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Roubo de veículos sobe 53%
no primeiro quadrimestre

Total de ocorrências 
nos 4 primeiros 
meses do ano foi 
de 89; no mesmo 
período de 2020,
acumulado era de 58

IDENTIFICAÇÃO POR QR CODE

Prefeitura finaliza a instalação de 42 abrigos em pontos de ônibus. Cidades, página 3

O roubo de veículos em Mogi 
das Cruzes disparou no 1° qua-
drimestre de 2021. Segundo a Se-
cretaria de Estado da Segurança 
Pública (SSP), até abril foram re-
gistrados 89 roubos, enquanto no 
mesmo período do ano passado, o 
total foi de 58, uma alta de 53%. 
Outros índices de criminalidade 
como homicídios, furtos e roubos 
gerais também aumentaram na ci-
dade neste ano, mesmo durante a 
pandemia de Covid-19. Os qua-
tro primeiros meses de 2021 fo-
ram marcados pelo crescimento 
da violência contra motoristas de 
veículos. Apesar da maior incidên-
cia deste tipo de crime na cidade, 
o acumulado de Mogi fica atrás 
do registrado por cidades vizinhas, 
como Itaquaquecetuba, que lidera 
o ranking com 202 roubos, e Su-
zano, que relatou 126 ocorrências.  
Cidades, página 6

GRÁVIDAS

Câmara cobra 
prioridade na 
vacinação. p5
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Após cerca de nove meses sem 
funcionamento, os equipamentos 
de fiscalização eletrônica de trân-
sito voltam a operar hoje em Mogi 
das Cruzes. Devido ao vencimento 
do contrato com a antiga empresa 
responsável pela operacionalização, 
os radares foram desabilitados e 
retirados das vias municipais em 
agosto do ano passado. Durante 
esta primeira semana, o funciona-
mento dos radares será orientativo, 
sem a emissão de autuações aos 
motoristas. A Prefeitura já implan-
tou a sinalização indicativa sobre a 
existência dos radares para alertar 
os condutores. Cidades, página 3

Fiscalização

Secretaria Municipal de Transportes finalizou ontem a instalação dos equipamentos na cidade

Divulgação/PMMC

1º quadrimestre

Secretaria de Saúde apresenta
balanço de contas em audiência

Secretária interina Andreia Godoi (dir.) mostrou dados 
na Câmara sobre a atuação da Pasta. Cidades, página 4
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Radares voltam a funcionar hoje
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ESTÁGIO NA EDP
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, abriu inscrições 
para o Programa Jovem Aprendiz. 
Durante 12 meses, os contratados 
participam de um curso de capaci-
tação e qualificação de eletricista 
com foco na atuação em rede aérea 
de distribuição de energia. As pes-
soas interessadas  poderão se ins-
crever até 8 de junho, por meio do 
site https://www.edp.soulan.com.br/.
Em linha com as diretrizes de seu 
Programa de Inclusão e Diversida-
de, a empresa destinará 50% das 
vagas para pessoas negras.

INSCRIÇÃO
Todas as etapas serão realizadas de 
forma online, a fim de preservar os 
candidatos. O curso terá aulas on-
line e presenciais. O Programa Jo-
vem Aprendiz será ministrado na 
sede do Senai, em Mogi das Cruzes, 
a partir de julho. Há 18 vagas dispo-
níveis. A inscrição deve ser realiza-
da pelo site  da recrutadora, https://
www.edp.soulan.com.br/.

CONSUMIDOR SORTEADO
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) realizou na semana 

passada o primeiro sorteio da Cam-
panha Compre no Comércio Local.
A ganhadora adquiriu vale-com-
pra no valor de R$ 2 mil. A segun-
da vencedora do vale-compra foi 
no valor de R$ 1 mil. A campanha 
Compre no Comércio Local segue 
até o dia 14 de outubro. Ao todo se-
rão promovidos seis sorteios com 
o valor total de R$ 18 mil em va-
les-compras em lojas participan-
tes. Para concorrer, basta gastar 
R$ 50 nas lojas parceiras e preen-
cher o cupom. O próximo sorteio 
do Dia dos Namorados ocorre no 
dia 24 de junho.

PORTAL MAIS INCLUSIVO
O Museu da Inclusão, unidade mu-
seológica vinculada à Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, lançou o seu novo portal 
acessível na semana passada pen-
sando em atender a todas as pes-
soas com e sem deficiência, uma vez 
que a instituição tem como objetivo 
preservar, pesquisar e comunicar a 
luta por direitos do movimento so-
cial das pessoas com deficiência. O 
lançamento celebrou também o Dia 
Mundial da Internet, comemorado 
no dia 17 de maio.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Importância das doações

O 
boom de doações de alimentos 
no momento em que a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
oficializou a pandemia do novo 

coronavírus, em março do ano passado, não 
durou muito e, dois meses depois, o volume 
arrecadado já começou a desacelerar. As difi-
culdades que atingiram a maioria da popula-
ção foram um dos principais motivos para a 
queda nas doações.

Neste ano, o volume de doações não acom-
panha o avanço da doença, tampouco os efeitos 
econômicos. A situação é lógica: ou a doença é 
controlada rapidamente ou os problemas so-
ciais e de miséria, incluindo a fome, irão au-
mentar. O benefício pago pelo governo fede-
ral é cada vez menor e comtempla, cada vez 
mais, menos pessoas. 

A filantropia no Brasil não é cultural, o que 
piora a situação de famílias em situação vul-
nerável no atual cenário. Segundo um levan-
tamento feito recentemente pela Fundação de 
Ajuda para Caridades, comparando as doações 
feitas em 126 países, o Brasil ficou em 74° lugar. 
O primeiro lugar geral do ranking é ocupado 
pelos EUA, seguido de Myanmar e Nova Ze-

lândia. A China é o país com a pior colocação. 
Na contramão, não é de hoje que a popu-

lação em situação de rua vem crescendo no 
país. Circulando pelas ruas das cidades do 
Alto Tietê é possível perceber. Na pandemia, 
a situação piorou e as filas nos restaurantes 
populares Bom Prato, do governo do Esta-
do, vêm aumentando. Em Mogi das Cruzes, 
a força-tarefa do projeto Mogi Contra Fome 
oferece alimentos para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Os kits entregues 
são fruto de doações recebidas, em especial 
de supermercados da cidade. A situação tam-
bém não é fácil. Para que as entregas possam 
ter continuidade, a Prefeitura solicita um re-
forço nas doações. Outras ações nas cidades 
são realizadas, como o Drive-Thru Solidário, 
que funciona de forma associada aos pontos 
de vacinação. Mas, tudo isso depende das 
doações, por isso, é válido refletir bem sobre 
a situação de muitas pessoas neste momento 
de pandemia.

O Brasil já viveu, em um passado recente, 
momentos piores em relação a fome. Não po-
demos conviver novamente com pessoas bri-
gando por comida.

A idiotice é vital para a 
felicidade. Surpreendeu-se! 
Pense comigo: bom mesmo 
é ter problemas na cabeça, 
sorriso na boca e paz no co-
ração. A Covid-19 escanca-
rou a desigualdade em que 
se vive no Brasil, mas nem 
por isso deve-se deixar de ser 
um idiota. Como compen-
sação, pela via oficial.

Gente chata essa que quer 
ser séria, profunda e visce-
ral sempre. Putz! A vida já é 
um caos, ainda mais com a 
Covid-19 de plantão. Ainda 
por cima, por que fazermos 
dela, um tratado? Deixar a 
seriedade para as horas em 
que ela é inevitável: mortes, 
separações, dores e afins. 
Ou simplesmente pelo fato 
de ser idiota: ficar em casa 
para se proteger dela.

No dia a dia, pelo amor de 

Idiotice: pra quê te quero!

ARTIGO
Raul Rodrigues

Deus, sejamos idiotas! Rir dos 
próprios defeitos e de quem 
acha defeitos em você. Ignorar 
o que o grotesco do presiden-
te disse. Pense assim: quem 
tem que carregar aquela cara 
odiosa, todos os dias, insepa-
ravelmente, é ele.

Quem disse que é bom di-
vidirmos a vida com alguém 
que tem conselho para tudo? 
Soluções insensatas, mas não 
consegue rir quando tropeça? 
Alguém que tenta resolver 
crises ministeriais, mas não 
tem a menor ideia de como 
preencher as horas livres do 
fim de semana.

