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Decisão judicial faz 
Prefeitura isolar área 
para impedir invasão

Espaço na Vila São 
Francisco é ocupado 
por habitações 
irregulares; medida 
pretende evitar
novas ocupações

NOVA FASE

Em 5 dias, atendimento presencial tem 988 registros. Cidades, página 4

Para dar cumprimento a uma 
determinação judicial, a Prefei-
tura de Mogi das Cruzes reali-
zou ontem uma nova ação para o 
congelamento da área da invasão 
existente na Vila São Francisco. O 
trabalho tem a participação das Se-
cretarias Municipais de Segurança 
e de Serviços Urbanos, além da 
Guarda Municipal. A ação não re-
moveu nenhuma família do local, 
mas visa evitar novas ocupações.  
Cidades, página 6

A Guarda Municipal de Mogi das 
Cruzes interrompeu, na madrugada 
de domingo, uma festa clandestina 
com cerca de 800 pessoas na estra-
da Etsunari Adachi, na Porteira Pre-
ta. A ação, realizada após denúncia 
anônima, fez parte do trabalho de 
fiscalização do desrespeito às res-
trições sociais para enfrentamento 
à pandemia. Cidades, página 4

Denúncia anônima

FESTA COM 
800 PESSOAS 
É FECHADA

LIBERTADORES

Santos encara 

o Boca Juniors 

na Vila. p9

Ação teve participação das secretarias de Segurança e Serviços Urbanos, além da Guarda Municipal

Divulgação/PMMC
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Vacina contra a Covid

Mogi abre agendamento para 
pessoas com comorbidades

Cadastro atende gestantes, portadores de Síndrome 
de Down e grupos com comorbidades. Cidades, página 3
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Denunciado caso de injúria racial em UPA
Cidades, página 5
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HOSPITAL VETERINÁRIO
O deputado estadual André do Pra-
do e o deputado federal Marcio Al-
vino (ambos do PL) reforçaram o 
pedido da criação de um hospital 
veterinário regional ao vice-gover-
nador e secretário de Governo, Ro-
drigo Garcia, e ao secretário da Casa 
Civil, Cauê Macris. Esse também é 
um pleito do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat).

ALERTA AO VÍRUS
Amanhã, às 19h30, tem live da APCD 
– Regional Mogi das Cruzes com a 
professora Tatiana Mello, doutora 
em Epidemiologia e coordenadora 
do curso de Odontologia da UMC. A 
convidada abordará o esforço cientí-
fico na busca de instrumentos para 
combater a Covid-19, com destaque 
para diferentes tipos de testes e as 
vacinas para imunizar a população. 
A transmissão será pelo Facebook e 
mais informações podem ser obti-
das pelo WhatsApp (11) 94135-7160 
ou e-mail cursos@apcd-rmc.com.br.

PERDA NA COMUNICAÇÃO
Aos 57 anos, o fotógrafo Ricardo 
Morgenroth de Freitas faleceu em 

decorrência de complicações após 
uma cirurgia cardíaca, no último do-
mingo. O processo cirúrgico ocorreu 
na última semana do mês passado 
e gerou problemas durante o pós-
-operatório. Ricardo Freitas traba-
lhou por mais de 14 anos na Prefeitu-
ra de Mogi, além de ser proprietário 
da MogiDigital Comunicação Visual. 
O fotógrafo era casado com a jorna-
lista e diretora de Comunicação da 
Câmara Municipal, Rosângela Ca-
valcante, com quem teve um casal 
de filhos. Seu corpo foi velado e se-
pultado no domingo passado, no ce-
mitério Parque das Oliveiras.

PARCEIRO
Faleceu, no domingo passado, o en-
genheiro da Sabesp, Marcos Santos 
Jorge, esposo de Cláudia Zapille, ex-
-proprietária do Colégio Acadêmico 
Mogiano, com quem era casado há 
19 anos. Assinante do Mogi News 
há mais de 20 anos e frequentador 
dos eventos promovidos pelo Gru-
po, Marcos sofreu um infarto ful-
minante. Seus amigos lamenta-
ram sua partida nas redes sociais 
e, nós, desejamos força a toda famí-
lia e companheiros de Marcos nes-
te momento de luto.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Cautela com o 13°

E
m momento de recuperação do co-
mércio, após seguidas semanas fe-
chado, o adiantamento do 13° sa-
lário de aposentados e pensionistas 

deverá servir como alento para o setor e be-
neficiários. Com o início dos pagamentos 
da primeira parcela programado para 25 de 
maio, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) planeja incrementar a renda dos be-
neficiários e favorecer a recuperação econô-
mica. Essa injeção, porém, tende a funcionar 
como um atenuante da queda, não como 
um impeditivo.

Nesse cenário, as estimativas apresentam 
um quadro com nítida vantagem de vendas 
para o segmento de farmácias, a exemplo 
do que ocorreu no ano passado, quando o 
governo federal adotou a mesma medida. 

A vacina demorou e pegou terra arrasada 
em sua chegada. Se tivesse disponível antes 
e se o Plano de Vacinação fosse focado pri-
meiramente no público que precisa trabalhar 
na rua, ou seja, os mais jovens, talvez a si-
tuação do setor comercial não fosse tão crí-
tica. Mesmo assim, a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) acredita que 

a antecipação do 13° salário para aposen-
tados e pensionistas é uma medida impor-
tante para aquecer o comércio, junto com 
o pagamento das novas parcelas do auxílio 
emergencial que, mesmo menores que as ro-
dadas do ano passado, aumentarão o poder 
de compra da população. Da mesma forma 
entende o Sindicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), 
que avaliou a medida com cautela, uma vez 
que o benefício dado neste mês poderá fal-
tar em outras importantes datas, como o fim 
do ano, melhor período de vendas. O 13º 
é fundamental na promoção das vendas de 
Natal. Com a pandemia, o prejuízo no final 
do ano passado foi grande, principalmente 
na relação empresa e colaboradores. 

Redundante, mas importante destacar que, 
com o comércio cada vez mais flexibilizado, a 
população deve continuar colaborando cada 
vez mais para o fim da pandemia, seguindo 
as medidas básicas, como distanciamento fí-
sico, uso de máscara e álcool em gel. 

O setor comercial promete colaborar e 
aguarda ansiosamente o início da medida, 
mas continua temendo o futuro.

Não faz muito tempo que 
um estudo do Imperial Col-
lege London e da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
trouxe dados preocupantes: 
o número de crianças e ado-
lescentes obesos aumentou 
dez vezes nos últimos 40 
anos em todo o mundo. No 
Brasil, estima-se que cerca de 
35% das crianças estão com 
sobrepeso e 15% são obesas.

De acordo com a OMS, 
aproximadamente 70% das 
doenças estão relacionadas 
direta ou indiretamente ao 
estilo de vida. Esses novos 
hábitos e costumes reper-
cutem inclusive na vida das 
crianças.

Essa realidade exige um 
olhar especial, pois existe um 
risco enorme de meninos e 
meninas desenvolverem, ain-
da na infância, doenças sérias, 

Obesidade infantojuvenil

ARTIGO
Afonso Pola

a exemplo de diabetes, além 
da alta probabilidade (algo 
em torno de 80%) deles vi-
rarem adultos obesos.

A combinação de uma má 
alimentação com o sedenta-
rismo, frequente nos dias de 
hoje, tem uma consequência 
muita séria. Estamos falando 
de crianças que desenvolve-
ram diabetes tipo 2, proble-
mas no pulmão e coração, 
pressão e colesterol altos. 
Tanto que, de acordo ainda 
com a OMS, a atual geração 
de crianças deverá viver me-
nos que seus pais.

O intenso desenvolvimen-
to tecnológico produzido nas 
últimas décadas permitiu que 
criássemos um mundo para 
o qual não estamos adapta-
dos. Ou seja, nossa cultura 
promove comportamentos 
sedentários e baixos níveis 

de atividade física, enquan-
to há uma oferta importante 
de comida, particularmente 
do tipo mais calórico.

A adoção de hábitos e cos-
tumes que contrariam nossa 
natureza, aliado ao intenso 
estresse imposto por uma so-
ciedade extremamente com-
petitiva acaba, muitas vezes, 
tornando precoce a incidên-
cia de determinados males 
como o derrame e o infarto.

