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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Liminar da Justiça suspende  
concessão da Mogi-Dutra

Decisão tomada ontem à noite destacou que o Estado não pode agir de forma hierárquica em relação a Mogi

A Justiça de Mogi das Cruzes 
concedeu liminar à Prefeitura para 
suspender a licitação internacional 
02/2021, da Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São Paulo 
(Artesp), que estabelece a criação de 
uma praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88). A ação civil 
pública movida pela Procuradoria 
Geral do Município (PGM) apontava 
erros de ordem jurídica cometidos 
pela agência, que não teria respei-
tado a autonomia do município no 
gerenciamento da via, que é muni-
cipalizada. A ação foi encabeçada 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode).  
Cidades, página 5

Arujá

Deputados 
entregam obra 
no Barreto
Cidades, página 3

NA PANDEMIA

Brasil pode 

sediar Copa 

América. p9

Leitos Covid

UTI e Enfermaria do Santa 
Marcelina estão 100% cheios
Números liberados ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde mostram que as internações 
por coronavírus ainda oscilam bastante no Alto 
Tietê. Ferraz de Vasconcelos também experimenta 
internações elevadas. Cidades, página 4

A Prefeitura de Suzano, anunciou 
uma nova fase para a campanha de 
vacinação contra o coronavírus. A 
expectativa é de atender amanhã 
pessoas com comorbidades acima 
de 30 anos. Cidades, página 3

Covid-19

SUZANO  
ATUALIZA  
CRONOGRAMA 
DE VACINAÇÃO

Vitória de Mogi na Justiça tem apoio do Condemat e dos vereadores das demais câmaras da região

MOGI NEWS/ARQUIVO

Sete estabelecimentos são autuados

SUZANO X COVID

Durante a ação mais recente da Prefeitura de 
Suzano, sete estabelecimentos foram autuados 
por descumprimento do horário permitido para 
presença de público e consumo. Cidades, página 6

Acabou o prazo

Ontem foi o último dia para enviar a declaração 
do Imposto de Renda; agora, entrega é com multa 

Segundo levantamento da Receita Federal, 29 mil contribuintes do G5 do Alto Tietê 
ainda não haviam acertado as contas do o Leão. Cidades, página 4
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A prefeitura de Santa Isabel, por meio da secretaria municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico e do Fundo Social de Solidariedade, deu início 
ao curso de capacitação técnica gratuita para fabricação e vendas de pizzas e 
salgados assados. As aulas são divididas em dois módulos com ensinamentos 
teóricos e práticos. A iniciativa tem o objetivo de oferecer melhores oportunidades 
e incentivar a geração de renda, por meio da profissionalização dos moradores.
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VENDA DE PIZZAS E SALGADOS

 �Reunião de vereadores

Vice-presidente da Câmara de Ferraz, 
o vereador Alexandro Santos Alves Silva 
(PSC), o Teteco, representou na reunião 
da Frente Legislativa Intermunicipal do 
Alto Tietê, na Câmara Municipal de Su-
zano. Na audiência, vereadores das 12 
cidades que integram o grupo regional 
decidiram se opor à chamada “taxa do 
lixo”, ou seja, contra a nova tarifa con-
tida na revisão do Marco Regulatório do 
Saneamento prevista para ser apresen-
tada pelos municípios brasileiros até o 
dia 15 de julho deste ano.

 �Meio Ambiente

O município de Santa Isabel está reali-
zando a Semana do Meio Ambiente. As 
atividades promovidas pela secretaria 
municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Agropecuário tem o objeti-
vo de conscientizar a população sobre 
a importância dos cuidados com a na-
tureza e oferecer serviços que minimi-
zem os prejuízos ao patrimônio ambien-
tal e estão ocorrendo das 9 às 15 horas.

 �Força-tarefa

O governo paulista promove no próxi-

mo sábado um Dia D para a aplicação 
da segunda dose da vacina contra Co-
vid-19 que está atrasada. A iniciativa, em 
parceria com municípios, quer vacinar 
mais de 500 mil pessoas que não com-
pletaram o seu esquema vacinal. Mais 
de 5 mil pontos de vacinação no estado 
estarão abertos das 7 às 18 horas para 
a aplicação exclusivamente da segunda 
dose. Deverão ser vacinadas as pessoas 
que estão com mais de 28 dias atrasa-
dos com relação a doses da Vacina do 
Butantan e mais de 12 semanas do imu-
nizante da Fiocruz/Astrazeneca.

 �Quadra esportiva

A prefeitura de Santa Isabel realizou a 
inauguração do novo espaço esporti-
vo Areninha no sábado passado. O lo-
cal conta com uma quadra de basquete 
3x3 e um campo de futebol society, além 
iluminação de led e arquibancada. A in-
ciativa, em parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, tem o objetivo de 
promover o acesso a melhorias na qua-
lidade de vida da população, por meio da 
prática esportiva, bem como o apoio e o 
incentivo aos atletas da cidade. A admi-
nistração municipal é responsável por 
fornecer a área , o governo estadual é 
responsável por fornecer a estrutura.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
Saúde primeiro, depois Educação

A
s creches subvencionadas de Mogi 
das Cruzes retornaram com as aulas 
presenciais, recebendo o máximo 
de 35% de alunos, como medida 

para conter o avanço da Covid-19.  Para au-
xiliar nesta importante fiscalização, as unida-
des de ensino contam com uma Brigada da 
Pandemia. Mesmo assim, a Associação dos 
Servidores Municipais de Mogi das Cruzes 
(ASMMC) solicitou o adiamento do retorno 
das aulas presenciais na cidade.