É bem comum, gente que 
fica perdida quando se aca-
bam os problemas. E daí, o 
que elas farão se já não têm 
por que se apegar? Desapren-
deram a brincar e se voltam 
para a incriminação dos ou-

tros. Eu não quero alguém 
assim comigo. Você quer? 
Espero que não, apesar de 
ter escolhido “ele”.

Tudo que é mais difícil, é 
mais gostoso. No entanto, 
a realidade é dura; piora se 
for compacta. Dura, densa: 
bem ruim. Brincar é legal. 
Entendeu? Esqueça o que te 
falaram sobre ser sério, tudo 
aquilo de não brincar com 
comida, não falar besteira, 
não ser imaturo, não chorar, 
não tomar chuva.

Teste a sugestão: uma se-
maninha, para começar. Veja 
e sinta as coisas como se elas 
fossem o que realmente são: 
passageiras. Acorde de manhã 
e decida entre duas coisas: 
ficar de mau humor e trans-
mitir isso adiante, ou sorrir.

 raulrodr@uol.com.br
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Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Prefeitura finaliza 
implantação de abrigos

A praça Oswaldo Cruz re-
cebeu quatro novos abrigos de 
pontos de ônibus, implantados 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes. A implantação 
dos equipamentos, que subs-
tituíram as estruturas antigas 
que existiam no local, finali-
za a instalação de 42 novos 
abrigos em pontos de ônibus 
em várias regiões da cidade. 

Nos locais que receberam 
os novos abrigos também 
foram instaladas placas com 
QR Code com informações 
para os usuários do transporte 
coletivo.

Além da praça Oswaldo 
Cruz, os novos abrigos foram 
implantados em pontos de 
parada na rua José Bonifácio 
e nas avenidas Voluntário 
Fernando Pinheiro Franco, 
Fernando Costa, Francisco 
Ferreira Lopes e Lourenço de 
Souza Franco. Com isso, os 
equipamentos beneficiam o 
corredor de transporte coletivo, 
desde a região central até o 
distrito de Jundiapeba. O trecho 
inicial da avenida Francisco 
Rodrigues Filho também re-
cebeu novos equipamentos.

Nos locais em que os abrigos 
foram substituídos, as estruturas 
antigas serão recuperadas e 
implantadas em outras regiões.

Os novos abrigos contam 
com placas informativas com 
sistema QR Code. Para acessar 
o serviço, o passageiro deve 
apontar a câmera do celular 

Pontos de ônibus

para o código e, assim, ter 
acesso a informações sobre o 
ponto de parada, as linhas e os 
trajetos que passam pelo local. 
Por meio do serviço, também 
poderão ser disponibilizadas 
outras informações de interesse 
dos usuários, como obras que 
interferem no funcionamento 
do ponto ou no trajeto das 
linhas de ônibus, desvios de 
trânsito ou a não operação 
temporária do local de parada.

No mês passado, 37 novos 
ônibus foram apresentados 
para substituição de veículos 
mais antigos. Os veículos 
têm um novo layout, trazem 
novidades tecnológicas e aten-
dem corredores importantes 
do transporte em Mogi das 
Cruzes, como os distritos 
de Jundiapeba e Braz Cubas, 
o Jardim Layr, o Conjunto 
Santo Ângelo, Cezar de Souza 
e Botujuru.

A Secretaria também ampliou 
o número de ônibus que aten-
dem aos principais corredores 
da cidade. Foram beneficiadas 
as regiões da avenida Japão, 
que atende bairros como o 
Conjunto Santo Ângelo, da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, que recebe os veículos 
do Botujuru e do distrito de 
Cezar de Souza, da avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
por onde passam os ônibus 
de Jundiapeba, e da avenida 
Shozo Sakai, que atende a 
região do Jardim Layr.

Radares voltam a operar após
nove meses do contrato vencido

Nestes primeiros dias, Secretaria de Transportes vai apenas orientar motoristas; multas só na próxima semana

FISCALIZAÇÃO

Após aproximadamen-
te nove meses sem funcio-
namento, os equipamentos 
de fiscalização eletrônica 
de trânsito voltam a operar 
hoje em Mogi das Cruzes. 
Devido ao vencimento do 
contrato com a antiga empresa 
responsável pela operacio-
nalização, os radares foram 
desabilitados e retirados das 
vias municipais em agosto 
do ano passado.

Durante esta primeira 
semana, o funcionamento 
dos radares será orientativo, 
sem a emissão de autuações 
aos motoristas. A Prefeitura 
já implantou a sinalização 

indicativa sobre a existência 
dos radares em todas as vias 
que contam com o serviço. 
Além disso, faixas também 
serão colocadas para alertar 
os condutores.

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos 
considerou as característi-
cas das vias, os riscos para 
pedestres e motoristas e o 
número de acidentes regis-
trados nos locais.

“Muitas pessoas confundem 
o funcionamento de rada-
res com arrecadação, mas 
eles são equipamentos de 
segurança. De acordo com 
pesquisas internacionais, cerca 
de 97% dos acidentes fatais são 
causados por falha humana, 

principalmente o excesso 
de velocidade”, explicou a 
secretária de Transportes, 
Cristiane Ayres.

Por determinação da Resolução 

Thamires Marcelino

Escolha dos locais seguiu estudo de volume de tráfego

Emanuel Aquilera

805 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), as 
notificações de infrações de 
trânsito ocorridas entre 26 de 
fevereiro e 30 de novembro 

do ano passado passaram a 
ser enviadas aos proprietários 
dos veículos apenas a partir 
de janeiro deste ano.

Até julho, os radares estavam 
operando e, a partir de agosto, 
apenas autuações manuais: 
agentes municipais e Polícia 
Militar. Ainda de acordo com 
Cristiane, o radar estático 
não permitirá autuação de 
motoristas. Ele será utilizado 
novamente, quando necessário, 
para ações de engenharia de 
tráfego, com contagem de 
veículos e estatísticas.

Os equipamentos que pas-
sam a funcionar hoje fazem 
parte da primeira etapa do 
novo contrato. As barreiras 
educativas, que não autuam, 

estarão instaladas na rodovia 
Pedro Eroles, 1.060 (Mogi-

-Dutra), sentido centro-bairro; 
na avenida Lourenço de 
Souza Franco, 1.215 (sentido 
centro-bairro); 1.231 (sentido 
bairro-centro); 2.265 (sen-
tido bairro-centro); e 2.442 
(sentido centro-bairro) e na 
avenida Guilherme George, 
2.336 (nos dois sentidos).

As ações estão apresentando 
resultados positivos neste 
início de ano. Considerando 
o primeiro quadrimestre, 
houve uma redução de 12,5% 
no número de mortes em 
acidentes de trânsito com 
relação a 2020, de acordo 
com dados do sistema Infosiga, 
do governo do Estado.

Não é
empréstimo,
é benefício!
O Auxílio Empresarial Mogiano já começou a ser pago. 
Se a sua empresa é Simples Nacional e de atividade 
não-essencial, cadastre-se e receba, por dois meses, 
até R$ 1.500,00.

Para se inscrever, acesse:

www.bit.ly/auxilio-empresarial 

Unidos para
vencermos
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Oficina online de roteiro 
prossegue até sexta-feira

Profissionais, amadores e 
interessados de uma maneira 
geral no segmento de audiovi-
sual de Mogi das Cruzes têm 
mais uma opção de oficina 
online gratuita, que será ofe-
recida pelo programa Pontos 
MIS, do Museu da Imagem 
e do Som, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. É a Oficina 
de Introdução de Linguagem 
de Roteiro, que vai até sexta-

-feira. As inscrições devem 
ser feitas de forma online, 
no máximo até às 12 horas 
do dia da realização.