Nós somos geneticamen-
te programados para andar 
cerca de 20 quilômetros por 
dia e não fazemos isso. Dife-
rentemente de outros tempos 
quando o movimento era 
parte integrante das brinca-
deiras, nossas crianças pas-
sam a maior parte do tempo 
sentadas e manuseando apa-
relhos eletrônicos. Em nome 
da comodidade e praticidade 
estamos abreviando vidas.

 afonsopola@uol.com.br
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Vacinação continua para 
quem fez agendamento

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das Cru-
zes liberou na sexta-feira 
passada, novas vagas de 
agendamento para apli-
cação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 
em pessoas com 60 anos 
ou mais. As vagas foram 
liberadas para ontem e hoje. 

O agendamento é fei-
to  por meio do site da 
Prefeitura https://vacina.

Imunização

mogidascruzes.sp.gov.br/ .
As segundas doses também 

precisam ser agendadas, 
mas o município aguarda 
chegada de novas grades 
pelo governo do Estado. 

Mogi das Cruzes está 
programando para amanhã 
a abertura do agendamento 
online para aplicação de 
primeira dose para profis-
sionais da Saúde. Na semana 
passada, o município recebeu 

novas grades do governo 
do Estado para ampliação 
do atendimento para esse 
público. Já os profissio-
nais recém-contratados 
de hospitais e novas alas 
Covid-19, as doses devem 
ser liberadas nos próprios 
locais de trabalho.

Na quinta, sexta e sábado, 
foi realizada a aplicação de 
primeira dose para pessoas 
com 60 anos.

Vagas foram liberadas para aplicação da primeira dose em pessoas com 60 anos 

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Aberta agenda da vacinação
para pessoas com comorbidades

Prefeitura de Mogi começou ontem a receber reservas online para imunização de novos grupos prioritários

COVID-19

Mogi das Cruzes iniciou 
ontem, às 15 horas, o agenda-
mento online para aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para gestantes e 
puérperas com comorbidades, 
portadores de Síndrome de 
Down, renais crônicos em 
tratamento de hemodiálise, 
transplantados imunossupri-
midos (a partir de 18 anos); e 
pessoas com deficiências graves 
e comorbidades (pessoas de 
55 a 59 anos).

Para receber a dose, será 
obrigatório entregar, no mo-
mento da vacinação, uma carta 
ou declaração médica com 
diagnóstico que comprove 
sua condição de acordo com 
os critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde, além da 
receita da medicação de uso 
contínuo que utiliza. Também 

é obrigatória apresentação 
de documento pessoal com 
foto, CPF e comprovante de 
residência em Mogi.

Assim como tem ocorrido com 
as faixas etárias, o município 
recebe os lotes fracionados da 
vacina, portanto, novos agen-
damentos serão liberados para 
portadores de comorbidades 

em novas datas. “É natural que 
estas pessoas estejam muito 
ansiosas, mas é necessário 
providenciar primeiro a carta 
do médico para depois rea-
lizar o agendamento online”, 
explicou a chefe da Divisão 
de Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

A carta será retida no ato 

da imunização e a pessoa que 
não levar a documentação 
exigida para comprovação 
da doença não poderá ser 
vacinada.

Nesta semana, também 
começa a vacinação de pessoas 
55 a 59 anos com deficiên-
cias graves, que precisam 
obrigatoriamente apresentar 
comprovante (com entrega 
de cópia) do cadastro no 
BPC – Benefício de Prestação 
Continuada, além de CPF, RG 
e comprovante de endereço na 
cidade. As demais faixas etárias 
desses grupos serão inclusas 
gradativamente, conforme 
definição do governo estadual.

É importante reforçar que 
a vacinação ocorrerá de for-
ma contínua, ou seja, a cada 
semana, novas vagas serão 
abertas para este público.

Documentos devem ser levados no dia da vacinação

Emanuel Aquilera

- Devem apresentar original e entregar cópia do relatório médico ou exame 
que comprove a condição clínica + receita da medicação de uso contínuo.
- Diabéticos – podem apresentar apenas cópia da receita da medicação 
que utiliza de uso contínuo para diabetes.
- Hipertensos – a imunização contempla apenas portadores de 

- Arritmias cardíacas
- Asma grave
- Cardiopatia congênita no adulto
- Cardiopatia Hipertensiva
- Cirrose hepática
- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar
- Demais indivíduos em uso de medicações imunossupressoras
- Diabetes Mellitus (tipo 1 e 2)
- Displasia broncopulmonar
- Doença cerebrovascular
- Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas
- Doença renal crônica
- Doenças reumatológicas imunomediadas sistêmicas em atividade
- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- Fibrose cística
- Fibrose pulmonar
- Hemoglobinopatias graves
- Hipertensão arterial estágio 3
- Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou
   comorbidade
- Hipertensão arterial resistente (HAR)
- Imunodeficiência primária
- Insuficiência Cardíaca (IC)
- Miocardiopatias e Pericardiopatias
- Neoplasias hematológicas
- Obesidade mórbida ou IMC >ou= 40”
- Pacientes oncológicos
- Pessoa que vive com HIV
- Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- Pneumoconiose
- Pneumopatias crônicas graves
- Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados
- Síndrome de Down
- Síndromes Coronarianas
- Valvopatias

Confira a lista das doenças atendidas

Comorbidades hipertensão grave (estágio 3, resistente, ou com lesões de órgão-
alvo) mediante laudo médico com essa especificação e receita das 
medicações que utiliza).
- Asma – obrigatória apresentação e entrega da carta médica e 
receita de uso de medicação/corticóide sistêmico ou relatório de alta 
de internação hospitalar por asma no último ano. Somente uso de 
medicação inalatória (“bombinha”) não configura direito à vacinação.

Média de internações é 
superior a da Grande SP

A ocupação dos leitos para 
pacientes com coronavírus 
(Covid-19) no Alto Tietê 
supera a média registrada na 
Grande São Paulo. Entre os 
hospitais da região em pior 
situação estão o Santa Mar-
celina de Itaquaquecetuba; 
o Regional Doutor Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, e Doutor 
Arnaldo Pezzuti, de Mogi 
das Cruzes. Os dados foram 
atualizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde.

Três dos quatro hospitais 
regionais com Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) no 
Alto Tietê estão com ocupa-
ção superior a 88%. A taxa 
segue elevada e supera a 
média de 76% informada 
para a Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP).

A situação mais grave foi 
registrada no Hospital Santa 
Marcelina, de Itaquá, que 
voltou a registrar aumento 
na ocupação da UTI. Ontem, 

Por coronavírus

o índice era de 90% dos 20 
leitos de UTI e 100% nos 22 
leitos de Enfermaria. Mesmo 
tendo inaugurado um hospital 
de campanha recentemente, 
a cidade ainda sofre com 
picos de internações. A uni-
dade provisória só atendeu 
pacientes na Enfermaria, 18 
encontram-se no local.

Também passa por si-
tuação delicada o Hospital 
de Ferraz, são 26 leitos de 
UTI com 88% de ocupação 
e 26 de Enfermaria com-
pletamente ocupados. Em 
Mogi, no Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, funcionam 
30 leitos de UTI com 95% 
de ocupação e 30 leitos de 
Enfermaria com ocupação 
de 44%.

Entre as quatro unidades 

com UTI do Alto Tietê, apenas 
o Hospital Luzia de Pinho 
Melo, também em Mogi, in-
formou situação controlada. 
São 46 leitos de Enfermaria 
com 30% de ocupação e 
33 de UTI com 64% de 
ocupação. Já em Suzano, 
operando apenas com leitos 
de Enfermaria, o Hospital 
Auxiliar comunicou uma 
taxa de ocupação de 41,18% 
de seus 20 leitos.

Mortes
Nas últimas 72 horas na 

região foram confirmadas 38 
mortes causadas pelo coro-
navírus. Os óbitos ocorreram 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano. 

Os dados liberados ontem 
pelo Consórcio de Desen-
volvimentos dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
revelam, ainda, que desde o 
início da pandemia na região, 
já foram registradas 3.784 
falecimentos por Covid-19.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

A situação mais 
grave foi registrada 
no Hospital Santa 
Marcelina, de Itaquá
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Prefeitura interrompe festa 
clandestina com 800 pessoas

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Mogi das Cruzes 
interrompeu, na madrugada 
do domingo passado, uma 
festa clandestina com cerca 
de 800 pessoas na estrada 
Etsunari Adachi, no bair-
ro Porteira Preta. A ação, 
realizada após denúncia 
anônima, fez parte do tra-
balho de fiscalização do 
desrespeito às restrições 
sociais para enfrentamento 
à pandemia do coronavírus 
no município.

Ao chegar ao local, os 
guardas municipais en-
contraram os participantes 
aglomerados, a maioria sem 
utilizar máscara de proteção 
facial ou cumprir as normas 
de segurança sanitária. Os 
participantes foram disper-
sados e os responsáveis pelo 
evento foram notificados, 
de acordo com a legislação. 