O documento encaminhado à Secretaria 
Municipal de Educação, na quinta-feira pas-
sada, considera o aumento constante dos ín-
dices de contaminação por Covid-19. Outro 
ponto destacado pelos servidores é a eleva-
ção nas taxas de ocupação de UTIs. Segun-
do nota da ASMMC, enviada ao Mogi News, 
o retorno presencial neste momento coloca 
em risco servidores, crianças e familiares. O 
documento emitido pela associação congre-
ga mais de 4 mil servidores.

A Prefeitura de Mogi, por sua vez, diz que 
segue analisando os indicadores epidemio-
lógicos no município, além de acompanhar 
a situação das unidades escolares com rela-

ção aos protocolos de segurança sanitária. 
Neste momento, envolver todos os setores 
na discussão, incluindo a sociedade civil, é 
imprescindível, por isso, Mogi está criando o 
Gabinete de Articulação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação (Gaepe), a fim de 
reunir representantes do Executivo, Legisla-
tivo, Judiciário e população.

Mas a luta para adiar o retorno presencial 
dos alunos também envolve o Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado São 
Paulo (Apeoesp). A coordenadora da subse-
de da entidade em Mogi, Vânia Pereira da 
Silva, informou que, há duas semanas, os 
professores ganharam uma ação na Justiça 
que contempla funcionários das redes esta-
dual, municipal e particular. A ação solicita 
que enquanto a região se encontrar na fase 
vermelha ou laranja, o retorno presencial 
fica vedado. O Estado, no entanto, recor-
reu da decisão e manteve as escolas abertas.

Até ontem, eram 2.022 casos ativos da 
doença só em Mogi. Em meio a isso, temos 
novas variantes aparecendo e o risco emi-
nente de uma terceira onda da Covid-19. 
É preciso continuar priorizando a Saúde.

Definitivamente, as diver-
sas instituições políticas bra-
sileiras não gozam de muito 
prestígio perante o povo. E tal 
situação me parece bastante 
justificável, pois são inúmeros 
os escândalos envolvendo as 
diferentes esferas do poder.

Esse diagnóstico é muito 
preocupante, pois tal pers-
pectiva reduz de forma des-
proporcional a importância 
da atividade política para a 
humanidade e para a demo-
cracia. Afinal, a história nos 
mostra que foram as batalhas 
políticas vivenciadas nos sé-
culos 19 e 20 que propicia-
ram conquistas fundamentais, 
como a abolição da escrava-
tura, o sufrágio universal, o 
voto feminino e os direitos 
trabalhistas.

Desde o advento da Revo-
lução Industrial, ocorrida na 

Democracia em crise

ARTIGO
Afonso Pola

segunda metade do século 19, 
a política tem sido o grande 
contraponto do mercado, 
principalmente a partir de 
1917. Mesmo com todos os 
seus problemas (e não foram 
poucos) a afirmação da União 
Soviética e do Bloco Socia-
lista na primeira metade do 
século 20 foi responsável por 
algumas concessões do siste-
ma capitalista. O Estado de 
bem-estar Social (Welfare Sta-
te) disseminado por diversos 
países europeus e a ação de 
alguns governos da América 
Latina (como Peron e Vargas), 
caracterizados de “populistas”, 
são evidências disso. 

A edificação da democracia 
pelo mundo afora teve como 
pressuposto o fortalecimen-
to das instituições políticas e 
a relação de equilíbrio entre 
elas. Assim, cada um dos três 

poderes (Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário) deve agir 
com total compromisso de 
atender ao interesse público, 
bem como a preservação da 
democracia. 

É justamente por isso que 
nossa democracia está em 
crise. Nossas instituições po-
líticas não estão cumprindo 
bem seus papéis. Como disse 
acima, a democracia pressu-
põe que a relação entre essas 
instituições seja equilibrada e 
que ocorra dentro dos limi-
tes das leis.

Quando importantes autori-
dades de um dos três poderes 
agem à revelia da lei e trans-
formam narrativas mentirosas 
como prática recorrente, sem 
que os outros poderes reajam 
com o devido rigor, a socieda-
de paga um preço muito alto. 
E é isso que vem ocorrendo 
em nosso país.

 afonsopola@oul.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Deputados entregam obra 
no Parque Rodrigo Barreto

O deputado estadual André 
do Prado (PL) esteve em Arujá 
no sábado passado, onde, ao 
lado do prefeito. Luís Camargo 
(PSD), participou da entrega 
dos novos vestiários e sanitá-
rios do campo de futebol do 
Parque Rodrigo Barreto, obra 
custeada com uma emenda 
de R$ 200 mil de autoria do 
parlamentar.

Ele e o deputado federal 
Marcio Alvino (PL) haviam 
anunciado no ano passado 
uma série de investimentos 
para a praça esportiva, que 
já teve suas arquibancadas 
e alambrados reformados e 
contará com um novo gramado 
sintético. Ao todo, mais de R$ 
1 milhão em recursos foram 
destinados ao esporte e lazer 
do bairro.

“Eu e o deputado Marcio 
Alvino nos comprometemos 
a melhorar a estrutura des-
sa área de lazer, que agora 
pode ser utilizada com mais 
conforto pelos milhares de 
moradores do Parque Rodrigo 
Barreto e por toda a cidade”, 

Arujá

comemorou Prado.
“E, em breve, o novo gra-

mado artificial será entregue. 
Esse era um pedido especial 
da comunidade, que terá 
condições de sediar grandes 
torneios sem prejudicar o 
piso do campo”, afirmou 
Alvino, que cumpria agenda 
no interior e não pode estar 
presente.