Os alunos precisam ter 
idade mínima de 16 anos 
e devem escolher um dos 
dias disponíveis da oficina, 
para se inscrever. Após a 
inscrição, eles receberão no 
e-mail cadastrado o link de 
acesso à aula. Também por 
este e-mail, serão enviados 
os certificados de partici-
pação. Segundo regras do 
programa, são 20 vagas 
disponíveis por semana 
para cada cidade parceira 

Cinema

e participante da iniciativa.
A oficina oferece noções 

técnicas sobre o processo de 
criação do roteiro cinemato-
gráfico, desde o surgimento 
da ideia até a formatação 
do roteiro final, fazendo o 
participante compreender 
as etapas que envolvem 
a escritura de um roteiro 
audiovisual. A proposta é 
promover o exercício da 
imaginação, oferecendo ao 
grupo ferramentas teóricas e 
técnicas que impulsionem e 
alicercem a criação e a produ-
ção de roteiros audiovisuais.

Quem comanda a oficina 
é Daniela Smith, mestra em 
Comunicação e Semiótica pela 
PUC/SP e investigadora dos 
processos e procedimentos 

criativos e comunicacionais 
relacionados à criação da 
dramaturgia cinematográfica 
e teatral.

O Pontos MIS é um pro-
grama de formação e difusão 
cultural da Secretaria de Es-
tado da Cultura e Economia 
Criativa. As cidades parceiras 
recebem programação de 
filmes, oficinas, palestras, 
exposições e formação em 
gestão cultural, visando a 
formação de novos públicos 
para a cultura e para o cinema. 
Desde o início da pandemia, 
as atividades passaram a 
acontecer de forma remota.

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

Saúde faz prestação de contas 
do primeiro quadrimestre

Entre janeiro e abril, o Hospital Municipal prestou 16.809 atendimentos e 1.375 internações por coronavírus

2021

A Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes recebeu, 
na manhã de ontem, a equi-
pe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde para 
apresentação da audiência 
pública de prestação de 
contas do 1º quadrimestre 
de 2021. A audiência foi 
presidida pelo presidente 
da Comissão Permanente 
de Saúde, vereador José 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, em cumprimento 
ao artigo 52, XVIII, da Lei 
Orgânica do Município.

A introdução foi feita pela 
secretária adjunta, Andréia 
Godoi, que apresentou tam-
bém os dados referentes ao 
Departamento de Rede Básica 
de janeiro a abril deste ano. 
Em seguida, cada diretora 
ou responsável explanou 
sobre seus Departamentos.

Na Rede Básica, foram 
ofertadas 171.796 consul-
tas de Atenção Primária à 
Saúde, distribuídas entre 
Clínica Médica (84.436); 
Ginecologia e Obstetrícia 

(37.013); Pediatria (30.199) 
e Odontologia (20.148). 
Entre os exames de Atenção 
Primária, foram realizadas 
62.204 coletas laboratoriais e 
um total de 464.980 exames 
nos primeiros quatro meses 
do ano (uma média de 7,5 
exames por paciente).

Já a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) realizou mais 
de 330 mil procedimen-
tos somente no primeiro 
quadrimestre entre con-
sultas médicas, consultas 
de enfermagem, consultas 
odontológicas e visitas do-
miciliares. Atualmente, o 
município soma 76.045 
pessoas cadastradas em 

16 unidades 13 (ESFs) e 
3 Programas de Agentes 
Comunitários (PACs).

A área de atenção espe-
cializada inclui exames, 
consultas e procedimentos 

de diversas especialidades 
ofertadas pelo município 
e pelo governo do Estado. 
De janeiro a abril, o setor 
realizou 29.431 consultas 
(20.765 em unidades da 

Administração Municipal 
e 8.666 em unidades es-
taduais) e 30.198 exames 
(24.498 em unidades esta-
duais e 5.700 em unidades 
estaduais).

Covid-19

Sobre o atendimento de 
pacientes com Covid-19, 
somente entre janeiro e 
abril de 2021, o Hospital 
Municipal de Mogi das Cru-
zes prestou 16.809 atendi-
mentos e 1.375 internações 
por coronavírus. O maior 
número de atendimentos 
se concentrou no mês de 
março (5.004), mas abril 
teve maior volume de in-
ternações (472).

O número de casos no-
tificados da Covid-19 no 
primeiro quadrimestre de 
2021 foi de 56.471, sendo 
12.733 confirmados posi-
tivamente, dos quais 539, 
infelizmente, foram a óbito.

Entre janeiro e abril, Mogi 
das Cruzes recebeu 66.547 
primeiras doses da vacina 
contra o coronavírus, das quais 
63.227 foram aplicadas no 
período; e 41.592 segundas 
doses, sendo 35.585 aplicadas 
até o final de abril, confor-
me datas de aprazamento 
indicadas pelos fabricantes.

Secretária-adjunta apresentou dados referentes ao Departamento de Rede Básica

Divulgação/PMMC

Links para inscrições

26/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219830

27/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219864

28/05 - https://www.sympla.com.br/oficina-introducao-a-lin-

guagem-do-roteiro-com-daniela-smith--ao-vivo__1219869

Audiência foi 
presidida pelo 
vereador José 
Francimário Vieira, 
o Farofa

MP investiga fura-fila em 
cidades do Alto Tietê

O Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
investiga denúncia de fura-fila 
da campanha de imunização 
contra o coronavírus (Covid-19) 
pela vereadora de Poá, Patrícia 
Bin (PSDB), filha da prefeita 
Marcia Bin (PSDB). O caso já 
foi protocolado e segue em 
apuração dos procurados. Caso 
similar também se encontra sob 
investigação da promotoria de 
Justiça do Patrimônio Público 
e Social de Mogi das Cruzes 
em Biritiba Mirim.

Dois filhos de prefeitos do 
Alto Tietê podem ter furado a 
fila para conseguir adiantar a 
imunização contra a Covid-19. 
Em Poá, onde 307 moradores 
já morreram infectados com a 
doença, a suspeita está sobre 
a filha da prefeita, a vereadora 
Patrícia Bin de Sousa Sanches. 
O MP-SP confirmou que foram 
protocoladas denúncias de que 
a parlamentar peessedebista 
teria sido vacinada de forma 
irregular.

Vacina contra Covid

Farmacêutica por profissão, a 
defesa da vereadora argumenta 
que, como profissional da Saúde 
e voluntária na Campanha de 
Imunização contra Covid-19 
em Poá, Patrícia teria direito 
à imunização. Questionado 
por mais detalhes sobre a 
denúncia, o MP-SP não es-
pecificou quando ocorreram 
os episódios.

Em Biritiba, investigação 
semelhante também ocorre 
com o filho do prefeito Carlos 
Alberto Taino Junior (PL), o Inho. 
Sob apuração da promotoria, 

a denúncia alega que Carlos 
Alberto Taino Neto teria sido 
vacinado indevidamente em 
Suzano, local onde trabalha 
em uma empresa privada do 
setor da Saúde. A defesa alega 
que os demais funcionários 
da empresa que exercem 
a mesma função também 
foram imunizados. Além 
disso, Carlos Alberto Taino 
Neto trabalha na empresa 
desde 2019, portanto, sua 
contratação não possui relação 
com a eleição do pai.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Uma das favorecidas seria a filha da prefeita de Poá

Flávio Aquino/Comunicação de Poá
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Câmara pede atenção a público
prioritário durante vacinação

Solicitação é para as mulheres grávidas não contempladas cadastradas entre os dias 11 e 16 deste mês

DIREITO ADQUIRIDO

Os integrantes da Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes aprovaram, na tarde 
de ontem, uma indicação 
pedindo à administração 
municipal maior atenção 
e cobertura aos públicos 
prioritários na campanha 
de vacinação contra o novo 
coronavírus (Covid-19) na 
cidade. A indicação, de autoria 
do vereador Milton Lins da 
Silva (PSD), o Bigêmeos, pede 
que sejam incluídas dentro 
dos grupos prioritários de 
imunização, as mulheres 
grávidas que foram cadas-
tradas entre os dias 11 e 16 
de maio deste ano.

A moção contou com o 
apoio do presidente da Casa 
de Leis, vereador Otto Resen-
de (PSD). Ele reforçou que 
a vacinação na cidade vem 
enfrentando problemas com 
o gerenciamento dos muní-
cipes que possuem direito 
por terem comorbidades 
ou doenças crônicas. Otto 
chegou a pedir publicamente 
à Secretaria Municipal de 
Saúde, durante o espaço do 
pequeno expediente, que a 

Prefeitura permita o aces-
so de pacientes crônicos 
com doenças pulmonares 
à imunização.