A Secretaria Municipal 
de Segurança também vai 
solicitar à Polícia Civil para 
que os responsáveis respon-
dam criminalmente pela 

Porteira Preta

promoção do evento. A 
realização de festas é proibida 
pelas normas estabelecidas 
pelo Plano São Paulo para 
o controle da disseminação 
do coronavírus.

Neste final de semana, a 
Guarda Municipal disper-
sou cinco aglomerações de 
pessoas em Mogi das Cru-
zes. Além da Porteira Preta, 
também foram registradas 
ocorrências na região da 
praça Norival Tavares, no 
Parque Olímpico, na praça 
da Aeronáutica e no Mogilar.

A corporação também 
registrou cinco ocorrências 
de tráfico de entorpecen-
tes, duas de furto, uma de 
roubo, além de duas por 
desrespeito à Lei Maria 
da Penha.

Fiscalização 
O Departamento de Fisca-

lização de Posturas também 
atuou intensamente durante 
todo o final de semana. 
Entre a noite de sexta-feira 
passada e domingo, foram 

registradas 315 chamadas 
junto à Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp). 
Deste total, 76 denúncias 
não eram procedentes. 

Neste período, foram 
registradas nove autuações, 
sendo quatro  multas a esta-
belecimentos por desrespeito 
às regras de restrição para o 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, três multas por 
realização de pancadão e 
duas multas por desrespeito 
à Lei do Silêncio.

As ocorrências de desres-
peito ao decreto da pandemia 
foram registradas nos bairros 
do Socorro, Centro, Mogilar 
e Vila Rubens, enquanto os 
pancadões aconteceram no 
Mogilar e em Jundiapeba. 
Por fim, os flagrantes de 
desrespeito à Lei do Silêncio 
foram no Parque Olímpico 
e no Jardim Esperança.

A população pode auxiliar 
no trabalho de fiscalização 
e da Guarda Municipal com 
denúncias pelo telefone 
153, da Ciemp.

Quase mil agendamentos são 
feitos para serviços públicos

Do total de agendamentos feitos, 790 realizaram os serviços presenciais na Prefeitura; 80% do total cadastrado

EM 5 DIAS

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realizou 988 agen-
damentos para atendimento 
presencial, no período de 3 a 
7 de maio – primeira semana 
de funcionamento desta 
estratégia de prestação de 
serviços, que alia a retomada 
gradativa das atividades, 
mas mantém as medidas 
para evitar aglomerações 
e reduzir o risco de contá-
gio pelo novo coronavírus. 
Do total de agendamentos, 
20% não compareceram, 
resultando em 790 serviços 
presenciais. Dos usuários 
que responderam a uma 
pesquisa, 80% deram nota 
9 e 10 para o atendimento.

O serviço presencial é reali-
zado no Pronto-Atendimento 
ao Cidadão (PAC) Central, 
que fica no prédio-sede da 
Prefeitura, que está localizada 
na avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 277, no 
Centro Cívico, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 16 horas, 
seguindo todas as recomen-
dações sanitárias, como uso 

Para evitar aglomerações, é permita apenas a entrada de uma pessoa por serviço, a menos que seja um idoso

de máscaras, álcool em gel 
e distanciamento.

Por este motivo, é per-
mitida a entrada de apenas 
uma pessoa, sem acompa-
nhante, exceto nos casos 

em que requerente precisar, 
como idosos e pessoas com 
deficiência.

O agendamento é feito 
pelo site agendamentopac.
pmmc.com.br (acessível em 

qualquer horário do dia), ou 
pelo Whatsapp, no número 
97454-4233 (de segunda a 
sexta, das 8 às 16 horas).

Esta retomada do aten-
dimento, com restrições, 

foi possível devido à nova 
etapa da fase de transição do 
Plano São Paulo, que permite 
a reabertura de setores co-
merciais e de serviços.

Na primeira semana, de 

atendimento presencial, os 
serviços mais solicitados foram 
do Semae, IPTU, Procon e 
Cartão de Estacionamento.

Procon
O Procon também retomou 

o atendimento presencial 
no prédio da Prefeitura, a 
partir desta segunda (03). 
O agendamento é feito pelo 
mesmo endereço eletrônico: 
agendamentopac.pmmc.com.
br. O órgão segue com o 
atendimento à distância 
pelo email atendimento.
procon@pmmc.com.br e 
com orientações aos con-
sumidores pelo telefone/
Whatsapp 4798-5090.

Divulgação/PMMC

Serviço presencial 
é realizado no 
Pronto-Atendimento 
ao Cidadão (PAC) 
Central

Isolamento social mogiano
despenca em um mês

A taxa de isolamento social 
em Mogi das Cruzes caiu 
para 45% no último domin-
go. Na comparação com a 
semana passada, o índice 
caiu três pontos percentuais, 
revelando um relaxamento 
preocupante após as medidas 
de flexibilização do Plano 
São Paulo.

Atualizado diariamente pelo 
Sistema de Monitoramento 
Inteligente de São Paulo 
(Simi), o índice segue bem 
abaixo do recomendado 
para evitar novas ondas da 
pandemia do coronavírus.

Registrando queda pelo 
quarto domingo seguido, 
o isolamento da população 
mogiana está despencando 
desde 18 de abril, quando 
a cidade chegou a registrar 
metade da população em 
casa. Uma semana depois, 
em 25 de abril, a taxa caiu 
um ponto percentual.

Daquela data em diante, o 
sistema aponta que Mogi não 

Preocupante

recuperou mais o isolamento. 
Confiantes com a liberação 
de leitos para pacientes com 
Covid-19 e a reabertura do 
comércio sustentada pela 
flexibilização do Estado, o 
mogiano relaxou novamente.

No domingo passado, 2 
de maio, a cidade ainda 
conseguiu segurar uma taxa 
de 48%, dai para frente o 
isolamento social teve redução 
intensificada durante a semana, 
oscilando de 40 a 37% entre 

segunda e sexta-feira.
Anteontem marcou a segunda 

semana de reabertura de res-
taurantes, parques e cinemas 
e, ainda que a ocupação de 
leitos esteja controlada, o 
número de óbitos é alto. Na 
última semana, 63 mogianos 
perderam a vida devido a 
infecção com a Covid-19. 
O isolamento atual também 
segue abaixo da taxa de 60%, 
recomendada pelo Estado. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Movimento nas ruas aumentou após a flexibilização

Emanuel Aquilera
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Programa “Viveiro na Rua” 
faz doação de mudas

Os mogianos que passaram 
pela Praça Oswaldo Cruz 
ontem puderam levar para 
casa mudas de ipê amarelo. A 
edição do Programa “Viveiro 
na Rua” foi realizada pela Se-
cretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Transportes e como parte da 
programação do Movimento 
Maio Amarelo – que promove 
ações voltadas à segurança 
viária, à educação para o 
trânsito e à conscientização 
sobre comportamento seguro 
durante todo o mês.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, falou 
sobre a importância da doação 
das mudas. “Fechamos uma 
parceria com a secretária 
Cristiane Ayres e teremos 
ao todo quadro edições do 
Viveiro na Rua. A primeira 
foi ontem e haverá outra hoje, 
no Largo Prefeito Francisco 
Ribeiro Nogueira. Também 
haverá mais duas edições 
na semana que vem, nos 

Ações do Maio Amarelo

dias 25 e 26 de maio. Vamos 
disponibilizar 50 mudas por 
dia, todas de ipê amarelo, cuja 
cor lembra a campanha de 
trânsito”, comentou.

O Programa “Viveiro na 
Rua” foi idealizado com o 
objetivo de aumentar a pre-
sença de espécies arbóreas 
na cidade e já fez sucesso 
durante o drive-thru para a 
vacinação contra a Covid-19, 
realizado no dia 10 de abril. 
Na ocasião, o trailer montado 
no Pró-Hiper distribuiu 150 
mudas, apenas para as pessoas 

vacinadas contra a Covid-19 e 
que quiseram levar uma planta 
para casa. Foram seguidas 
todas as recomendações de 
segurança sanitária e não 
houve aglomerações.

As plantas vêm do Viveiro 
Municipal, localizado no Parque 
Leon Feffer, que possui cerca 
de 25 mil mudas, de vários 
tipos e tamanhos. Os técni-
cos da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
acompanham a doação das 
mudas e dão orientações aos 
cidadãos sobre como cuidar.