“Apenas nos últimos meses, 
ao lado do prefeito Dr. Luís 
Camargo, conquistamos um 

Poupatempo, obras para novas 
redes e estações elevatórias de 
esgoto nos bairros Jardim Real, 
Jardim Viadutra, Caputera e 
Condomínio Arujazinho, a 
instalação da Delegacia da 
Mulher e a duplicação da 
rodovia Alberto Hinoto, a SP-
56, que receberá investimento 
de R$ 400 milhões gerando 
emprego e renda e mudará 
para sempre a cara da divisa 
entre Arujá e Itaquaquecetuba”, 
relembrou o deputado Prado.

Iniciativa foi custeada por meio de repasse estadual

Divulgação

Pessoas acima de 18 anos vão 
receber vacina em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos inicia 
hoje a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) em 
pessoas com 18 anos ou mais 
que tenham comorbidades. 
A aplicação ocorre em oito 
polos de imunização. Pessoas 
com 60 anos ou mais sem 
comorbidades, funcionários 
do transporte público, da 
saúde, gestantes e puérperas 
continuam sendo vacinadas.

Para comprovar a comor-
bidade, o morador deverá 
apresentar exames, receitas 
de medicamentos ou laudo 
médico, além dos documen-
tos que já são praxe, como 
documento de identificação 
com foto, comprovante de 
endereço e CPF.

Na Igreja Nossa Senhora da 
Paz, no Centro, a aplicação 
ocorre das 8 às 15 horas. Já 
nos outros polos de vacina-
ção, os postos de saúde do 
Jardim Rosana, Jardim Bela 
Vista, Vila Margarida, Vila 
São Paulo, Cidade Kemel, 
Santo Antônio e Jardim 
Yone, a imunização ocorre 

Com comorbidade

até às 13 horas.
Sobre as comorbidades, 

cabe destacar que as que 
estão sendo contempladas 
são as seguintes: diabetes, 
doença renal crônica, he-
moglobinopatias graves, 
cirrose hepática, todos os 
tipos de hipertensão, obesi-
dade mórbida, insuficiência 
cardíaca, cor pulmonale 
e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, 
síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatas 
e pericardiopatias, doença 
da Aorta, dos grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, car-
diopatias congênitas do 
adulto, próteses valvares 
e dispositivos cardíacos 
implantados, pneumopatias 
crônicas graves e doença 
cerebrovascular.

A prefeita de Ferraz, Priscila 
Gambale (PSD), falou da 
satisfação com o avanço de 
mais um grupo. “Começar a 
vacinar os ferrazenses com 18 
anos ou mais e que tenham 

alguma comorbidade é uma 
vitória. Aos poucos, vamos 
imunizando nossa popula-
ção e vencendo este vírus. 
Pedimos para que todos 
que estão inseridos neste 
grupo não deixam de ir se 
vacinar”, afirmou a chefe 
do Executivo ferrazense.

Segunda dose
O município também 

está aplicando a segunda 
dose em todas as pessoas 
que já cumpriram o prazo 
entre uma aplicação e outra. 
Vale lembrar que o intervalo 
entre a primeira dose e a 
segunda para quem tomou 
a AstraZeneca é de 12 se-
manas, e para a CoronaVac, 
21 dias.

A segunda dose está sendo 
aplicada nos oito polos de 
imunização citados acima, 
nos mesmos horários. Os 
munícipes devem apresentar 
documento de identificação 
com foto, comprovante de 
endereço, CPF e comprovante 
da primeira dose.

Suzano atualiza cronograma 
de vacinação contra Covid-19

Expectativa da Secretaria de Saúde é que amanhã sejam atendidas pessoas com comorbidade acima dos 30 anos

IMUNIZAÇÃO

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, anunciou ontem 
uma nova fase para a cam-
panha de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19). A 
expectativa é de atender amanhã 
pessoas com comorbidades 
acima de 30 anos, além de 
garantir a segunda dose a 
quem recebeu o imunizante 
Oxford/AstraZeneca até o 
começo de março. Grávidas 
e puérperas que precisam da 
primeira dose da CoronaVac 
também poderão comparecer 
na Arena Suzano.

Com o imunizante AstraZeneca, 
Suzano deverá contemplar as 
pessoas de 30 a 59 anos com 
comorbidades, além de aplicar 
a segunda dose naqueles que 
receberam a primeira até o 
começo de março, ou seja, 
há pelo menos 12 semanas. 
Todas as comorbidades podem 
ser conferidas no link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

Na oportunidade, o atendi-
mento na Arena Suzano será 
dividido em três fases: das 8 

ao meio-dia para pessoas com 
35 anos ou mais; do meio-dia 
às 17 horas para o público 
de 30 a 34 anos; e entre 17 
e 19 horas para aqueles que 
não conseguem se imunizar 
durante o horário comercial. 
O mesmo vale para o sistema 
drive-thru no Parque Municipal 
Max Feffer.

Já os polos do Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido e 
da Escola Municipal Odário 
Ferreira da Silva realizarão o 
atendimento das 8 às 17 horas, 
separado em duas fases: manhã 
(de 35 anos ou mais) e tarde 
(de 30 a 34 anos).