A vereadora Inês Paz (Psol) 
também apoiou a indicação 
do vereador Bigêmeos e 
aproveitou o espaço para 
deliberações para reforçar 
as críticas à atuação das 
autoridades na pandemia 
da Covid-19. “Temos um 
imbróglio com o desgover-
no federal nesta crise sem 
precedentes, os problemas 
com a logística das vacinas 
e a falta de matéria-prima, 
e agora temos um novo 
questionamento em ordem 
municipal (leia ao lado)”, 
afirmou.

Na Ordem do Dia, foram 
aprovados dois projetos em 
discussão única: a denomi-
nação de uma via pública, de 
autoria do vereador Marcos 
Furlan (DEM), e de decla-
ração de utilidade pública, 
de autoria de Edson Santos 
(PSD).

Meio ambiente

Durante o espaço para 
indicações ao Executivo, duas 
pautas receberam destaque e 

estão ligadas à área ambien-
tal. O vereador Clodoaldo 
Aparecido de Moraes (PL) 
encaminhou sugestão ao 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
para que o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae), 
em parceria com a Prefeitura, 
possa desenvolver uma cam-
panha educativa oferecendo 
descontos para o consumo 

consciente de água.
Em outro ponto, os ve-

readores Mauro de Assis 
Margarido (PSDB), o Mauri-
nho Despachante, e Maurino 
José da Silva (Pode), o Poli-
cial Maurino, indicaram ao 
Executivo a criação de uma 
patrulha na Guarda Municipal 
de Mogi das Cruzes dedicada 
a questões ambientais.

André Diniz

Vereadores mostraram preocupação com imunização

Diego Barbieri/CMMC

O Sindicato dos Bancários 
de Mogi das Cruzes e Região 
realizou na manhã de ontem 
um dia de luto pela morte de 
70 bancários da Caixa Econô-
mica Federal  em decorrência 
da Covid-19 no país. O ato 
contou com a participação de 
representantes do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo 
e da Associação de Pessoal 
da Caixa Econômica Federal 
(Apcef-SP) e foi realizado na 
agência da Caixa em Jun-
diapeba, onde um bancário 
veio a óbito.  Em protesto, 
a agência teve sua abertura 
retardada em uma hora.

O presidente do Sindicato, 
Clayton Teixeira Pereira, ex-
plicou que o ato é também 
um repúdio à condução 
desastrosa e ineficaz do go-
verno com relação à crise 
sanitária, que contabiliza 
cerca de 450 mil mortes de 
brasileiros vitimados pelo 

Sindicato faz dia de luto
pela perda de 70 bancários

Caixa Econômica

aglomerações, desdenhar 
medidas de proteção e até 
mesmo negar a compra de 
vacinas, o que poderia ter 
evitado o colapso que vivemos 
não somente na saúde, mas 
em nossa economia. Mesmo 
assim, em todas as crises, 
os bancos sempre lucram e 
contam com privilégios do 
governo”, protestou.

coronavírus.
“Precisamos ressaltar que 

o agravamento da crise se 
deu principalmente porque 
a gravidade da pandemia 
da Covid-19 foi negada 
desde o início e com isso 
presenciamos uma série 
de descasos por parte de 
nossos gestores públicos 
ao promover e incentivar 

Agência de Jundiapeba atrasou abertura em uma hora

Divulgação

Estado investiga mortes
de diretora e professora

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública continua 
investigando o assassinato 
de uma professora e uma 
diretora que ocorreu na 
manhã da última segunda-

-feira, na avenida Professor 
Oswaldo de Oliveira, na 
Zona Leste de São Paulo. 
Nenhum suspeito havia 
sido encontrado até a tarde 
de ontem. A Pasta pretende 
divulgar novas informações 
nos próximos dias.

Segundo a Polícia Militar, 
três mulheres estavam em 
uma Tucson preta, na região 
do Jardim Helena, quando 
foram abordadas por homens 
armados que estariam em 
dois carros. Os criminosos 
exigiram dinheiro das víti-
mas, que entregaram bolsas 
e celulares, mas, mesmo 
assim, foram baleadas.

Crime na Zona Leste

O carro foi atingido por 
pelo menos 11 tiros. Duas 
mulheres foram mortas e 
uma terceira mulher saiu 
ilesa dos disparos. O caso 

Lopes Frazão, de 31 anos, 
diretora de uma escola infantil 
da Prefeitura localizada no 
Jardim Lapena. As três mu-
lheres que estavam na Tucson 
foram alvejadas. Jéssica e 
a professora Marli Gomes 
de Lima Lana, de 42 anos, 
morreram. Uma cozinheira 
que estava sentada no banco 
do carona não foi atingida.

Segundo a polícia, o carro 
da diretora foi atacado em 
um assalto, mas o alvo dos 
criminosos era outro. A qua-
drilha queria o dinheiro de 
uma família dona de postos 
de combustíveis e, segun-
do informações, o veículo 
teria sido confundido com 
um carro que fazia escolta 
para um dono de postos 
de combustíveis da região.

A linha de investigação 
segue na possibilidade da 
confusão do carro da diretora 
com um veículo de escolta.

Thamires Marcelino

A vereadora Inês Paz 
(Psol) também realizou 
ontem questionamentos 
sobre o histórico do novo 
secretário-adjunto de Saúde 
de Mogi das Cruzes, o 
enfermeiro João Gabriel 
Vieira, que estaria sendo 
investigado por vereadores 
de uma outra cidade.

Anunciado anteontem 
para ocupar o cargo de 
Andréia Godoi, que assumiu 
interinamente a titularidade 
da Pasta, Vieira foi gestor 
da saúde em São Roque, e 
estaria sendo investigado 
por uma Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) por 
envolvimento em irre-
gularidades na vacinação 
contra a Covid-19.

“Vejo isso com preocupa-
ção. O Ministério Público 
já investiga a condução 
da Saúde em Mogi por 
suposto fura-fila na va-
cina, e agora temos um 
secretário-adjunto sob o 

Inês Paz questiona sobre 
novo adjunto da Saúde

mesmo tipo de investigação 
em outra cidade”, alertou 
a vereadora.

Procurado pela repor-
tagem, Vieira afirmou que 
não possui condenações 
ou indícios de irregulari-
dades, mas que é alvo de 
uma disputa política em 
outro município sobre 
disponibilização de vagas 
pela Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de 
Saúde (Cross).

“Esta disputa não afe-
ta meu trabalho e, por 
isso, sigo focado com os 
objetivos e metas para a 
gestão da Saúde, sempre à 
disposição para prestar os 
esclarecimentos necessários. 
Estes trâmites fazem parte 
da democracia e encaro 
estes procedimentos de 
maneira tranquila, sem-
pre colaborando com a 
transparência. Quem não 
deve, não teme”, afirmou 
Vieira. (A.D.)

foi atendido pela 3ª Com-
panhia do 48º Batalhão da 
PM e registrado no 63º DP, 
na Vila Jacuí, Zona Leste. 

O veículo alvo do ataque 
pertencia a Jéssica Aparecida 

Das três ocupantes 
do veículo, duas 
morreram e uma 
terceira saiu ilesa 
dos disparos
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Roubo de veículos cresce 53% 
neste primeiro quadrimestre

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dados como homicídios e roubos gerais também cresceram

ESTATÍSTICAS

O roubo de veículos em 
Mogi das Cruzes disparou em 
53% neste 1° quadrimestre de 
2021. Segundo Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP), até abril foram regis-
trados 89 roubos enquanto 
no mesmo período do ano 
passado, o saldo foi de 58 
ocorrências. Outros índi-
ces de criminalidade como 
homicídios, furto e roubos 
gerais também aumentaram 
na cidade neste ano, mesmo 
durante a pandemia de co-
ronavírus (Covid-19).

Os quatro primeiros meses 
desse ano foram marcados 
pelo crescimento da violência 
contra motoristas de veículos. 
Apesar da maior incidência 
deste tipo de crime na cidade, 
o acumulado de Mogi ainda 
consegue ficar atrás do regis-
trados por cidades vizinhas 
como Itaquaquecetuba, que 
lidera o ranking da região 
com 202 roubos e Suzano 
que relatou 126 ocorrências.