São distribuídas 50 mudas por dia, todas de ipê 

Divulgação

Banda Sinfônica encerra 
série virtual com concerto

A Série Virtual iniciada em 
abril e realizada pela Asso-
ciação Orquestra Sinfônica 
de Mogi das Cruzes, chega 
ao fim com a exibição do 
concerto “Dançando pelo 
Mundo”, segunda participação 
da Banda Sinfônica de Mogi 
das Cruzes na programação 

“Concertos Matinais” da Fun-
dação Osesp.

O público poderá conferir 
no Canal do Youtube da 
Sinfônica, amanhã, às 20 
horas, material inédito do 
concerto realizado na Sala 
São Paulo no último dia 27 
de fevereiro de 2021.

Sob a regência do maestro 
Lelis Gerson, a Banda recebeu 
como convidados especiais 
os solistas Amarildo Nasci-
mento (trompete) e Carlinhos 
Freitas (Trombone).

O repertório reuniu mú-
sicas espanholas, armênias, 
americanas, cubanas e em 
especial, a Suíte Nordestina, 
composição brasileira que 
comemora 50 anos desde 
seu lançamento, cuja Banda 

Música

Sinfônica rende homenagens 
ao seu compositor, Mestre 
Duda.

A Banda Sinfônica  é formada, 
por ex-alunos e que hoje são 
monitores do projeto “Peque-
nos Músicos”, e alunos em 
nível avançado e selecionados 
para o concerto. O projeto 
de educação musical gerido 
pela Sinfônica Mogi, reali-
zado nas escolas municipais, 
ainda segue descontinuado e 
aguardando posicionamento 
da Prefeitura de Mogi das 

Cruzes. Atualmente, mais 
de 70 profissionais estão 
sem remuneração desde 
janeiro de 2021.

“Nossa primeira Série Vir-
tual teve o resultado que 
esperávamos. Mais pessoas 
puderam conhecer nosso 
trabalho que completará 20 
anos em 2022 e, mesmo sem 
poderem ir aos concertos, 
tiveram a oportunidade de 
ouvi-los e vê-los”, disse o 
maestro e diretor artístico 
Lelis Gerson.

Público poderá conferir no Youtube, amanhã, às 20h

Divulgação

Homem acusa médico da UPA 
do Jd. Oropó de injúria racial

Segundo a vítima, o profissional o teria chamado de “macaco”; o caso foi registrado no 2º Distrito Policial

OFENSA

Um simples atendimento 
médico que deveria ter ocor-
rido na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do bairro 
Jardim Oropó, em Mogi das 
Cruzes, na madrugada de 
sábado, foi parar na delegacia 
após a vítima, identificada 
apenas como Levy, de 22 
anos, ter acusado o médico 
plantonista da unidade de 
ter cometido injúria racial 
ao chama-lo de “macaco” 
e ter se recusado a atender 
a esposa, que foi procurar 
atendimento no local. O 
homem disse ainda que teria 
sido agredido pelo médico, 
que estaria dormindo antes 
de realizar o atendimento, 
que acabou não ocorrendo.

De acordo com informações 
apuradas pela reportagem, 
uma briga teria ocorrido 
após o médico se recusar 
a atender a esposa de Levy, 
que estava passando mal 
naquela madrugada. Para 
evitar aglomerações em razão 

Secretaria de Saúde afirmou que a situação ocorrida na UPA será apurada

da pandemia de coronavírus 
(Covid-19), é necessário 
que os acompanhantes dos 
pacientes aguardem ao lado 
de fora. Enquanto o rapaz 
aguardava, a esposa foi até 
ele e explicou que o médico 
havia se recusado atendê-la.

Indignado com a situação, 
Levy entrou na unidade de 
pronto atendimento para 
conversar diretamente com 
o plantonista, alegando que 
ela estava apenas com uma 
dor de dente. Após uma 
discussão entre os dois, o 
médico teria agredido Levy 
com o cinto que estava 
vestindo na ocasião.

A vítima também contou 
que o médico jogou o com-
putador que utilizava para 
atender os pacientes no chão, 
e iria fazer o mesmo com a 
mesa. Após a briga ter sido 
apaziguada, Levy continuou 
na unidade esperando por 
sua esposa quando ouviu 
o médico dizer ao segu-
rança “tira ele daqui, tira 
esse pretinho daqui, tira o 

macaco daqui”.
Após as ofensas proferidas 

pelo plantonista, o enfermeiro 
Rodrigo Romão, que traba-
lha na unidade, chamou a 
Polícia Militar e o caso foi 

levado para o 2º Distrito 
Policial de Braz Cubas e 
registrado como injúria 
racial. Aos PMs, o médico 
nada disse, mas acabou 
prestando depoimento. O 

enfermeiro ainda divulgou 
um vídeo com o caso nas 
redes sociais. “Junto com o 
segurança, separei a briga 
entre os dois e logo em se-
guida eu solicitei a presença 

da Polícia Militar. No entan-
to, como as leis do nosso 
país não são severas, mas 
sim brandas, a ocorrência 
foi registrada como injúria 
racial e não como racismo”, 
lamentou.

Romão é um dos criadores 
da União de Negras e Negros 
Pela Igualdade (Unegro) de 
Mogi e reafirmou, ao final 
de seu pronunciamento, que 
Levy tem seu total apoio e 
espera que a Justiça seja 
feita. À imprensa, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
informou que o caso também 
será apurado internamente. 

Até 3 anos

O crime de injuria racial, 
descrito no artigo 140 do 
Código Penal, é configu-
rado quando uma pessoa 
é ofendida com base em 
elementos referentes à sua 
raça, cor, etnia, religião, 
idade ou deficiência. Se 
comprovado, o agressor 
pode pegar até três anos 
de reclusão.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo
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Workshop aborda as normas
da publicidade governamental

Em 2021, uma nova gestão 
começou nos municípios paulistas, 
seja um novo mandatário ou 
um prefeito reeleito. Estar no 
comando da cidade envolve 
inúmeras responsabilidades, 
e tornar visível o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Prefeitura e Câmara da 
cidade é um desafio. Pen-
sando nisso, a Associação de 
Profissionais de Propaganda 
promove o workshop gratuito 

“Os Eleitos”, que ocorre amanhã, 
das 8h30 ao meio-dia, e as 
inscrições podem ser feitas 
no site www.oseleitos.com.
br. O evento conta com a 
participação do advogado 
especialista em publicidade 
governamental, Doutor Paulo 
Gomes de Oliveira Filho, e 
do vice-presidente da APP 
Ribeirão, Gustavo de Castro.  

O encontro online tem 
como objetivo esclarecer aos 
gestores e agentes públicos o 
correto uso da publicidade 
governamental: o que é, como 
contratar, o que engloba e a 
prestação de contas ao final. O 

“Os Eleitos”

workshop “Os Eleitos” é vol-
tado para os profissionais que 
atuam na área de comunicação 
de órgãos governamentais e 
também de outras empresas 
que queiram se atualizar e/ou 
atuar em comunicação públi-
ca. “Esse workshop abordará 
como realizar a publicidade 
governamental, desde as li-
citações que visam contratar 
uma agência de publicidade, 
passando por todo processo 
de comunicação pública, até a 
prestação de contas”, explicou 
Gustavo.

Devido à oportunidade 
de realizar eventos online e 
ao projeto de unificação do 
calendário nacional de eventos 
da APP, o workshop ganha 
reforço da APP Brasil por 
meio da executiva nacional. 
Silvio Soledade, presidente 
da APP Brasil, ressaltou que 
é de extrema relevância levar 
para todo país o evento Os 
Eleitos. “Essa iniciativa da APP 
Ribeirão, agora promovida 
nacionalmente, é uma maneira 
de expandir o conhecimento 

para todos que tenham inte-
resse”, pontuou Silvio.

Um dos vice-presidentes 
da APP Ribeirão e também 
diretor da executiva nacional 
pela APP Brasil, Toni Valente, 
salienta a importância de 
ampliar a abrangência do 
evento. “Esse é o primeiro 
projeto de uma APP Regional 
que vai se estender para todo 
o Brasil. Esse é o objetivo 
da nova gestão da executiva 
nacional, observar os eventos 
das regionais com potencial de 
se expandir nacionalmente”. 

O presidente da APP Ribeirão, 
Eduardo Soares, comemora 
essa iniciativa da APP Brasil 
de acolher o evento e pondera 
a importância de fortalecer o 
mercado publicitário regional 
e nacional. “Seguimos promo-
vendo ações para conectar o 
mercado com agências, veículos, 
fornecedores e profissionais de 
propaganda, sempre estimulando 
a criatividade, o networking 
e a participação em eventos, 
que tornam o mercado mais 
unido e forte”, disse.