É importante frisar que os 
três locais também vão receber 
neste dia os munícipes que 
precisam da segunda dose 
da Oxford/AstraZeneca e que 
foram contemplados até o 
começo de março de 2021, 
cerca de 12 semanas atrás. 
Os idosos com 60 anos ou 
mais que ainda não foram 
imunizados devem compa-
recer nesta mesma data para 

receber a vacina.
Com a CoronaVac, que é o 

imunizante do Instituto Butan-
tan, a Secretaria Municipal de 
Saúde segue contemplando com 
a primeira dose as gestantes 
maiores de 18 anos e com 
comorbidades. A aplicação 
também será dada às puérperas 
maiores de idade, igualmente 
com comorbidades, e que 
deram à luz nos últimos 45 
dias. A pasta reforça ainda que 
os cidadãos que já receberam 

a primeira dose dessa vacina 
devem buscar a segunda tam-
bém. Este imunizante será 
utilizado na Arena Suzano.

“Esse tipo de divisão é o 
que garante a organização da 
campanha, que cada vez mais 
avança, alcançando públicos 
maiores. Não podemos nos 
esquecer da importância de 
se manter o distanciamento 
social e se evitar aglomerações”, 
explicou o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi. 

Documentos
Para participar da campa-

nha, o morador deve estar 
dentro da faixa etária prevista 
e apresentar algum quadro de 
comorbidade. Neste grupo 
estão incluídas as pessoas com 
diabetes mellitus, hipertensão 
arterial (estágio 3, estágio 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo), 
pneumopatias crônicas graves, 
doenças cardiovasculares, 
próteses valvares e disposi-
tivos cardíacos implantados, 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), doença Falciforme e 
talassemia, obesidade mór-
bida (IMC > 40), cirrose he-
pática e outras que podem 
ser conferidas no link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

Os itens comprobatórios 
exigidos são o laudo médico ou 
receita médica com resultados 
de exames recentes (original 
e cópia), além da documenta-
ção de praxe para a primeira 
aplicação: documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 

filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br/), 
do governo do Estado, tam-
bém é necessário. Já para a 
segunda aplicação da Oxford/
AstraZeneca em pessoas que 
participaram da primeira 
etapa até o começo de março, 
serão exigidos documento 
original com foto, CPF e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose.

“Não podemos perder tempo. 
Por isso, além dos itens com-
probatórios, os grupos devem 
se atentar à documentação de 
praxe necessária para a primeira 
dose, principalmente conferindo 
o preenchimento da filipeta 
e do pré-cadastro no site do 
‘Vacina Já’. Esse preparo deve 
ser feito, de preferência, com 
antecedência, em casa, para 
que o atendimento ocorra de 
maneira rápida e sem filas”, 
reforçou o secretário.

Atendimento ocorrerá em três pontos distintos

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Em Suzano, 53,3 mil contribuintes cumpriram o prazo para a entrega do documento

Divulgação/Ministério da Economia

Contribuinte que 
não entregou terá 
de pagar multa de 
R$ 165,74 a 20% do 
imposto devido

Mais de 234 mil moradores do G5
entregaram a declaração do IR

Itaquaquecetuba registrou o maior aumento da região, cerca de 4% mais contribuintes em relação ao ano passado

ACERTO COM O LEÃO

Mais de 234 mil moradores 
do G5 – conjunto das cinco 
cidades mais populosas do 
Alto Tietê – entregaram a 
declaração do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física 
(IRPF) 2021. Até domingo 
passado – penúltimo dia para 
enviar o documento – cerca 
de 100,7% do total previsto 
para acertar as contas com 
o Leão neste ano efetuaram 
os ajustes com a Receita 
Federal. De acordo com 
o órgão público, 232.946 
declarações foram emitidas 
na região no ano passado. 
O crescimento de 0,7% no 
número de contribuintes 
deste ano ficou dentro do 
esperado pelo governo, que 
considerava variações de até 
2%, para cima ou para baixo, 
em relação aos registros 
de 2020.

O levantamento ainda pode 
sofrer alterações, conside-
rando o envio de declarações 
daqueles que realizaram o 

processo nas últimas horas 
do prazo, que se encerrou 
às 23h59 de ontem. Aqueles 
que perderam o prazo ficam 
inadimplentes e terão de 
pagar uma multa que pode 
variar de R$ 165,74 a 20% 
do imposto devido.

De acordo com dados di-
vulgados pelo governo federal, 
entre os dias 1° de março 

– data inicial do recebimento 
das declarações – e domingo, 
234.614 pessoas efetuaram 
a operação fiscal, cerca de 
1.668 declarantes a mais 
do que o contabilizado no 
ano passado. Levantamento 
realizado pelo grupo Mogi 
News permite verificar que 
milhares deixaram para 

entregar o IRPF nos últimos 
dias, considerando que entre 
quinta-feira e domingo, mais 
de 29 mil moradores ainda 
estavam em débito com a 
entrega da declaração.

Dentro do G5 o percentual 
de contribuintes em relação 
ao ano passado só ficou 
abaixo dos 100% em Mogi 
das Cruzes. Em números 
totais, foram enviadas 92.545 

declarações em 2021, cerca 
de 98,7% dos 93.735 do 
ano passado.

No sentido oposto, Ita-
quaquecetuba registrou a 
maior elevação no número 

de contribuintes que cum-
priram o prazo, até mesmo 
superando as estimativas 
da Receita Federal. Até o 
domingo passado, 42.516 
itaquaquecetubenses presta-
ram contas com o Leão. No 
ano passado, foram 40.849, 
um crescimento de 4%.

Em seguida, Ferraz de 
Vasconcelos registrou um 
crescimento de 3% no nú-
mero de contribuintes em 
relação ao ano passado. 
Foram 25.293 declarações 
enviadas até o domingo e 
24.524 em 2020.

