
da Covid-19.

Segundo anúncio do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores, os voos entre os dois 
países continuarão a permitir 
o transporte de passageiros 
dos Emirados Árabes Unidos 
para a Índia, reportou o The 
Guardian.

A vice-primeira-ministra 
da Espanha, Carmen Cal-
vo, declarou que o governo 
espanhol passará a respon-
sabilidade pelas restrições 
ao coronavírus para as 17 
regiões do país depois que o 
estado de emergência expirar 
no próximo domingo.  (E.C.)

Auxílio será de 
US$ 20 milhões 
em medicamentos 
usados para a 
intubação

pela Casa Branca à Índia 
inclui 1.500 cilindros de 
oxigênio, 550 concentradores 
de oxigênio e uma unidade 
de geração de oxigênio em 
grande escala.
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Santos goleia The Strongest e 
ainda respira na Libertadores

Vitória por 5 a 0 diante do pior time do grupo C mantém as chances do Peixe em conseguir uma vaga nas oitavas

PRIMEIROS PONTOS

O Santos ainda está vivo na 
Copa Libertadores. Na noite 
de ontem, o time paulista 
conseguiu seus três primeiros 
pontos no Grupo C ao golear 
o The Strongest por 5 a 0, 
na Vila Belmiro. É fato que 
enfrentou em casa o pior 
time da chave, que pouco 
acrescenta à competição, mas 
o time da casa se mostrou 
eficiente. Na próxima terça-

-feira, também na Vila, a 
disputa certamente será mais 
indigesta. O adversário será 
o argentino Boca Juniors, que 
venceu o Santos na semana 
passada por 2 a 0.

O Santos começou o jogo 
ganhando por 1 a 0. Isso 
porque na primeira jogada, 
logo aos 50 segundos, Gabriel 
Pirani recebeu pela esquerda 
e cruzou na área. Marcos 
Leonardo não alcançou, mas 
Marinho, que entrava por trás 
da zaga, não desperdiçou.

A vantagem e a fraqueza do 
adversário deram tranquilidade 

ao Santos, e tiraram a pressão 
de entrar na partida sem 
ponto. Com isso, o time pas-
sou a dominar a partida, até 
porque os bolivianos, sempre 
que tentavam alguma jogada 
ofensiva, tinham dificuldade 
de finalizar.

O segundo gol santista 
era questão de tempo e saiu 
aos 25 minutos. Jean Mota 

fez belo lançamento para 
Felipe Jonathan que, na 
área, ajeitou para trás para 
a entrada de Pirani. O meia 
bateu de primeira e marcou.

Atordoado, o The Strongest 
viu o Santos chegar com 

Marinho, Pirani e Marcos 
Leonardo, até que, aos 42 
minutos, Vinícius Balieiro 
ampliou. Ele pegou a bola no 
meio-campo, foi avançando e, 
da entrada da área, colocou 
no canto do goleiro Vaca.

O primeiro tempo terminou 
com a vitória do Santos mais 
do que garantida, a ponto de 
o técnico interino Marcelo 
Fernandes já começar a poupar 
jogadores no intervalo. Ele 
trocou Pará por Madson e 

também colocou Kaio Jorge 
no lugar de Marcos Leonardo.

Na etapa final, o panorama 
da partida não se modificou. 
E o quarto gol não demorou 
muito. Saiu aos 13 minutos, 
após grande jogada de Ma-
rinho, que pegou a bola na 
defesa, saiu em velocidade, 
deu belo drible em um za-
gueiro e serviu para Lucas 
Braga bater rasteiro e marcar.

Após o gol, o ritmo do 
Santos caiu, e com isso o 
próprio ritmo do jogo. O 
time da Bolívia chutou uma 
bola na trave com Castillo, 
aos 19 minutos, mas nada 
que preocupasse os brasilei-
ros - o The Strongest acabou 
acertando novamente a trave 
num chute de Pastor. Marcelo 
Fernandes fez outras altera-
ções, mas o time continuou 
criando oportunidades de gol.

E acabou chegando ao 
quinto. O volante Kelvin 
Malthus, que entrara pouco 
antes, acertou um belo chute 
no canto de Vaca e fechou 
a goleada.

Estadão Conteúdo

Marinho marcou logo no início do jogo e abriu caminho para a goleada santista

Ivan Storti/Santos FC

SANTOS       5 
THE STRONGEST     0

SANTOS - João Paulo; Pará (Madson), 
Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonathan 
(Copete); Balieiro (Kelvin Malthus), Gabriel 
Pirani e Jean Mota; Marinho, Marcos 
Leonardo (Kaio Jorge) e Lucas Braga 
(Ângelo). Técnico: Marcelo Fernandes 
(interino).
THE STRONGEST - Daniel Vaca; Saul 
Torres, Castillo, Valverde e José Sagredo 
(Mateos); Wayar, Ramiro Vaca, Arrascaita 
(Chura) e Cardoso (Pastor); Reinoso 
(Blackburn) e Willie. Técnico: Gustavo 
Florentín.
GOLS - Marinho, aos 50 segundos, Pirani, 
aos 25, e Balieiro, aos 42 minutos do 
primeiro tempo. Lucas Braga, aos 14, e 
Kelvin Malthus, aos 37 minutos do segundo 
tempo.
CARTÕES AMARELOS - Arrascaita, Kaiky, 
Wayar.
ÁRBITRO - Christian Garay (Chile).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Boa apresentação no clássico
dá ânimo para Sul-Americana