Semae faz interrupção no 
abastecimento amanhã

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotoso (Semae) 
precisará suspender amanhã 
o abastecimento no Botujuru 
e na Vila Suíssa para obras 
de modernização do sistema 
de distribuição de água. Os 
serviços integram a setorização 
da região leste. No Botujuru, 
a interrupção será das 9 às 
16 horas para uma interliga-
ção na Estação Elevatória de 
Água Tratada do bairro, que 
colocará em operação uma 
nova rede de bombeamen-
to. Na Vila Suíssa, a parada 
será das 9 às 13 horas, para 
substituição de válvula no 
reservatório. Quem tem caixa 
d’água em casa não sentirá os 
efeitos da paralisação. Ainda 
assim, a autarquia recomenda 
economia no consumo.

A setorização é a divisão de 
uma grande área de distribuição 
em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento 
de água e o gerenciamento de 
pressão, agilizar manutenções 
e diminuir perdas.

Nesta semana, o Semae 

Botujuru e Vila Suíssa

segue com os trabalhos de 
assentamento e interligação 
de redes e manutenção e 
substituição de válvulas em 
Cezar de Souza, Botujuru e 
Vila Oroxó.

Os bairros pela setorização 
leste são os atendidos pela 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA) do Socorro, e 
vão de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita do 
rio Tietê. O investimento 
total previsto nas obras de 
setorização da região leste é 
de R$ 6,7 milhões.

Serão realizadas obras de modernização do sistema
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Prefeitura realiza congelamento
de área na Vila São Francisco

Secretário de Segurança esclarece que medida não é para retirar ninguém do local, mas evitar novas invasões

DECISÃO JUDICIAL

Para dar cumprimento a 
uma determinação judicial, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
realizou ontem uma nova 
ação para o congelamento 
da área da invasão existente 
na Vila São Francisco. O 
trabalho tem a participação 
das Secretarias Municipais 
de Segurança e de Serviços 
Urbanos, além da Guarda 
Municipal. Esta ação não vai 
remover nenhuma família do 
local, o trabalho visa evitar 
novas ocupações.

A intervenção complemen-
ta uma série de ações que 
vêm sendo desenvolvidas 
pela Prefeitura buscando 
evitar que novas invasões 
aconteçam no terreno, no 
entanto, o problema ainda 
vinha sendo detectado pelo 
acompanhamento da situação. 
Ontem, foram bloqueados 
os acessos de veículos à área, 
com a colocação de tubos 
de concreto, para evitar a 
circulação. A Guarda Mu-
nicipal também manterá o 
monitoramento no local.

As medidas atendem o 
cumprimento da liminar 
concedida pelo juiz Eduardo 
Carvert, da Vara da Fazenda 

Pública, que determinou 
o congelamento da área, 
proibindo qualquer ato de 
terraplanagem, remoção de 

terra, derrubada de vegeta-
ção, além da modificação da 
estrutura já existente e da 
condição do local.

Todo o trabalho desenvol-
vido na área é baseado em 
estudos sociais realizados 
pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social para 
identificar informações sobre 
os participantes da ocupação.

Na manhã de ontem, o secre-
tário municipal de Segurança, 
André Ikari, acompanhou o 
trabalho e conversou com 
as famílias sobre a ação de 
congelamento da área. Na 
sequência, equipes da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Urbanos colocaram barreiras 
no acesso à ocupação. Não 
houve problemas durante 
os trabalhos.

“Deixamos claro que esta ação 
não é para retirar ninguém da 
área. A Prefeitura está dando 
cumprimento a uma decisão 
judicial e a Guarda Municipal 
irá manter a vigilância e o 
monitoramento no local”, 
esclareceu Ikari.

Ação foi realizada na manhã de ontem, com participação das secretarias de Segurança e Serviços Urbanos

Divulgação/PMMC

Guarda Municipal 
mantém vigilância 
do local para 
garantir segurança 
dos moradores

Setorização é a 
divisão de uma área 
para aperfeiçoar o 
fornecimento
de água
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Ministério da Saúde quer estoque com 9 milhões de medicamentos do ‘kit intubação’

Depois de Estados relatarem falta de medicamentos para intubar pacientes internados com Covid-19, o Ministério da Saúde quer 
formar um estoque regulador dos produtos que compõem o chamado “kit intubação” para evitar novos riscos de desabastecimento. A 
intenção é que o país tenha produtos para três meses, o que, nos cálculos internos feitos pelo governo no pico da pandemia, representa 
nove milhões de remédios. O “kit intubação” é formado por sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. Esses remédios 
garantem que o paciente seja intubado sem sentir dor e sem tentar arrancar o tubo em reação involuntária.

O PDT enviou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) mais 
uma notícia-crime contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), atribuindo ao 
chefe do Executivo supostos 
crimes de perigo contra a vida 
da população e charlatanismo 
em razão da “excessiva difusão” 
da cloroquina, medicamento 
sem eficácia comprovada contra 
a Covid-19.

Em documento datado 
da quinta-feira passada, o 
partido defende a abertura de 
inquérito contra o presidente 
com base nos artigos 132 e 
283 do Código Penal, que 
preveem penas de detenção 

PDT envia notícia-crime 
contra Bolsonaro

Supremo

de três meses a um ano, cada.
Segundo o PDT, Bolsonaro 

incorre nos crimes “ao fazer 
propaganda massiva de que a 
cloroquina é medida infalível 
para a cura da Covid-19”, sem 
estudo científico que comprove 
a eficácia do medicamento.

O PDT cita o aumento na 
produção de cloroquina pelo 
Exército - alvo de pedidos 
de investigação - e lembra a 
decisão da Justiça Federal que 
proibiu a Secretaria Especial 
de Comunicação Social de 
promover campanhas publici-
tárias defendendo “tratamento 
precoce” contra o coronavírus 
ou remédios sem eficácia. (E.C.)

Vacinação pode ser 
afetada, alerta Covas

A indefinição para o governo da China liberar a exportação do IFA, necessário 
para a produção da Coronavac, pode afetar o cronograma a partir de junho

COVID-19

A indefinição para o governo 
da China liberar a exportação 
do Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA), necessário para 
a produção da Coronavac, 
pode afetar o cronograma de 
vacinação contra a Covid-19 
a partir de junho, afirmou 
ontem o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas. Há a 
expectativa de que o insumo 
seja liberado até próxima 
quinta-feira e, assim, chegaria 
até o dia 18, mas o envio ainda 
não foi confirmado. O anúncio 
foi feito durante a entrega de 
2 milhões de doses da vacina 
para o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), do 
Ministério da Saúde.

“Para maio, temos a entrega 
desta semana, 2 milhões no 
dia de hoje, mais 1 milhão 
na quarta-feira e 1 milhão e 
100 na sexta. E, a partir daí, 
não teremos mais vacinas, 
porque não recebemos o IFA. 
Então, aguardamos a chegada 
desse material para que isso 
possa ser processado. Situação 
parecida com essa também é 
enfrentada pela Fiocruz, que 

a informação que eu tenho é 
que não teve o seu IFA libera-
do. Preocupa muito, porque 
o cronograma de vacinação, 
não neste momento, mas a 
partir de junho, poderá sofrer 
algum impacto.”

Segundo Covas, a liberação 
aguardada é de 4 mil litros do 
insumo O diretor do instituto 
e o governador de São Paulo 

João Doria (PSDB) voltaram 
a atribuir a dificuldade para 
o IFA ser liberado à postura 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e membros do 
governo, que fizeram declara-
ções ofensivas contra a China.

“O mesmo laboratório, Sinovac, 
disponibiliza insumos para 
um país vizinho, o Chile, que 
não agride a China, que não 

tem o seu presidente falando 
mal do governo chinês, do 
povo chinês e de sua vacina. 
O fluxo é normal de entrega 
desses insumos para o Chile. 
Por que não é para o Brasil? 
Razões de ordem diplomática 
e as formas desastrosas de 
manifestação em relação ao 
governo da China”, afirmou 
Doria.

Expectativa é que o insumo seja liberado até quinta, e, assim, chegaria até o dia 18

Maurício Sordilli/Secop Suzano
Estadão Conteúdo

O vice-presidente da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid e 
líder da Oposição no Senado, 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), reforçou críticas 
ao depoimento do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
na comissão e afirmou que, 
para a maioria dos membros 
da CPI, “as respostas não foram 
satisfatórias”. Segundo ele, 

“há elementos que fortalecem 
talvez a possibilidade de uma 
reconvocação”.