Com crescimento me-
nor, mas dentro do estimado 
pelo governo federal, ficaram 
as cidades de Suzano e Poá. 
Em Suzano, o crescimento 
foi de 0,7%: foram 53.359 
contribuintes neste ano em 
comparação com os 52.961 
do ano anterior. Já em Poá, 
o aumento foi de 0,1%. Ao 
todo foram 20.901 declara-
ções entregues, 24 a mais do 
que as enviadas em 2020.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Os equipamentos de fis-
calização eletrônica das vias 
municipais de Mogi das 
Cruzes começam a autuar 
amanhã. Na quarta-feira da 
semana passada os medidores 
de velocidade voltaram a 
operar no município após 
um intervalo de aproxima-
damente nove meses e, até 
hoje, o funcionamento dos 
equipamentos tem o caráter 
apenas orientativo.

Em decorrência do ven-
cimento do contrato com a 
antiga empresa responsável 
pela operacionalização, os 
radares foram desabilitados e 
retirados das vias municipais 
em agosto de 2020. Conforme 
divulgado na semana passa-
da, a Prefeitura implantou a 
sinalização indicativa sobre 
a existência dos radares em 
todas as vias que contam 
com o serviço.

Além disso, faixas informa-
tivas também foram colocadas 
para alertar os condutores. 

Após uma semana de orientação, 
radares começam a multar amanhã

Trânsito

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 de 2020, os 
radares estavam operando 
e, a partir de agosto, apenas 
foram realizadas autuações 
manuais por agentes muni-
cipais e Polícia Militar.

“Muitas pessoas confundem 
o funcionamento de radares 
com arrecadação, mas eles são 
equipamentos de segurança. 
De acordo com pesquisas 
internacionais, cerca de 97% 
dos acidentes fatais são cau-
sados por falha humana, 
principalmente o excesso 
de velocidade”, explicou a 
secretária de Transportes, 
Cristiane Ayres. Ainda de 
acordo com ela, o radar 
estático não autuará mo-
toristas. Ele será utilizado 
para ações de engenharia de 
tráfego, como contagem de 
veículos e estatísticas.

Os equipamentos que 
passaram a funcionar na 
última quarta-feira fazem 
parte da primeira etapa do 
novo contrato (confira os 
locais no quadro acima). Por 
determinação da Resolução 
805 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), as 

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos, 
segundo a Secretaria Municipal 
de Transportes, considerou 
as características das vias, 
os riscos para pedestres e 
motoristas e o número de 
acidentes registrados nos 
locais em anos anteriores.

Thamires Marcelino Veja os radares por via
Controlador eletrônico de velocidade tipo fixo

Equip Local/Fiscalização  Sentido Faixa         km/h
1 Av. Henrique Peres, 190  C/B 1 40
1  Rua Deodato Wertheimer, 2.299 C/B 1 40
1 Rua Deodato Wertheimer, 2.362 B/C 2 40
1 Av. Pref. Carlos A. Lopes, 650 C/B 1 40
1  Av. Pref. Carlos A. Lopes, 655 B/C 2 40
1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 4.410 C/B 2 60
Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo I

1 Rod. Pedro Eroles, 1.887 B/C 1 40
1 Av. Japão + 850 3978  C/B 2 40
1 Av. Francisco Ferreira Lopes, 81 B/C 2 50
Redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica) - Tipo II 

1 Rod. Pedro Eroles, 1.060 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.265 B/C 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 2.442 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.215 C/B 2 60
1 Av. Lourenço Souza Franco, 1.231 B/C 2 60
1 Av. Guilherme George, 2.336 B/C e C/B 2 40
Fiscalizador eletrônico de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa

1 Rua Ricardo Vilela x
 Rua Antonio C. Alvarenga B/C 2

Fiscalizador eletrônico de restrição de circulação (caminhão)

1 Rod. Pedro Eroles, 1.741 B/C 2

O Hospital Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba está com 
todos os leitos para pacientes 
com coronavírus (Covid-19) 
ocupados. Com taxas de 100% 
na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e Enfermaria, o índice de 
ocupação ontem da unidade 
de Saúde era o mais elevado 
do Alto Tietê. O hospital de 
campanha também registrou 
números elevados, foram 19 
pacientes na Enfermaria e um 
na Emergência. 

O Hospital Luzia de Pinho 
Melo, em Mogi das Cruzes, 
opera sob controle, com 46 
leitos de Enfermaria com 30% 
de ocupação e 33 de UTI com 
18% de ocupação.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
no Hospital Regional Doutor 
Osíris Florindo Coelho, a 
ocupação também está perto 
do limite. São 26 leitos de 
UTI com 84% ocupados e 
26 de Enfermaria com 80% 
de ocupação. O governo do 
Estado de Saúde destacou 
que as taxas de ocupação 

variam com frequência no 
decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências para leitos 
de Enfermaria ou UTI, por 
exemplo. Ainda assim, as 
unidades de Itaquá e Ferraz 
estão bem acima da média 
da Grande São Paulo que é 
de 78% de UTI e 62% em 
Enfermaria.

Em Mogi, no Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzuti, a 
ocupação da UTI também 
se encontra no limite. Dos 
30 leitos de UTI não restava 
nenhuma vaga livre ontem. 
Na Enfermaria, a ocupação 
é de 80% nos 30 leitos. Em 
Suzano, no Hospital Auxiliar, 
a ocupação dos 20 leitos 
de Enfermaria é de 50% de 
ocupação.

Óbitos
Nas últimas 72 horas houve 

o registro de mais 19 mor-
tes. As vítimas residiam nos 
municípios de Arujá, Ferraz, 
, Itaquaquecetuba, Mogi, Poá, 
Salesópolis e Santa Isabel.