O crime de maior volume 
em Mogi foi o furto geral, 
foram 1.062 casos. Um acu-
mulado 15% maior do que o 
registrado no 1° quadrimestre 
do ano passado, quando 921 
ocorrências foram relatadas 
nas delegacias mogianas. 
Também em alta ficou o roubo 
geral, que cresceu 14%, em 
número gerais foram 395 
casos contra 345 dentro do 
mesmo intervalo de tempo 
em 2020.

Entre janeiro e abril deste 
ano, dez pessoas foram assas-
sinadas em Mogi, um caso a 
mais do que o registrado no 
ano anterior. O único alívio 
para o mogiano neste ano 
tem sido a redução da inci-
dência de furtos de veículos, 
o crime não violento caiu 
24% e foram registrados 176 
casos contra 231 ocorrências 
em 2020.

G5

Dentro do conjunto das 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê (G5), Itaquá 

responde pelo maior número 
de roubo de veículos na re-
gião. Mesmo ostentando os 
piores números do G5, esse 
saldo teve leve redução na 
cidade. Foi de 210 casos no 

ano passado para 202 neste 
quadrimestre. Por outro lado, 
o furto cresceu de forma 
preocupante no município, 
ao todo 909 ocorrências 
foram registradas contra 585 

casos, um saldo 55% maior.
Em Suzano o destaque 

foi para o crescimento dos 
furtos gerais que aumentaram 
35%, indo de 635 casos no 
ano passado para 860 em 

2021. O furto de veículos 
também subiu, indo de 217 
ocorrências para 247 neste 
ano, uma elevação de 14%.

Na quarta cidade mais 
populosa do conjunto, Ferraz 
de Vasconcelos, o furto geral 
também ficou em evidência 
com um aumento de 16%, 
saltando de 356 registros 
nos quatro primeiros meses 
do ano passado para 414 no 
mesmo período deste ano. 
Houve aumento de um caso 
de homicídio na cidade, no 
total seis assassinatos foram 
registrados durante os quatro 
primeiros meses.

Fechando o quadro, Poá 
também não escapou da 
elevação nos furtos. Foram 
370 casos, um aumento 
de 32% no comparativo 
com os 280 registros do 
ano anterior. Neste ano a 
cidade também registrou 
um homicídio enquanto em 
2020 nenhuma ocorrência 
havia sido informada no 
período analisado. 

*Texto supervisionado pelo editor

Luiz Kurpel*

O roubo de veículo não é o maior crime praticado, mas é o que teve mais aumento

Mogi News/Arquivo

Vacinação prossegue por 
meio de agendamento online

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
prossegue hoje com a va-
cinação contra a Covid-19 
na cidade. Há vagas para 
agendamento online para 
diversos públicos já con-
templados: motoristas e 
cobradores, portadores de 
Síndrome de Down, renais 
crônicos em hemodiálise, 
transplantados imunossu-
primidos, idosos com 60 
anos ou mais, gestantes 
e puérperas com comor-
bidades e portadores de 
comorbidades a partir de 45 
anos (conforme indicações 
do Ministério da Saúde).

Em todos os casos é pre-
ciso comprovar pertencer 
ao grupo contemplado e 
residir em Mogi das Cruzes. 
Motoristas e cobradores de 
ônibus, no entanto, pre-
cisam primeiro efetuar o 
cadastro por meio do site 
https://vacisetrans.sp.gov.
br/ para obter o QR Code 
com indicação do município 
de vacinação. Sendo Mogi 

Covid-19

das Cruzes, basta efetuar 
o agendamento online no 
site oficial da Prefeitura. 

Há, ainda, agendamento 
aberto para quem precisa 
tomar a segunda dose do 
imunizante Astrazeneca. O 
aprazamento é válido para 
quem tomou a primeira 
dose até o dia 5 de março 
e é obrigatório apresentar 
o comprovante. Mais infor-
mações  podem ser obtidas  
por meio do telefone 160.

Há vagas para diversos públicos já contemplados

Paulo Pavione/Secop Suzano

Em todos os casos é 
preciso comprovar 
pertencer ao grupo 
contemplado e 
residir em Mogi 

Alto Tietê registra 13 mortes
Nas últimas 24 horas, o 

Alto Tietê registrou 13 mortes 
causadas pelo coronavírus 
(Covid-19), informou no 
começo da noite de ontem 
o Consórcio de Desenvol-
vimentos dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Confirmaram óbitos ontem 
pela doença as cidades de 
Arujá, Biritiba Mirim, Mogi 

das Cruzes, Poá, Santa Isabel 
e Suzano.

De acordo com a entidade 
regional, Arujá informou a 
ocorrência de três falecimentos, 
enquanto Biritiba revelou 
a morte de um morador e 
Mogi, quatro. Por sua vez, 
Poá revelou a ocorrência de 
três óbitos, enquanto Santa 
Isabel e Suzano tiveram um 

falecimento cada.
Com a atualização do Con-

demat, a região chega a marca 
de 4.073 óbitos causados 
pelo coronavírus. Em todo o 
Estado já são 3.210.204 casos 
de Covid-19 durante toda a 
pandemia e 108.575 óbitos. 
Nas últimas 24 horas foram 
registrados 17.477 novos 
casos e 898 falecimentos.

Coronavírus

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.073

Arujá

780

255

211

82

46

86

729

369

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

307

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.208



Quarta-feira, 26 de maio de 2021 7portalnews.com.br

Capital paulista inicia triagem de passageiros vindos do Maranhão

Desde ontem, a Prefeitura de São Paulo instalou  barreiras sanitárias para tentar impedir a chegada da variante B.1.617 do 

coronavírus, conhecida como variante indiana. Por enquanto, o plano inclui ações no Terminal Rodoviário do Tietê e em rodovias.

No Tietê, das 8 às 15 horas, passageiros vindos do Maranhão terão a temperatura corporal aferida e responderão a um 

questionário de saúde. Os primeiros casos relacionados à variante indiana no país foram registrados no Estado, mas o governo 

estadual diz que ainda não há transmissão comunitária da cepa. (E.C.)

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
defendeu ontem a criação de 
um programa permanente e 
mais robusto de renda mí-
nima no país, após o debate 
sobre a extensão ou não do 
auxílio emergencial por mais 
um período. 

“Cabe a nós identificarmos 
se os quatro meses do auxílio 
este ano serão suficientes, ou 
se teremos que prorrogar por 
um ou dois meses. Indepen-
dentemente disso, devemos 
pensar em um programa para 
melhorar ou substituir o Bolsa 
Família com um valor maior. 
Em um país com tantos recursos, 

Pacheco defende criação 
de programa permanente

Auxílio emergencial

com certeza encontraremos 
uma solução”, afirmou, em 
participação no BTG Pactual 
Brasil CEO Conference 2021.

Segundo ele, enquanto não 
há ambiente propício para 
se debater esse programa, é 
necessário seguir atendendo 
as pessoas mais vulneráveis. 

O presidente do Senado 
enfatizou que o teto de gastos 
foi um importante avanço para 
o país. “É muito importante 
mantermos a responsabilidade 
fiscal, mas não podemos olvidar 
da responsabilidade social. O 
Estado brasileiro deve estar 
presente na vida das pessoas”, 
acrescentou. (E.C.)

Mayra contradiz
ex-ministro na CPI

Secretária afirmou ontem em depoimento que Eduardo Pazuello teve 
conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus dois dias antes

SAÚDE

 A secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saú-
de, Mayra Pinheiro, afirmou 
ontem em depoimento à CPI 
da Covid, que o ex-ministro 
Eduardo Pazuello teve conhe-
cimento do desabastecimento 
do oxigênio em Manaus no 
dia 8 de janeiro. Segundo ela, 
ao saber do caso, Pazuello 
a teria questionado sobre 
o desabastecimento, o qual 
Mayra afirmou não ter sido 
comunicada durante sua 
visita a Manaus.

A informação, no entanto, 
diverge das prestadas pelo 
ex-ministro Pazuello, que em 
depoimento à CPI na quarta-

-feira passada, Pazuello disse 
que foi informado sobre a 
falta de oxigênio em Manaus 
apenas na noite do dia 10 
de janeiro.