Em entrevista à CNN Brasil, 
Randolfe avaliou que, apesar 
da possibilidade de uma nova 
convocação, os depoimentos 
para o mês de maio já estão 
agendados e não devem ter 
alteração na agenda. Segundo 
ele, na próxima semana, devem 
ser ouvidos o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello, na 
quarta-feira da semana que 
vem, e o ex-ministro das 
Relações Exteriores Ernesto 
Araújo, na quinta-feira dia 20.

De acordo com o parla-
mentar, os depoimentos dos 
ex-ministros Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teich, na 
semana passada, apontaram 
para um “comando paralelo” 
na gestão do Ministério da 
Saúde. Em sua avaliação, 
enquanto de um lado há uma 
influência da ciência, de outro, 
há influência do Palácio do 
Planalto, comandada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 

Marcelo Queiroga pode ser 

reconvocado, diz Randolfe

CPI da Covid

(sem partido).
Questionado sobre a pos-

sibilidade de Pazuello adiar 
novamente seu depoimento, 
o senador garantiu que tais 
tentativas não terão sucesso. 
De acordo com especulações, 
o ex-ministro se articula para 
conseguir um habeas corpus 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para evitar o depoimento 
como testemunha. Nestas 
situações, o depoente se com-
promete a falar a verdade, e 
caso minta, pode responder 
por crime.

Segundo Randolfe, a estra-
tégia se trata de um artifício 
jurídico “Pazuello será convo-
cado à CPI como testemunha”, 
garantiu. “Eu, particularmente, 
não acredito que ele [habeas 
corpus] seja concedido”.

Para a agenda da CPI na 
semana, Randolfe afirmou 
que os depoimentos estão 
sendo escalados sob uma 
estratégia de possível conexão 
entre depoimentos sobre a 
aquisição de vacinas. Como 
exemplo, o senador afirma 
que há especulação de que 
a fala de Fabio Wajngarten, 
ex-chefe da Secretaria de 
Comunicação do governo 
federal, na próxima quarta-

-feira, deve ter alguma conexão 
com os depoimentos de Marta 
Díez, presidente da Pfizer 
no Brasil, e seu antecessor, 
Carlos Murillo, na próxima 
quinta-feira. (E.C.)

Presidente fala sobre a cloroquina curar o coronavírus

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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EUA devem ter retomada mais 
rápida em quase 40 anos

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
ontem que o país deve ter, nos 
próximos meses, a retomada 
econômica mais rápida em 
quase 40 anos. Durante um 
discurso, o democrata citou 
projeções de analistas feitas 
após a aprovação do pacote 
fiscal de US$ 1,9 trilhão em 
março deste ano. “Desde que 
eu assumi o cargo, criamos 
1,5 milhão de empregos”, 
comemorou o chefe da Casa 
Branca.

Segundo o democrata, o 
foco do governo se manterá 
em criar empregos e combater 
a pandemia de Covid-19. “Es-
tamos indo na direção certa”, 
declarou.

Biden também voltou a 
questionar a avaliação feita 
por alguns analistas segun-
do a qual os benefícios de 
seguro-desemprego do governo 
desestimularam a busca por 
trabalho.

Divulgado na sexta-feira 
passada, o relatório de em-
pregos de abril mostrou a 

Emprego

criação de 266 mil vagas nos 
EUA. No entanto, a mediana 
das estimativas dos analistas 
consultados pelo Projeções 
Broadcast indicava geração 
de 1 milhão de postos.

“Vamos deixar claro que qual-
quer pessoa que receber uma 
oferta de trabalho adequada 
deve aceitar o emprego ou 
perderá o seguro-desemprego”, 
afirmou Biden.

Na visão do democrata, as 
pessoas voltarão a trabalhar se 
receberem um salário “decente”.

De acordo com ele, as em-
presas que oferecem salários 

“justos” e um ambiente de 
trabalho seguro encontrarão 
muitos trabalhadores. (E.C.)

Democrata citou projeções após a aprovação de pacote

Divulgação

Homem mata seis e depois se 
suicida em festa de aniversário

O ataque aconteceu por volta da meia-noite do dia das mães no Canterbury Mobile Home próximo ao Colorado

ESTADOS UNIDOS

 Seis pessoas morreram 
depois que um atirador 
entrou em uma festa de 
aniversário e abriu fogo em 
Colorado Springs, Colorado, 
nos Estados Unidos, antes 
de se suicidar na madrugada 
do Dia das Mães. O ataque 
a tiros aconteceu por volta 
da meia-noite do domingo 
passado no Canterbury Mo-
bile Home Park, a cerca de 
13 quilômetros do centro 
de Colorado Springs, disse 
a polícia.

O atirador, que as autori-
dades disseram ser namorado 
de uma das vítimas, não foi 
identificado publicamente. 

“O suspeito, namorado de 
uma das vítimas femininas, 
dirigiu até a residência, 
entrou e começou a atirar 
nas pessoas na festa antes 
de tirar a própria vida”, 
disse o comunicado divul-
gado pelo Departamento 
de Polícia de Colorado 
Springs. Que completa: 

“amigos, família e crianças 
estavam reunidos dentro 
do trailer para comemorar, 
quando o tiroteio ocorreu”. 
O motivo do ataque ainda 
não foi determinado.

As seis pessoas mortas 
pelo atirador, cujos nomes 
e idades ainda não foram 
divulgados, eram adultos. 
Uma das vítimas estava 
comemorando aniversário. 
Nenhuma das crianças da 
festa ficou ferida e agora 
estão com parentes.

Quando a polícia chegou 
ao local às 00h18 locais, 
encontrou o atirador, um 
homem adulto, que foi trans-
portado para um hospital 
com “ferimentos graves”. As 
autoridades confirmaram 
que ele morreu no hospital.

O ataque a tiros aconteceu 
na Canterbury Manufac-
tured Home Community, 
um parque de trailers com 
cerca de 470 trailers, em 
que grande parte de re-
sidentes latinos no lado 
sudeste da cidade, perto 

do aeroporto de Colorado 
Springs, cerca de 110 km 
ao sul de Denver.

O governador Jared Polis, 
um democrata, disse no 
domingo que está de luto 
pelas vítimas. “O trágico 

ataque a tiros em Colorado 
Springs é devastador, espe-
cialmente porque muitos 
de nós estamos passando o 
dia celebrando as mulheres 
em nossas vidas que nos 
tornaram as pessoas que 

somos hoje”, disse em um 
comunicado.

O prefeito de Colorado 
Springs, John Suthers, um 
republicano, prometeu uma 

“investigação completa” e 
pediu paciência do público 

enquanto a polícia busca 
respostas. Como Polis, ele 
disse que estava sofrendo 
com as famílias.

“Hoje estamos de luto pela 
perda de vidas e orando 
solenemente por aqueles que 
foram feridos e por aqueles 
que perderam familiares 
em um ato de violência 
sem sentido na manhã de 
domingo”, disse o prefei-
to em um comunicado à 
imprensa.

O chefe de polícia de Co-
lorado Springs, Vince Niski, 
disse em um comunicado 
que as autoridades que 
responderam ao chama-
do ficaram “incrivelmente 
abaladas” com o que viram 
no local do crime.

“As palavras são insufi-
cientes para descrever a 
tragédia que aconteceu esta 
manhã”, disse ele. “Isso é 
algo que você espera que 
nunca aconteça em sua 
própria comunidade, no 
lugar que você chama de 
lar, afirmou”.

 Estadão Conteúdo

As pessoas mortas, cujos nomes e idades ainda não foram divulgados, eram adultos

Divulgação

O ministro da Saúde da Ale-
manha, Jens Spahn, anunciou a 
liberação da vacina da Johnson 
& Johnson (J&J) para todos os 
adultos, com prioridade para 
pessoas com mais de 60 anos. 
A recomendação ocorre em 
meio a relatos de surgimento 
de coágulos sanguíneos raros 
e acontece em linha à atitude 
do governo com o imunizante 
da AstraZeneca.

Segundo Spahn, o governo 
estima entre 5 e 6 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos na 
Alemanha que ainda precisam 
ser vacinadas. De acordo com 
ele, há a previsão de entrega 
de 10 milhões de doses da 
J&J em junho ou julho.

Em meio às negações contra 
vacinas, um levantamento 
conduzido pelo Public Health 
England (PHE), agência do 
Departamento de Saúde do 
Reino Unido, apontou que 
uma única dose do imunizante 
da AstraZeneca garante um 
porcentual 80% menor de 
morte por Covid-19, em com-
paração com aqueles que não 
receberam nenhuma vacina.