*Texto supervisionado pelo editor.

Ocupação dos leitos de 
UTI operam em alta

100% em Itaquá

Luiz Kurpel*
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Liminar suspende licitação 
de concessão da Mogi-Dutra

Pedido partiu da PGM de Mogi das Cruzes e foi acatado pela Justiça por meio de liminar no final da tarde de ontem

PEDÁGIO

A Justiça de Mogi das 
Cruzes concedeu liminar 
à Prefeitura para suspender 
a licitação internacional 
02/2021, da Agência Re-
guladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), que estabelece a 
criação de uma praça de 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88).
A ação civil pública movida 

pela Procuradoria Geral do 
Município (PGM) apontava 
erros de ordem jurídica 
cometidos pela agência 
reguladora, que não teria 
respeitado a autonomia do 
município no gerenciamento 
da via, que é municipalizada. 
A ação foi encabeçada pelo 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode).

No despacho do juiz 
Bruno Machado Miano, da 
Vara da Fazenda Pública, 
o magistrado aponta que 
o governo estadual não 
pode dispor livremente 
de bens municipais, como 
se fosse ente federativo 
hierarquicamente supe-
rior. “Note-se que a Artesp 
está dispondo sobre praça 
de pedágio em estradas e 
avenidas pertencentes ao 
território do município de 
Mogi das Cruzes (....) tais 
estradas e avenidas, bens 
públicos municipais, são 
de uso comum do povo, 
inexistindo qualquer autori-
zação legislativa municipal 
autorizando que o Execu-
tivo realize convênio sobre 
eles”, afirmou. Procurada, 

a agência reguladora não 
apresentou os documentos 
do termo de cooperação entre 
o município e a agência.

O juiz também abor-
dou a proposta de incluir 
no pacote de privatização 
ruas e avenidas dentro do 
perímetro urbano, com 
o intuito de formar uma 
ligação entre a Mogi-Dutra 
e a rodovia Mogi-Bertioga 
(SP-98), também municipa-
lizada. “Senão, vejamos: um 
município que se organiza, 
se planeja, mantém controle 
urbanístico, paisagístico, de 
zoneamento urbano e rural, 
pode, de hora para outra, ser 

atingido por outra unidade 
da Federação, que lhe im-
põe uma limitação em suas 
vias, a gerar reformulação 
em seus acessos viários, 
modificação da densidade 
demográfica de bairros (em 
menoscabo a projetos de 
zoneamento) e alteração no 
fluxo de seu trânsito? Está 
claro que não”, declarou.

Ao final, o juiz da Vara da 
Fazenda Pública estabelece 
a suspensão do edital de 
concorrência: “Até final 
julgamento da lide ou, antes, 
caso a Artesp resolva os 
problemas apresentados 
pelo município de Mogi 

das Cruzes”. O magistrado 
aconselhou que seja realiza-
da uma audiência pública 
para que as partes possam 
apresentar seus argumentos.

 
Celebração

Caio Cunha celebrou a 
primeira vitória jurídica 
contra a Artesp. Em uma 
postagem em suas redes 
pessoais, o prefeito explicou 
a situação. “Após judiciali-
zarmos o projeto, o tribunal 
entendeu que a proposta 
é inconstitucional, já que 
eles não possuem qualquer 
autoridade sobre as vias 
do nosso município e não 

André Diniz

Vitória parcial de Mogi pode se tornar um obstáculo nos planos da Artesp

Mogi News/Arquivo

Municípios recebem hoje novo lote de vacinas
Os municípios da região 

do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
recebem hoje o 26º lote 
de imunizantes contra a 
Covid-19. São 76.447 doses 
de AstraZeneca destinadas à 
aplicação de primeira dose 
para pessoas com deficiência 
permanente, que têm entre 
30 e 39 anos e recebem 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), e pessoas com 
comorbidades na faixa etária 
entre 30 e 39 anos.

Alto Tietê

Com a nova remessa, a 
região já foi contemplada 
com 1.090,721 doses, entre 
primeira e segunda dose da 
vacina CoronaVac e AstraZeneca.

Vacinação
Mogi das Cruzes prossegue 

com diversos públicos assis-
tidos pela vacinação contra 
a Covid-19 na cidade. Hoje, 
serão aplicadas primeiras 
doses para idosos com 60 
anos ou mais; profissio-
nais de Educação com 47 
anos ou mais; pessoas com 

comorbidades ou deficiências 
graves com 40 anos ou mais; 
e segunda dose para quem 
tomou CoronaVac/Butantan 
até o dia 6 de maio.

O atendimento será rea-
lizado nos drive-thru do 
Pró-Hiper, Bunkyo e uni-
dades de saúde, conforme 
local e horário agendado 
previamente pelo munícipe. 
O agendamento é obrigatório 
e continua disponível no site 
oficial da Prefeitura https://
vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/ para diversos grupos São 76.447 doses da AstraZeneca contra a Covid-19 

Divulgação
prioritários. Para facilitar o 
processo de imunização dos 
portadores de comorbidades, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde agora aceita qualquer 
documento que comprove o 
diagnóstico e contenha o CRM 
do médico (laudo médico, 
relatório de alta hospitalar, 
exame diagnóstico). 

Algumas situações podem 
ser comprovadas com receita 
da medicação de uso contínuo 
ou formulário de retirada do 
medicamento na Farmácia de 
Alto Custo do Estado.

Na última sexta-feira, 
a Frente Legislativa In-
termunicipal emitiu um 
manifesto colocando-se 
contra a instalação da 
praça de pedágio no KM 
40 da Mogi-Dutra (SP-88). 
O documento foi assinado 
durante a terceira reunião 
do grupo intermunicipal, 
realizada na Câmara de 
Suzano. 