“No dia 8 de janeiro, seis 
dias antes, nós já tínhamos 
iniciado o transporte aéreo 
de oxigênio para Manaus. 
Eu tomei conhecimento de 
riscos em Manaus no dia 10, 
à noite, numa reunião com o 

governador e o secretário de 
Saúde, quando eles me pas-
saram as suas preocupações 
que estavam com problema 
logístico sério com a empresa 
White Martins”, afirmou 
Pazuello à CPI.

Cloroquina 
No depoimento, Mayra 

Pinheiro, afirmou estar “pa-
cificado” o consenso de que 

a cloroquina não deve ser 
adotada no uso hospitalar. 
Segundo a secretária, contudo, 
o medicamento deve ser usado 
no início da doença, ainda 
em sua fase de transmissão, 
apesar de estudos demons-
trarem que o medicamento 
não tem eficácia contra a 
Covid-19.

Mayra Pinheiro negou 
também que tenha feito a 

defesa da teoria da “imuni-
dade de rebanho” através da 
contaminação da população. 

“Eu nunca fiz defesa da imu-
nidade de rebanho, quando 
eu me referi a ela, no vídeo 
que o senador Renan trouxe 
aqui, eu me referi às crianças”, 
disse, afirmando que crianças 
deveriam permanecer indo a 
escolas por ter baixa trans-
missão da doença.

Mayra Pinheiro afirmou não ter sido comunicada durante sua visita a Manaus

Mateus Bonomi/Agif

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem o início dos 
testes do soro anti-Sars-CoV-2, 
desenvolvido pelo Instituto 
Butantan, de São Paulo. Com 
a decisão, o Butantan poderá 
começar a aplicação do soro 
em voluntários da pesquisa. 
Esta será a primeira vez que o 
soro será testado em humanos.

Em 24 de março, a agên-
cia aprovou a realização da 
pesquisa, mas condicionada 
à assinatura de um termo de 
compromisso que previa a 
entrega de informações com-
plementares, que ainda não 
estavam disponíveis naquele 
momento.

A autorização de ontem foi 
concedida após o Butantan 
submeter à agência o novo 
protocolo clínico com as ade-
quações necessárias para que 
o estudo pudesse ser iniciado 

Anvisa autoriza testes em

humanos de soro antiCovid

Butantan

em humanos.
O soro é um concentrado 

de anticorpos contra o coro-
navírus e pode ser aplicado 
assim que o paciente apresen-
tar manifestações clínicas da 
doença. Em março, o Butantan 
tinha informado que o estudo 
clínico incluiria pacientes 
transplantados do Hospital do 
Rim e com comorbidades do 
Hospital de Clínicas, ambos 
da capital paulista.

Segundo a Anvisa, a avaliação 
da proposta de pesquisa foi 
feita integralmente pela agência. 

“Como esta é a primeira vez 
que o soro do Butantan será 
testado em pessoas, isso exigiu 
da Agência uma avaliação cri-
teriosa dos aspectos técnicos 
e de segurança do produto”, 
pontuou, em comunicado 
oficial. Até o momento, o 
soro foi testado somente em 
animais. (E.C.)

Instituto poderá começar a aplicação em voluntários

Divulgação

Senador defende ampliar ajuda aos mais vulneráveis

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



mundo Quarta-feira, 26 de maio de 20218 portalnews.com.br

Biden recebe família de George 
Floyd, um ano após sua morte

Encontro ocorre em meio a pressões sobre a aprovação de projeto de lei contra a violência policial no Congresso

ESTADOS UNIDOS

Um ano após a morte de 
George Floyd - no caso de 
violência policial que im-
pulsionou protestos contra o 
racismo em todo o mundo -, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, recebe parentes do 
homem negro morto por po-
liciais brancos em Mineápolis 
ontem. O encontro de Biden 
com a família de Floyd ocorre 
em meio a pressões sobre a 
aprovação de um projeto de 
lei contra a violência policial 
no Congresso americano.

A reunião, que será privada, 
vai acontecer na Casa Branca, 
de acordo com a porta-voz 
da presidência, Jen Psaki, 
durante uma entrevista coletiva 
anteontem. Vários membros 
da família, com quem Psaki 
disse que Biden desenvolveu 
relacionamentos, comparecerão, 
incluindo vários irmãos e sua 
filha, Gianna.

Com a agenda legislativa 
travada no Congresso, a Casa 
Branca vem tentando destacar a 

empatia do presidente. “(25 de 
maio de 2020) foi um dia que 
teve um grande impacto sobre 
ele e milhões de americanos”, 
disse a porta-voz do presidente, 
Jen Psaki, acrescentando que 
Biden foi marcado pela “co-
ragem e simpatia” da família 
de Floyd, particularmente 
sua filha Gianna.

“Eu gostaria de estar com 
vocês e tomá-los em meus 
braços”, disse ele durante 
uma conversa por telefone 
com parentes de Floyd logo 
após o anúncio da decisão no 
julgamento de Derek Chauvin, 
o policial que apertou o joelho 
contra o pescoço do jovem, 
causando sua morte.

Morto em 25 de maio de 
2020 em Mineápolis durante 
sua prisão por quatro policiais, 
Floyd se tornou um símbolo 
nos EUA e no exterior. Sua 
provação desencadeou uma 
mobilização sem precedentes 
e suas palavras finais (“Não 
consigo respirar”) tornaram-se 
um grito de guerra contra os 
abusos da polícia.

Em seu primeiro grande 
discurso no Congresso no final 
de abril, Biden pintou o quadro 
de uma América de pé após 
uma série de grandes crises. 
O presidente então pediu ao 
Congresso que aprovasse um 
projeto de reforma da polícia 

com o nome de George Floyd 
no primeiro aniversário de 
sua morte. Mas o “Ato de 
Justiça no Policiamento de 
George Floyd” ainda está 
sendo debatido pelo Senado.

O texto, aprovado pela 
Câmara, prevê, em particular, 

a proibição do uso de estran-
gulamentos e visa limitar a 
ampla imunidade (“imunidade 
qualificada”) de que gozam 
os policiais. A Casa Branca 
estabeleceu seu próprio prazo 
para o Congresso aprovar a 
legislação, que Psaki reconheceu 

na segunda-feira não será 
cumprida. “O calendário para 
a aprovação da lei não será 
mantido”, admitiu.

Psaki disse, contudo, que 
a Casa Branca permaneceu 
relativamente otimista. Segundo 
ela, Biden falou na sexta-

-feira passada com o senador 
Cory Booker, democrata de 
Nova Jersey e um defensor 
declarado da reforma policial, 
acrescentando que o senador 
Tim Scott, da Carolina do 
Sul, principal negociador dos 
republicanos sobre o assunto, 
também expressou interesse 
em continuar as negociações 

“O presidente ainda está muito 
esperançoso de que será capaz 
de sancionar a Lei de Justi-
ça no Policiamento George 
Floyd”, disse.

Escolhido a partir de uma 
imagem de homem de diálogo, 
capaz de chegar a acordos com 
os republicanos, o presidente 
democrata, que foi senador 
por 38 anos, sabe que grande 
parte de seu capital político 
está em jogo. 

Estadão Conteúdo

Morto durante sua prisão, Floyd se tornou um símbolo nos EUA e no exterior

Reprodução

Ao menos 14 pessoas mor-
reram no domingo passado, 
no interior do Peru, em um 
ataque atribuído a dissidentes 
do grupo guerrilheiro maoísta 
Sendero Luminoso. O ataque 
ocorre a duas semanas da 
eleição presidencial, que será 
disputada entre a conservadora 
Keiko Fujimori e o esquerdista 
Pedro Castillo.

De acordo com o Ministério 
da Defesa, o massacre ocorreu 
no Valle de los Rios Apurímac, 
Ene e Mantaro, região mon-
tanhosa que concentra 75% 
da produção de cocaína da 
América Latina.

Ao redor dos corpos das 
vítimas - alguns queimados - 
foram encontrados panfletos 
com a assinatura de membros 
ainda ativos do Sendero. As 
mensagens incentivavam os 
peruanos a boicotar as votações 
que devem acontecer no dia 
6 de junho.