A surpreendente boa atua-
ção no empate, por 2 a 2, 
no clássico diante do São 
Paulo vai ser usada pelo 
técnico Vagner Mancini como 
incentivo para que o Corin-
thians busque a recuperação 
na Copa Sul-Americana. O 
time viajou ontem para o 
Peru, onde enfrenta amanhã 
o Sport Huancayo.

Com apenas um ponto, 
após duas rodadas disputadas 
na competição internacional, 
o Corinthians precisa da 
vitória e para isso Mancini 
deverá manter o time com 

Corinthians

três zagueiros, opção tática 
que se mostrou muito boa 
frente ao São Paulo.

A dúvida é saber se os 
veteranos, Gil, Fábio Santos 
e Jô, vão seguir fora do time. 
O treinador corintiano ainda 
vai ter mais uma atividade 
antes do jogo, quando vai 
decidir a escalação. Um time 
provável poderá formar com: 
Cássio; João Victor, Gil e Raul 
Gustavo; Fagner, Gabriel, 
Ramiro e Lucas Piton; Luan, 
Mateus Vital e Cauê.

Mancini convocou 26 atle-
tas, mas não poderá contar 

com Cantillo e Xavier, ambos 
machucados. O primeiro, 
que ficou de fora do clássi-
co por causa de suspensão, 
sofre com uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
esquerda. Já o segundo trata 
uma entorse no tornozelo 
esquerdo sofrida no treino 
do último sábado.

Depois de empatar com o 
River Plate (0 a 0), no Paraguai, 
e perder para o Peñarol (0 a 
2), em Itaquera, o Corinthians 
é apenas o terceiro colocado 
no Grupo E da Copa Sul-

-Americana. (E.C.)

Pandemia deixa clubes
com déficits de R$ 1 bilhão

A divulgação dos balanços 
financeiros dos principais 
clubes do Brasil na última 
semana revelou o tamanho 
do impacto da Covid-19 
nos cofres dessas equipes. 
As 20 maiores agremiações 
do país tiveram uma que-
da nas receitas de 19,5% e 
juntas apresentaram déficits 
que somam R$ 1,03 bilhão. 
Assim, as dívidas passaram 
pela primeira vez de R$ 10 
bilhões. Os dados foram 
analisados pela consultoria 
Sports Value.

Os clubes tiveram perdas 
financeiras principalmente 
sobre direitos de TV, bilhe-
teria, sócios, transferências 
de jogadores e patrocínios. 
O Flamengo, por exemplo, 
que terminou 2019 em alta, 
sofreu forte impacto com a 
pandemia. Se no ano anterior 
o clube da Gávea, somente 
com estádio e sócio torcedor, 
arrecadou R$ 175 milhões, 
em 2020 esse valor caiu para 
R$ 92 milhões. O Palmeiras 
viveu situação idêntica. O 

Maiores do país

faturamento com sócios e 
bilheteria no Allianz Parque 
foi de R$ 91 milhões em 2019, 
valor que em 2020 despencou 
para R$ 29 milhões.

Esse corte drástico das re-
ceitas e os custos ainda muito 
elevados fizeram com que os 
déficits somados atingissem, 
pela primeira vez na história, 
R$ 1 bilhão, uma alta de 39% 
em comparação com 2019. 
Pela primeira vez, um clube, o 
Atlético-MG, atingiu o patamar 
de R$ 1,2 bilhão em dívidas. 
No ano passado, Cruzeiro 
e Corinthians passaram o 
Botafogo, que era até então 

o clube mais endividado do 
Brasil. O Cruzeiro, que está 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro, soma agora R$ 
962,5 milhões em dívidas, 
uma alta de 20% em relação 
a 2019. Já o Corinthians 
acumula R$ 949,2 milhões 
de dívidas, superando o Bota-
fogo, com R$ 946,2 milhões. 
O Atlético-MG teve um ano 
atípico com o negócio do 
Shopping Diamond Mall, 
que rendeu R$ 476 milhões 
ao clube. Isso impactou nos 
números.

“Muitos clubes precisam de 
choque de gestão, controle 
e regulação efetiva de suas 
administrações, a fim de 
serem saudáveis novamente. 
Nenhuma lei de clube-empresa 
alterará esse cenário”, analisou 
Amir Somoggi, sócio-diretor 
da Sports Value, em relatório 
publicado pela consultoria 
numa referência ao projeto 
de lei que deve ser votado 
ainda este mês no Senado, que 
prevê o formato empresarial 
para gestão das equipes. (E.C.)