Na declaração conjunta, 
os veradores da região 
reafirmaram os prejuízos 
à atividade econômica, ao 
trânsito de moradores e 
a inconstitucionalidade 
da iniciativa do governo 
do Estado por meio da 
Agência Reguladora de 
Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp). 

“Lamentamos e rechaçamos 
profundamente a proposta 
apresentada pela Artesp e 
pelo governo do Estado de 
São Paulo e esperamos e 
acreditamos, Sr. Governador 
(João Doria-PSDB), que 
com o presente manifesto 
somado a diversas outras 
importantes iniciativas 

Condemat e vereadores 

condenam pedágio

de autoridades públicas 
constituídas bem como 
da sociedade civil organi-
zada, possamos demover 
os técnicos da Artesp 
desse verdadeiro deva-
neio e acinte”, conclui o 
documento.

O documento foi assi-
nado pelos presidentes das 
Câmaras Municipais Otto 
Rezende (PSD-Mogi das 
Cruzes), Leandro Alves de 
Faria (PL-Suzano), Gabriel 
dos Santos (PSD-Arujá), 
Bruna Melo Mingatos 
Lourenço (PL-Salesópolis), 
pelo vice-presidente da 
Câmara de Ferraz de 
Vasconcelos Alexandro 
Santos Alves Silva, além 
de vereadores de cidades 
da região que participaram 
do encontro.

O documento também 
contou com o endosso do 
presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
e prefeito de Suzano Ro-
drigo Ashiuchi (PL) e do 
deputado estadual André 
do Prado (PL). (A.D.)

podem instalar um pedágio 
sem a nossa autorização”, 
celebrou.

Em uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais, 
o ex-prefeito e deputado 
federal Marco Bertaiolli (PSD) 

parabenizou o trabalho da 
PGM e condenou as ações 
da Artesp. “É uma vergo-
nha que eles não possam 
responder tecnicamente e 
adequadamente às questões 
na Justiça”, apontou.
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Suzano autua comércios por 
desrespeito às restrições

Durante a ação mais re-
cente da Prefeitura de Su-
zano, sete estabelecimentos 
foram autuados em razão 
do descumprimento do 
horário máximo permitido 
para presença de público e 
consumo no local. Os autos 
de infração registrados nas 
noites de sexta-feira e sábado 
passado seguem as restrições 
do decreto municipal objeti-
vando mitigar a propagação 
da Covid-19.

Ao todo, foram autuados 
seis comércios na região cen-
tral e um no bairro Parque 
Samambaia, sendo eles cinco 
bares, uma lanchonete e uma 
pastelaria. A Secretaria Muni-
cipal de Segurança ressaltou 
ontem que participaram da 
ação as equipes da Vigilância 
Sanitária, do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Polícia Militar 
(PM).

Já no município de Poá 

Pandemia

houve uma ocorrência, também 
no final de semana passado, 
na qual um clube de moto-
queiros havia realizado um 
evento de grande escala sem 
autorização, fechando duas 
vias públicas. Com o apoio 
da PM e GCM, o acesso ao 
local foi liberado e o evento 
encerrado sem complicações.

Ainda no final de semana 
passado, na rua Barra do 
Una, em Itaquaquecetuba, as 
equipes da GCM apreenderam 
um “paredão”. Segundo a 
Prefeitura, este é um equi-
pamento com alta potência 
em termos de difusão de 
som, “que acaba com a paz 
e tranquilidade das pessoas”.

No município, as ações 
se pautam pela mediação 
de conflitos. Por fim, em 
Mogi das Cruzes, entre a 
noite de sexta-feira e o do-
mingo passado, a Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) recebeu 
304 chamados referentes 
ao desrespeito às medidas 
restritivas necessárias para 
conter a pandemia. Deste total, 
142 não eram procedentes.

Neste período, foram re-
gistradas 16 autuações: sete 
por desrespeito às normas 
de enfrentamento à Co-
vid-19, nos bairros Jardim 
Esperança, Conjunto Santo 
Ângelo, Jundiapeba, Jardim 
Planalto, Vila Patêrnio e 
Jardim Armênia.

Outras seis foram por 
desrespeito à Lei do Silêncio, 
na Vila Industrial, Conjunto 
Santo Ângelo, Parque Olím-
pico, Vila Joia e Vila Cintra. 
Também foram registradas 
três autuações por pancadão, 
nos bairros Mogilar, Rodeio 
e Jardim Santos Dumont.

Thamires Marcelino

Ao todo, foram 
autuados cinco 
bares, uma 
lanchonete e uma 
pastelaria

Itaquá aplica 82 multas 
pela falta de máscaras

Embora o não uso das 
máscaras para evitar o co-
ronavírus (Covid-19) seja 
um assunto pouco discutido 
recentemente, as prefeituras 
do Alto Tietê continuam noti-
ficando, autuando e multando 
estabelecimentos pelo não 
cumprimento da regra. So-
mente em Itaquaquecetuba, 82 
estabelecimentos receberam 
notificações neste ano.

O relatório foi montado 
pelo Sistema de Vigilância 
Sanitária e divulgado pela 
Prefeitura nesta semana. Se-
gundo o Executivo, todos estes 
comércios com notificações 
referentes ao uso de máscara 
providenciaram adequação 
pertinente, conforme orientação. 

“Ao todo, foram realizadas 
também 421 inspeções. A 
observação e orientação sobre 
as medidas de proteção contra 
a Covid-19 fazem parte da 
rotina de fiscalização em todos 
os locais visitados”, explicou 
a Prefeitura de Itaquá.