As informações destacadas 
pelo comando das Forças 
Armadas do Peru revivem o 
conflito armado que deixou 
69 mil mortos no país nas 

Ataque deixa 14 mortos a 

duas semanas das eleições

Peru

últimas décadas do século 20. 
Em 1990, Alberto Fujimori 
foi eleito para a presidência 
e permaneceu no poder por 
dez anos. Depois, ele foi con-
denado e hoje cumpre pena 
de 25 anos por violação de 
direitos humanos.

À época, Abimael Guzmán 
liderou uma insurgência do 
Sendero contra o governo au-
toritário de Fujimori. Após ser 
capturado, Guzmán ordenou 
que os seguidores baixassem 
as armas. 

O ataque acontece em meio 
a uma nova polarização ideo-
lógica no país. Keiko Fujimori, 
filha do ex-ditador peruano 
e representante conserva-
dora, enfrenta o candidato 
da esquerda Pedro Castillo, 
professor e líder sindical. Os 
panfletos encontrados no 
local do massacre acusavam 
os seguidores de Fujimori de 
traidores. Já Castillo é acusado 
de simpatizar com os guerri-
lheiros. Para seus opositores, 
sua vitória colocaria o país 
em um estado de conflito 
novamente. (E.C.)

O movimento armado 
palestino Hamas negou, na 
madrugada de ontem, as ale-
gações do governo de Belarus 
sobre uma suposta ameaça 
de bomba que teria provoca-
do o pouso forçado do voo 
no qual viajava o jornalista 
opositor Roman Protasevich, 
preso após a aterrissagem no 
domingo passado.

O avião da companhia 
irlandesa Ryanair fazia a rota 
de Atenas para Vilnius, quan-
do foi obrigado a fazer uma 
aterrissagem de emergência 
em Minsk, após a tripulação 
ser informada sobre uma 
ameaça de bomba no avião. 
O governo belarusso chegou 
a enviar um caça MiG-29 
para escoltar a aeronave que 
estava a dez quilômetros da 
fronteira da Lituânia. Após a 
aterrissagem, nenhum explo-
sivo foi encontrado a bordo, 
mas Protasevich acabou preso.

“Não utilizamos tais métodos 
e é possível que os responsá-
veis busquem desacreditar o 
Hamas e minar a simpatia do 

Hamas nega suposta ameaça de bomba 
contra avião desviado por Belarus

Atentado 

ser condenado à morte pela 
justiça do belarussa.

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
pediu a “libertação imediata” 
de Protasevich. “O vídeo de 
é profundamente angustiante. 
Como jornalista e apaixonado 
defensor da liberdade de ex-
pressão, peço sua libertação 
imediata”, tuitou Johnson, 
advertindo que as ações do 
governo terão “consequências”.

Em resposta à pressão in-
ternacional, Belarus convidou 
várias organizações interna-
cionais a viajar para Minsk 
e se informarem sobre “as 
circunstâncias” que motivaram 
o desvio do voo comercial. O 
departamento do ministério 
dos Transportes responsá-
vel pelo setor aéreo emitiu 
um comunicado dizendo 
ter convidado representantes 
da Associação Internacional 
de Transporte Aéreo, da Or-
ganização da Aviação Civil 
Internacional, vinculada à 
ONU, e autoridades dos EUA 
e da União Europeia. (E.C.)

dos passageiros foi avaliado 
com base em um e-mail em 
inglês recebido pela direção 
do aeroporto, contendo uma 
suposta ameaça de bomba 
do Hamas.

‘Sequestro de Estado’
O desvio do avião foi classi-

ficado por potências ocidentais 
como um “sequestro de Estado”, 
gerando uma crise diplomática 
para a antiga república sovié-
tica. Companhias aéreas de 
todo o mundo suspenderam 
o sobrevoo do espaço aéreo 
belarusso, alterando rotas para 
contornar a fronteira do país. 
A União Europeia fechou o 
espaço aéreo do bloco para 
aeronaves belarussas.

Além disso, multiplicam-se 
pedidos de soltura de Prota-
sevich, acusado pelo governo 
Lukashenko de incitação à 
desordem pública e ao ódio 
social, e incluído na lista de 
terroristas procurados pela 
KGB, serviço secreto do país. 
Caso seja condenado por 
terrorismo, o jornalista pode 

mundo pelo povo palestino”, 
disse um porta-voz do movi-
mento em uma declaração, na 
qual negou categoricamente 
qualquer ligação do grupo 
com o incidente envolvendo 
o avião.

O comunicado do Hamas 
veio em resposta à acusa-
ção feita, anteontem, pelo 
ministro dos Transportes e 
Comunicações de Belarus, 
Artiom Sikorski, de que o 
potencial risco à segurança 

No avião estava o 
jornalista preso após a 
aterrissagem no domingo

Reprodução
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SBT, 21H00

Chiquititas
A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael pede para Heideguer não contar a Lobão o que descobriu. Nat se 

declara para Duca. Karina sugere que Pedro peça ajuda à patrocinadora da 

demo para pagar o clipe. Wallace beija BB, e Sol fi ca arrasada. Heideguer 

chantageia Nat. Duca usa Roberta para provocar Lobão. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. Rodrigo convida Manuela para 

viajar. Júlia decide fi car com Ana durante o fi m de semana em que Rodrigo 

e Manuela viajarão. Sofi a sai com Miguel, e Vitória a repreende pela demora 

na volta para casa. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a Labrador. Helena se sensibiliza 

com o abraço de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as orientações de treino 

de Isaac. Téo decide fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver que Helena 

cantava a mesma canção de ninar para ela e Téo. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis assina a escritura do apartamento que fi cará em seu nome. Maria 

Marta vai ao apartamento de Maria Ísis à procura do marido. José Alfredo 

sugere que Juliane desfi le na festa. Maria Clara demite a modelo principal 

do desfi le. Magnólia e Severo chegam à festa.

RECORD, 21H

Gênesis
Agar defende Ismael e se irrita com Sara. O rei Abimeleque mantêm seu 

castigo a Omar. Abraão e os seus deixam o acampamento. Abimeleque se 

disfarça para visitar o fi lho. Leora conhece Omar. Sara sente enjoo e Abraão 

comemora. Massá desconfi a de Omar. 

 Sonhos são o que 
de mais nosso temos, 
e é por isso que 
devemos lutar por 
eles até ao último 
fôlego. Eles nasceram 
de um desejo do 
nosso coração, apenas 
nós os conhecemos 
detalhadamente 
e estará somente 
nas nossas mãos a 
possibilidade de os 
concretizarmos.

Ofereça a você 
mesmo esse presente 
e não duvide de que 

MOMENTO
especial

Nossos sonhos e conquistas

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: SANDRA GENI OSIS GOMES DA CRUZ

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem, pois 

você merece. Feliz aniversário! 

Comece onde você está. Use o que você 
tem. Faça o que puder.”

 cultura@jornaldat.com.br

é capaz de fazer 
deles realidade. 
As outras pessoas 
podem desvalorizar, 
ou tentar que desista 
do seu caminho, 
mas se avançar 
com determinação 
os momentos de 
conquista estarão 
cada vez mais perto.
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Lesionado, lateral Daniel 
Alves é cortado da seleção

A comissão técnica da sele-
ção brasileira definiu ontem a 
convocação do lateral-direito 
Emerson. Ele atuou pelo 
Betis, da Espanha, na última 
temporada e estava na lista 
da equipe olímpica divulgada 
pelo treinador André Jardine 
para jogos de preparação para 
os Jogos de Tóquio-2020.

Emerson foi chamado pelo 
técnico Tite para a vaga de 
Daniel Alves, do São Pau-
lo, desconvocado devido a 
uma lesão no joelho direito 
e a impossibilidade de se 
recuperar a tempo para o 
período de treinos e jogos 
pelas Eliminatórias da Copa.

Em processo de recuperação, 
o lateral do São Paulo afirmou 
na noite de segunda-feira, 
em entrevista ao SporTV, 
que a decisão de disputar 
as partidas das Eliminatórias 
pela seleção deveria sair nos 
próximos dias.

“A gente está nesse pro-
cesso de recuperação, foi 
bem assustador da dor que 
senti. Mas depois vimos que 

Eliminatórias

não foi nada muito grave, 
pequeno estiramento. Mas 
estamos debatendo ainda, se 
vou continuar convocado, se 
não, mas sempre pensando 
em estar 100%. Se não for 
agora, o trabalho vai conti-
nuar”, declarou.