Alemanha libera vacina 
a todos os adultos

J & J

O órgão acrescentou que 
uma redução geral semelhante 
no risco de morte por Covid 
foi observada para aqueles 
que receberam uma dose da 
Pfizer, em comparação com 
indivíduos não vacinados. 
No entanto, essa proteção 
aumentou para 97% para 
aqueles que receberam duas 
doses do imunizante.

Na divulgação dos dados, 
a Inglaterra relatou ontem 
nenhuma morte por corona-
virus pela primeira vez desde 
30 de julho passado, apontou 
o The Guardian. Nenhum 
óbito também foi registrado 
na Escócia e na Irlanda do 
Norte hoje, no entanto, quatro 
mortes foram registradas no 
país de Gales. (E.C.)

Dados preliminares indicam 
que a variante B.1617 do co-
ronavírus, originada na Índia, 
tem capacidade de transmissão 
maior do que a cepa original 
do vírus, segundo afirmou 
a líder técnica da resposta 
à pandemia de Covid-19 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Maria Van 
Kerkhove, em coletiva de 
imprensa ontem.

Segundo a cientista chefe da 
entidade multilateral, Sumya 
Swaminathan, até onde se sabe, 
as vacinas contra o coronavírus 
e tratamentos disponíveis são 
eficazes contra casos da cepa 
indiana. Ela ressaltou, no en-
tanto, que as evidências ainda 
são recentes e é importante 

“dar tempo” para que mais 
dados sobre a variante B.1617 
sejam coletados.

Diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus 
informou que os casos e mortes 
globais por Covid-19 atingiram 
um platô, com declínios na 
América Latina. (E.C.)

Dados apontam 
para maior 
transmissibilidade 
de cepa indiana

Covid-19

Governo se manterá 
em criar empregos 
e combater a 
pandemia de 
Covid-19

Entre 5 e 6 milhões 
de pessoas com 
mais de 60 anos que 
ainda precisam ser 
vacinadas
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SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres, 
Felipe Jonatan; 
Vinícius Balieiro, 
Jean Mota, 
Gabriel Pirani; 
Ângelo, 
Kaio Jorge e 
Lucas Braga. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

BOCA JUNIORS 
Agustín Rossi; 
Julio Buffarini, 
Lisandro López, 
Carlos Izquierdoz, 
Emmanuel Mas; 
Cristian Medina, 
Alan Varela, 
Agustín Almendra; 
Christian Pavón, 
Sebastián Villa 
e Carlos Tévez. 
Técnico: 
Miguel Ángel Russo.

SANTOS 
BOCA JUNIORS

ÁRBITRO - Christian Ferreyra (Uruguai).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

INDEPENDIENTE DEL VALLE 
Ramirez; 
Estacio, 
Tenorio e 
Segovia; 
Cheme, 
Uca, 
Pellerano, 
Faravelli e 
Caicedo; 
Murillo e 
Escobar. 
Técnico: 
Renato Paiva.

PALMEIRAS  
Weverton; 
Luan, 
Gustavo Gómez e 
Renan; 
Marcos Rocha, 
Felipe Melo, 
Patrick de Paula, 
Raphael Veiga e 
Victor Luis; 
Luiz Adriano e 
Rony. 
Técnico: 
Abel Ferreira

INDEPENDIENTE 
DEL VALLE 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Estádio Rodrigo Delgado, Equador.

Santos recebe Boca para não 
se complicar na Libertadores

Novidade da equipe estará no banco: técnico Fernando Diniz estreia para recuperar o Peixe na competição

DESAFIO NO 1º JOGO

Superado o susto no Paulis-
tão, o Santos enfim vai poder 
se concentrar totalmente na 
Copa Libertadores. Algo raro 
para os grandes clubes bra-
sileiros, o time paulista terá 
apenas uma competição para 
se preocupar pelas próximas 
três semanas, em razão da 
queda precoce no Estadual, 
o que quase resultou em 
rebaixamento. O desafio hoje, 
às 19h15, será novamente 
contra o Boca Juniors, desta 
vez na Vila Belmiro.

E, para ajudar nesta emprei-
tada, o Santos conta com um 
reforço no banco de reservas: 
Fernando Diniz. O substituto 
de Ariel Holan iniciou seu 
trabalho ontem. “É um prazer 
poder ser treinador do Santos, 
clube em que já tive a honra 
de atuar como jogador. É o 
time do Pelé, o que já faz o 
time estar entre os maiores 
do mundo. Eu me entregarei 
com toda força que eu tenho 
para poder ajudar o Santos.”

Esta força será, de fato, 

Diniz pede tempo ao torcedor santista para implementar seu estilo de posse de bola

necessária. No primeiro jogo 
contra o Boca, também pelo 
Grupo C da Libertadores, o 
Santos foi derrotado por 2 a 
0, na Argentina, no dia 27. 
Na Vila, o desafio não será 
menor, apesar dos desfalques 
do rival argentino. O técni-
co Miguel Ángel Russo não 
poderá contar com o goleiro 
Andrada, com Covid-19, o 
zagueiro Carlos Zambrano, 
o meia Edwin Cardona e 
o atacante Mauro Zárate, 
também por questões físicas.

Além disso, o time brasi-
leiro não mostrou evolução 
razoável desde o primeiro 
confronto. Empatou com o 
Red Bull Bragantino, perdeu 
o clássico para o Palmeiras 
e venceu o modesto São 
Bento, para escapar do re-
baixamento no Paulistão. 

Pela Libertadores, goleou o 
The Strongest, única vitória 
do Santos em três jogos no 
Grupo C.

Diante deste cenário pouco 
animador, diretoria, elenco 
e torcida tentam renovar as 
esperanças com a chegada de 
Diniz, apesar de sua pouca 

experiência em competições 
internacionais. “Temos que 
entregar aquilo que o torcedor 
espera: vitórias e bom futebol”, 
avisou o novo treinador.

Mas pede tempo para poder 
implementar no Santos seu 
conhecido estilo de jogo de 
trocas de passe e muita posse 

de bola. “Não será com pou-
co treino que os jogadores 
farão tudo que só o tempo 
pode ajudar a fazer. Mas, aos 
poucos, implantamos a ideia. 
Acredito muito nesse modelo, 
de imposição: futebol mais 
coletivo, corajoso e com in-
teligência tática, sabendo ler 
o adversário. O dia que não 
der para sair jogando, mes-
mo depois de muito treino, 
usaremos a bola longa”, disse.

No quesito “tempo para 
trabalhar”, artigo de luxo 
na temporada, Diniz terá 
vantagem em comparação 
aos seus antecessores. O 
Santos só voltará a dividir 
atenção entre duas ou mais 
competições no fim do mês, 
quando começará o Brasileirão. 
Até o dia 30, a preocupação 
será toda com a Libertadores. 
Depois de enfrentar o Boca, 
terá pela frente novamente 
o The Strongest, no dia 18, 
e o Barcelona, do Equador, 
no dia 26. Serão apenas dois 
jogos em apenas duas sema-
nas, situação excepcional no 
calendário atual.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Santos FC

Palmeiras encara Del Valle
por classificação antecipada

A estratégia do Palmeiras 
de priorizar a Libertadores 
neste início de temporada, 
escalando o time reserva no 
Campeonato Paulista, pode 
render o primeiro grande 
resultado hoje. Diante do 
Independiente del Vale, o 
time de Abel Ferreira já pode 
garantir a classificação para 
as oitavas de final do torneio 
continental. Para isso, basta 
vencer. O jogo será às 21h30 
no estádio Casa Blanca, em 
Quito, no Equador.

No caso de triunfo, o Pal-
meiras alcançará 12 pontos. 
Seria a quarta vitória seguida 
no Grupo A. Com isso, o time 
não poderá ser alcançado 
pelo próprio Del Valle, que 
soma quatro pontos.

A disputa pela classifi-
cação, então, seria com o 
Defensa y Justicia, que soma 
quatro pontos e enfrenta o 
Universitario, amanhã. Se 
vencerem todos os jogos, 
os argentinos conseguiriam 
empatar em pontos com o 

Mais Libertadores

Palmeiras, também chegando 
aos mesmos 12, mas ambos 
estariam classificados. Isso 
significa que uma vitória do 
Palmeiras hoje pode render até 
o primeiro lugar do Grupo A.