Cruzeiro - R$ 227 milhões
Palmeiras - R$ 151 milhões
Botafogo - R$ 139 milhões
São Paulo - R$ 130 milhões
Corinthians - R$ 123 milhões
Santos - R$ 120 milhões
Flamengo - R$ 107 milhões
Internacional - R$ 92 milhões
Vasco - R$ 64 milhões
Bahia - R$ 51 milhões
Coritiba - R$ 22 milhões
Fortaleza - R$ 10 milhões

Confira o ranking de déficit 
dos clubes em 2020
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SBT, 21H00

Chiquititas
Os chiquititos terão que tampar os olhos para o treino com o mestre Chen. Dani 

queria ver as amigas no orfanato, mas Bruno a proibiu, e os dois discutem. 

Sem paciência, ele grita para a menina destrancar a porta do quarto. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Edgard ajuda Cobra a deixar o apartamento sem que Lucrécia o veja. Nat 

chega à Aquazen e se incomoda com a presença de Gael. Edgard avisa a 

Jade que não vai mais enganar Lucrécia. Gael decide falar com Dalva sobre 

Alan. Lucrécia conta para Edgard que pode estar com um tumor.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela combina de ir ao hospital na companhia de Rodrigo para falar com 

Ana sobre os dois. Rodrigo e Manuela fi cam preocupados com as perguntas 

feitas por Julia sobre Ana. Cris nao deixa Lorena se despedir de Tiago. Vitoria 

manda Miguel treinar com Sofi a, e os dois se aproximam.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena pede desculpas a Luna/Fiona por tê-la seguido até em casa. Luna/

Fiona pergunta se Helena ama sua fi lha. Hugo desconfi a de que Helena 

esteja escondendo algo. Helena liga para alguém e marca um encontro. 

Fiona/Luna faz sessão de fi sioterapia com Téo. 

GLOBO, 21H00

Império
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 
o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 
e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.Robertão foge 
de Cora. João Lucas provoca José Alfredo. Kelly coloca um porta-retratos 
com a foto de Ísis e José Alfredo em um móvel. Téo manda Érika escrever 
sobre o casamento de Maria Clara e Enrico. Cora descobre o endereço de Ísis. 

RECORD, 21H

Gênesis
Sarai desconfi a estar grávida. Michal fi ca mexida com as palavras de Lúcifer. 

Massá se abre com Maresca. Abrão traça uma nova estratégia. Massá ajuda 

os homens de Abrão. O rei Quedorlaomer faz Maresca refém.

 A vida de cada 
um de nós é um 
pequeno passeio, 
uma curta passagem 
por este mundo, e o 
pior erro que alguém 
pode cometer é ficar 
vendo-a passar sem a 
viver plenamente.

Ter medo é natural, 
viver com cautela é 
sinal de inteligência, 
mas tudo isso em 
demasia acaba 
impedindo a pessoa 
de ser feliz, de 
experimentar. No final 

MOMENTO
especial

Ouse viver e não sobreviver

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FRANCISCA ISABEL DE MATOS LUCAS 

E MARIA CRISTINA LUNARDI

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário! 

Gratidão é o segredo. Tanto pelas 
coisas boas que aconteceram, quanto 
pelas coisas que no final viraram 
lições.”

 cultura@jornaldat.com.br

o que importa é tudo 
que viveu, não quanto 
sobreviveu.

Ouse mais, ouse 
com alegria! 
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Abrindo meus arquivos me deparei com uma gama de fotos lindas e em especial hoje resolvi 

evidenciar alguns nomes da ala feminina que sempre arrasam nas festas que assinei e ainda 

se Deus quiser assinarei. Com isso revi estilos no melhor look esporte fino e com um up grade 

para o social quando promovi a noite intitulada “Studio 54”. Uma balada extremamente chique 

que movimentou em grande estilo o salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Festa 

animada e por todo Alto Tietê. São esses flashes que eternizam momentos inesquecíveis onde 

meus amigos , parceiros, habitués e convidados desfrutam de noite unica no circuito. Vínha-

mos até o inicio da pandemia com projetos sempre pujantes e a cada realização o comentário 

era o mesmo . Mais um evento impecável, onde a boa música, a comida excelente, bebidas de 

procedência e com fartura , gente bonita e elegante e que emanaram sempre alto astral . Cada 

decoração fazia do salão social do Clube um espetáculo de glamour, requinte onde a qualidade 

de cada detalhe era perceptível e assim o cenário ficaria irretocável . Vamos curtir os flashes 

assinados por José Carlos Cipullo.

Estilos Revendo 

o
s
n
y

Juliana Valim

Simplesmente Vitória 

Betilene Mendonça e Paty Benatti

Eliete Abranches Daniela Guedes Rios

Lia Menezes

Silvana Navajas