A seleção brasileira inicia a 
sua preparação a partir de hoje 
com a chegada da comissão 
técnica e jogadores vindos da 
Europa. Os convocados que 
atuam no Brasil e os finalistas 
da Liga dos Campeões da 

Europa (o goleiro Ederson 
e o centroavante Gabriel 
Jesus, do Manchester City, 
e o zagueiro Thiago Silva, 
do Chelsea) se apresentam 
a partir da próxima segunda.

Equador e Paraguai serão 
os adversários do Brasil. No 
estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre, a seleção recebe o 
Equador, às 21h30, do dia 
4 de junho. No dia 8, no 
estádio Defensores del Chaco, 
em Assunção, o rival será o 
Paraguai, às 21h30. (E.C.)

Daniel Alves está fora dos jogos pelas Eliminatórias

Lucas Figueiredo/CBF

Santos precisa vencer e
ter ajuda do The Strongest

Combinação dos resultados é a única forma do time brasileiro avançar às oitavas do torneio

LIBERTADORES

O Santos tem duas mis-
sões hoje para obter uma 
vaga nas oitavas de final da 
Copa Libertadores. Vencer 
o Barcelona de Guayaquil, 
no Equador, às 21 horas, 
em duelo válido pela sexta 
e última rodada da fase de 
grupos e torcer para que o 
The Strongest não seja der-
rotado pelo Boca Juniors, em 
La Bombonera, Buenos Aires.

Somente com esta com-
binação de resultados, o 
time de Vila Belmiro, vice-

-campeão na temporada 
passada, vai estar na fase 
de mata-mata da principal 
competição sul-americana. 
O Santos tem seis pontos 
no Grupo C, assim como o 
The Strongest, contra sete do 
Boca. O Barcelona, com dez, 
já está classificado.

E a equipe do técnico 
Fernando Diniz foi para o 
Equador sem seu principal 
jogador, o atacante Marinho, 
que está recuperado de uma 

lesão na coxa esquerda, mas 
sem condições físicas para 
atuar na partida. Alison e Jean 
Mota também estão fora do 
jogo, pois terão de cumprir 
suspensão. Em duas partidas 

como visitante, o Santos foi 
derrotado em ambas: 2 a 0 
para o Boca e 2 a 1 para o 
The Strongest.

No primeiro duelo, na Vila, 
os equatorianos venceram 

por 2 a 0, mas desta vez não 
poderão contar com dois de 
seus principais destaques: 
o defensor Mario Pineida e 
o meio-campista uruguaio 
Bruno Piñatares, suspensos 

por causa do acúmulo de 
três cartões amarelos.

Eliminado na primeira fase 
do Campeonato Paulista, o 
Santos teve uma semana de 
preparação para a partida, 
enquanto o Barcelona jogou 
com um time misto pelo 
Campeonato Equatoriano, 
frente ao Olmedo e assim 
mesmo venceu por 4 a 0, 
assumindo o segundo lugar, 
a dois pontos do líder Emelec.

Estadão Conteúdo

Diniz não terá a presença dos meias Alison e Jean Mota e do atacante Marinho

Divulgação/Santos FC

Com Sylvinho nas tribunas, 
Corinthians cumpre tabela

O Corinthians se despede 
da Copa Sul-Americana, 
hoje, às 21h30, contra o 
River Plate, do Paraguai, na 
Neo Química Arena. Apesar 
de não ter chances de clas-
sificação no Grupo E, os 
jogadores entrarão em campo 
motivados, afinal, o novo 
técnico, Sylvinho, estará nas 
tribunas. Como ele chegou 
somente ontem, quem ficará 
no banco de reservas será 
o analista de desempenho 
Fernando Lázaro, que já 
havia comandado o time 
contra o Sport Huancayo-

-PER, na última quinta-feira.
Mas, diferentemente do 

fraco time peruano e da 
fácil goleada aplicada por 5 
a 0 mesmo fora de casa, o 
Corinthians deverá encontrar 
mais dificuldade contra os 
paraguaios. O River Plate 
está a apenas dois pontos do 
líder Peñarol e tem chances 
de classificação. Como só 
o primeiro de cada chave 
avança, ele precisa vencer o 
Corinthians e torcer para o 

Sul-Americana

Peñarol perder fora de casa 
para o Huancayo.

A partida pode ser a úl-
tima do time alvinegro no 
esquema com três zagueiros. 
Na coletiva de apresentação, 
Sylvinho disse que prefere a 
tradicional linha de quatro 
defensores. “Variação de 
sistema tático existe e é bom. 
Mas gosto de linha de quatro, 
conheço o sistema, domino 
as funções. Podemos trocar 

sistemas, ocorre. Mas os atle-
tas me conhecem. Faz parte 
da história do Corinthians a 
linha de quatro. A garra e a 
raça são marcas desse clube. 
Não será difícil”, disse.

O setor ofensivo deve 
contar com a presença de 
Gustavo Mosquito, destaque 
na última partida com dois 
gols. A dúvida é se Lázaro 
optará por Jô ou Cauê no 
comando do ataque.

Punição
O Corinthians foi puni-

do pela Conmebol com o 
pagamento de uma multa 
de US$ 7,5 mil (cerca de 
R$ 40 mil) por descumprir 
um regulamento ligado aos 
protocolos de segurança 
antes da partida contra o 
Peñarol em 29 de abril. A 
entidade não detalhou qual 
foi o descumprimento. O 
clube não tem o direito 
de recorrer e terá o valor 
debitado do que receberá 
pela participação na primeira 
fase do torneio. (E.C.)

CORINTHIANS 
Cássio; 
João Victor, 
Gil e 
Raul Gustavo; 
Fagner, 
Gabriel, 
Camacho, 
Luan e 
Lucas Piton; 
Gustavo Mosquito e 
Cauê (Jô). 
Técnico: 
Fernando Lázaro

CORINTHIANS  
RIVER PLATE-PAR 

ÁRBITRO - José Argote (Venezuela).
HORÁRIO: 21h30.
LOCAL: Neo Química Arena.

BARCELONA 
Javier Burrai; 
Byron Castillo, 
Fernando León, 
Williams Riveros e 
Leonel Quiñónez; 
Michael Carcelén, 
Nixon Molina, 
Emmanuel Martínez 
e Michael Hoyos; 
Damián Díaz e 
Carlos Garcês. 
Técnico: 
Fabián Bustos.

SANTOS

João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonathan; 
Vini Balieiro, 
Ángelo Gabriel, 
Gabriel Pirani 
e Lucas Braga; 
Marcos Leonardo e 
Kaio Jorge. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

BARCELONA DE 

GUAYAQUIL

SANTOS 

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Estádio Monumental Isidro Romero.

O envio de 20 toneladas 
de materiais para o Japão, 
que serão usados pelo Time 
Brasil para a preparação 
para os Jogos de Tóquio, 
ganhou uma carga extra 
por causa da pandemia de 
Covid-19. Para reforçar as 
medidas sanitárias da dele-
gação, o Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) adquiriu 68 
mil máscaras descartáveis, 
12,5 mil sapatilhas TNT, 
400 borrifadores de álcool e 
250 aventais, dentre outros 
produtos.

“Em condições normais, os 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
já nos exigiriam um grande 
desafio em relação ao fuso 
horário, ao clima e à ali-
mentação. Mas a pandemia 
tornou a complexidade da 
operação ainda maior. Além 
de toda a estrutura oferecida, 
temos de proteger o nosso 
atleta”, explicou Marco La 
Porta, vice-presidente do COB.

No total são 20 contêineres 
que terão seus conteúdos 
espalhados por nove bases 
(Saitama, Sagamihara, Mi-
yagase, Ota, Chuo, Koto, 
Enoshima, Tsurigasaki e 
Hamamatsu) para a aclima-
tação da delegação. (E.C.)

Pandemia 
obriga COB a 
alterar operação 
logística

Jogo Olímpicos

RIVER PLATE-PAR 

Azcona; 
Saldívar, 
Navarro, 
Gustavo Giménez e 
Montiel; 
Molinas, 
Quiñonez, 
Vera, 
Otazú e 
González; 
Zeballos.
Técnico: 
Celso Ayala.