Todo esse cenário está na 
mesa faltando duas roda-
das para o final da fase de 
classificação, o que mostra 
o tamanho do conforto. O 
Palmeiras é uma das qua-
tro equipes com 100% de 

aproveitamento na fase de 
grupos. As outras são Flamen-
go, Barcelona de Guayaquil e 
Argentinos Juniors. Se voltar 
do Equador com uma vitória, 
o time alviverde garante vaga 
às oitavas antecipadamen-
te, algo que já conseguiu 
nos três anos, todos com a 
melhor campanha geral da 
primeira fase.

Abel Ferreira dá pistas de 
que vai escalar o time principal, 
poupado na vitória sobre a 
Ponte Preta, pelo Campeo-
nato Paulista. Provavelmente 
será o mesmo time que vem 
atuando na Libertadores A 
única mudança deverá ser 
a entrada de Felipe Melo na 
vaga de Danilo, que atuou 
os 90 minutos em Campinas.

A principal esperança de 
gols é o atacante Rony. Depois 
de marcar duas vezes no 
triunfo diante do Defensa, 
ele chegou a nove gols pelo 
Palmeiras em Libertadores. 
Com isso, superou Edmundo 
e César Maluco. (E.C.)

CORINTHIANS: 
Cássio; 
João Victor, 
Jemerson e 
Raul; 
Fagner, 
Ramiro, 
Gabriel e 
Lucas Piton; 
Luan, 
Otero e 
Cauê. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

INTER DE LIMEIRA: 
Jefferson Paulino; 
Lucas Balardin, 
Renan Fonseca, 
Thalisson Kelven e 
Rafael Santos; 
Deivid, 
Igor Henrique e 
Rondinelly; Felipe 
Saraiva, 
Roger e 
Welinton Torrão. 
Técnico: 
Thiago Carpini.

CORINTHIANS 
INTER DE LIMEIRA

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores.
HORÁRIO -
LOCAL: Neo Química Arena, São Paulo.

Corinthians abre quartas de
final com atenções divididas

O Corinthians segue sua 
maratona e hoje entrará em 
campo em um horário pouco 
comum para jogos durante 
a semana. O time receberá a 
Inter de Limeira, às 16 horas, 
na Neo Química Arena, no 
duelo que abre as quartas de 
final do Campeonato Paulista.

Os jogadores tiveram apenas 
um dia de treino preparatório 
para a partida. A única baixa 
continua sendo o volante 
Cantillo. Ficaram de fora 
da lista de relacionados, por 
opção do técnico Vagner 
Mancini, o volante Xavier e 
o atacante Rodrigo Varanda. 
A tendência é que o treinador 
mande força máxima a cam-
po, mas escalará sua equipe 
também preocupado com 
outro confronto decisivo.

Na quinta-feira, o Corin-
thians visitará o Peñarol, no 
Uruguai, pela fase de grupos 
da Sul-Americana. Um tropeço 
pode custar a eliminação do 
torneio continental e prejuízo 
financeiro para o clube, que 

Paulistão

tem dívida quase bilionária.
Sem dinheiro para contra-

tações, a estratégia de Mancini 
tem sido apostar na base. 
No domingo, na vitória por 
2 a 1 dos reservas sobre o 
Novorizontino, o estreante 
Mandaca, de 19 anos, marcou 
o gol da vitória.

“Não é uma semana fácil. 
Para terça, tenho uma equipe 
que descansou domingo. De 
terça para quinta não sei se 

terei a possibilidade de escalar 
os mesmos atletas. Temos de 
nos basear no que ocorrer, 
no cansaço do jogo. Talvez 
na quinta a equipe ideal não 
seja a de terça pelo cansaço, 
pela recuperação”, disse o 
treinador.

Mancini também sabe que 
dificilmente virão reforços. 

“Entramos em uma fase decisiva 
do Paulista e da Sul-Americana. 
Trabalho com o elenco que 
tenho nas mãos. Reforço 
é sempre bem-vindo para 
o clube. Quando tivermos 
condições, certamente será 
feito (investimento). Nossa 
diretoria está atenta ao mer-
cado e na hora certa isso vai 
acontecer”, analisou.

O Corinthians avançou 
para as quartas de final com a 
segunda melhor campanha na 
primeira fase, com 25 pontos, 
atrás do São Paulo, que fez 
27. A pontuação continuará 
sendo acumulada e serve 
como critério para definição 
do mando na final. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Exibição da Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Nat não consegue acompanhar o vulto que a observava. Dandara decide 

que René permanecerá em sua casa, e João fi ca inconformado. Bianca e 

Karina tentam consolar Gael. Duca leva Nat para casa e cuida da lutadora. 

Wallace se recusa a jantar na casa de Sol. Nat recebe uma foto dela com 

Duca na Pedra do Índio.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Manuela fazem as pazes. Rodrigo pensa em Ana e nao consegue dormir. 

Eva observa o interesse entre Lucio e Ana. Cris induz Tiago a ligar para Lorena. 

Dora aconselha Celina a tentar se envolver com Artur. Cris sofre ao ver Tiago 

abracar Lorena. Ana pede para Manuela ajuda-la a se reaproximar de Julia. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra/Cleyde percebe que perdeu alguns dentes. Famosos chegam à 

inauguração do restaurante de Micaela e o evento é um sucesso. Micaela 

agradece a Bruno pelo apoio e eles quase se beijam. Renzo olha o anel da 

avó de Alexia, e Dominique o questiona. Kyra teme que Alexia se apaixone 

por Renzo novamente. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis chora com a desconfi ança de José Alfredo. Maria Marta pede para 
Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue Maria Ísis até a casa de 
seus pais. Téo posta uma nota contra Cláudio em seu blog. Cora se aproxima 
da família de Maria Ísis e ganha a confi ança de Magnólia.

RECORD, 21H

Gênesis
Ló se despede de todos no acampamento e parte com a família para Sodoma. 

Bera e Jaluzi retornam ao palácio. Lúcifer tenta impedir, mas Deus realiza 

sua aliança com Abrão. Agar aceita a proposta de Sarai. Ló fi ca chocado 

com a revelação da fi lha Paltith sobre Agar. 

  A vida são as 
escolhas que vamos 
fazendo ao longo 
dela. São os caminhos 
que tomamos em 
determinadas alturas, 
são os desvios que 
fazemos.

O tempo passa e 
muitas vezes olhamos 
para trás e pensamos 
como seria o nosso 
hoje se ontem 
tivesse escolhido 
diferente. E quantas 
vezes não sentimos 
arrependimento 
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Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário! 

Eu tenho muito o que agradecer, 
porque todos os dias a vida me torna 
uma pessoa melhor.”

 cultura@jornaldat.com.br

por ter feito esta ou 
aquela escolha.

Mas a verdade é que 
já não vale a pena 
olhar para trás. De 
nada vale pensar no 
que já não se pode 
mudar.
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Neste semana que se inicia busquei em meus arquivos fotos descontraídas 
garantidas em um dos eventos que assinei. É bom demais poder desfilar gente 
bonita, alegre, e de bem com a vida em nossa editoria . Quando me deparo 
com a quantidade de imagens que tenho e ainda com esta qualidade de ima-
gem, fica impossível não destacar . Cada uma dessas pessoas queridas, assim 
que tudo passar, com certeza deverão nos prestigiar em uma próxima festa. A 
alegria e a amizade sempre foram marcas registradas em nossas realizações . 
Todos que nos prestigiam comparecem devido a qualidade que impomos em 
cada detalhe. Uma das coisas mais importantes é a qualidade do som e dos 
músicos que se apresentam, afinal , é insuportável um som inadequado ou 
de qualidade ruim. A cada nome clicado pelo expert Carlos Magno que hoje 
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Maria Auxiliadora Borges, Érica Lima 

Palmeira, Elvira Viggiano, Carolina 

Monteiro, Karen Camargo, Gislaine 

Driska e Luciana Moura. 

Quarta-feira 

Antonio Abissamra, Mirna Alabarce 

Bragheroli Cunha, Diego Moliterno 

, Bárbara Cavalheiro Bittencourt, Bia 

Akemi Ireijo, Taís Santos Faustino .
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Meus sentimentos as queridas 
Claudinha e Odinéia Zapile pela 
perda do querido Marcos dos 
Santos Jorge . Ele na data de 
ontem teve um infarto fulminante 
e veio a óbito e infelizmente não 
pude estar presente no velório. 
Marcos Jorge era um querido 
em nossa Mogi das Cruzes e 
região. Atuava na Sabesp na 
cidade de Suzano e era super 
prestativo para com todos . Que 
Deus conforte o coração de todos 
da família e dos amigos pela 
sua partida . Iremos sentir sua 
falta meu amigo . Você era um 
exemplo de pessoa e de alegria . 
Descanse em paz !!!
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