Já de acordo com a Vigi-
lância Sanitária de Ferraz de 

Estabelecimentos

Vasconcelos, quando há falta 
de máscara de proteção facial é 
constatada, o estabelecimento 
é notificado.

Neste sentido, a Vigilância 
ferrazense já promoveu 80 
autuações pelo não uso de 
máscaras, 23 autuações de 
advertência e outras duas 
atuações de multa quando o 
estabelecimento é reincidente.

Em Mogi das Cruzes, se-
gundo informações divulgadas 
nesta semana pela Secretaria 
Municipal de Saúde, já foram 
aplicadas seis autuações e as 

multas variam de acordo com 
a gravidade do caso, com valor 
inicial em cinco Unidades 
Fiscais do Município (UFMs). 
Cada uma, conforme disposto 
no próprio site da Prefeitura, 
está avaliada em R$ 187,51.

Suzano informou que, 
até o momento, nenhuma 
pessoa ou estabelecimento 
comercial foi notificado ou 
multado em razão da falta de 
uso de máscara de proteção 
individual. Poá não respon-
deu os questionamentos da 
reportagem. (T.M.)

Prefeituras seguem multando pela falta de máscaras
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Vereador elogia ‘Mogi Mais Eco’ 
e quer diálogo com Prefeitura

Vitor Emori conheceu mais afundo o projeto da gestão passada e quer melhorias para o trânsito e saneamento

DESENVOLVIMENTO

O vereador de Mogi das 
Cruzes, Vitor Emori (PL), 
falou com exclusividade 
ao grupo Mogi News sobre 
o trabalho conjunto entre 
os poderes Legislativo e 
Executivo para a discussão 
do projeto de melhorias 
de trânsito, saneamento e 
infraestrutura para a região 
leste da cidade.

O parlamentar, que faz parte 
da Comissão Permanente de 
Obras da Câmara de Mogi 
das Cruzes, foi escolhido 
pela mesa diretora para 
acompanhar o andamento 
dos projetos e iniciativas já 
realizados, em processo de 
licitação e que futuramente 
poderão ser implantados pela 
administração municipal. O 
anúncio foi feito na segunda 
semana de maio, durante 
sessão da Câmara, ocasião 
que o parlamentar agradeceu 
pela confiança e prometeu 
empenho em acompanhar 
o programa de melhorias 

Projeto foi criado durante administração passada e deverá custar US$ 69 milhões

“levando em consideração as 
necessidades da população”, 
afirmou.

O grupo de trabalho do 
Conselho Gestor contará com 
representantes da Secretaria 
de Planejamento e Urbanismo 
do município, dentre outros 
representantes. Segundo a 
Prefeitura, a primeira reunião 
conjunta está marcada para a 
primeira quinzena de julho.

A iniciativa, apresentada 
na última gestão como “Pro-
jeto Mogi Mais Eco Tietê”, 
estipula investimentos de  
US$ 69,4 milhões, o equiva-
lente a R$ 362 milhões, para 
obras de modernização do 
distrito de Cezar de Souza, 
com obras de saneamento 
básico, mobilidade urbana 
e equipamentos voltados 
à cultura socioambiental, 
como parques, corredores 
ecológicos, uma nova Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) e a recuperação de 
dois córregos municipais: 
Lavapés e dos Corvos. Os 
recursos financeiros são de 

um contrato de financia-
mento do município com 
a Cooperação Andina de 
Fomento (CAF).

Emori afirmou que, em 
seu primeiro contato com o 

secretário de Planejamento 
e Urbanismo de Mogi das 
Cruzes, Claudio Rodrigues, 
obteve mais informações 
sobre todo o arco do projeto, 
e que vem se aprofundando 

no conhecimento técnico e 
burocrático para a legislação 
ambiental.

O vereador reiterou a im-
portância do programa de 
obras para a cidade. “Este 

projeto é importante para 
buscar o equilíbrio do de-
senvolvimento de Mogi das 
Cruzes, sendo que no centro 
tivemos a criação dos túneis 
sob a via férrea e, na região 
oeste da cidade, a avenida 
das Orquídeas representa um 
novo marco para o distrito 
de Jundiapeba”, declarou.

Projetos
Três licitações do pacote de 

melhorias para a região leste 
da cidade foram finalizadas. 
Os parques Antonio de Al-
meida e Francisco Rodrigues 
Filho, respectivamente, terão 
investimentos de R$ 10,8 
milhões e R$ 4,5 milhões, 
com prazos que variam de 
12 a 18 meses, com início 
previsto para o segundo 
semestre deste ano.

Já a licitação da ETE Leste 
foi homologada na segunda 
quinzena de março, com 
investimento de R$32,6 
milhões para sua construção, 
que deve demorar três anos 
para ser concluída.

André Diniz
Divulgação/PMMC
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Brasil registra 860 mortes e 30.434 novos casos de Covid-19 em 24h

O Brasil registrou, entre anteontem e ontem, 860 óbitos causados pela Covid-19, de acordo com dados do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados ontem. Com os registros, 462.791 vidas foram perdidas para a 
doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal 
apontou ainda 30.434 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com um total de 16.545.554 registros desde o início da 
pandemia. (E.C.)

 O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) criticou ontem 
as manifestações realizadas 
contra o governo federal no 
sábado passado. Repetindo 
uma estratégia de seus aliados, 
o presidente afirmou que os 
protestos reuniram “pouca 
gente” e atribuiu isso à “falta 
de erva e de dinheiro”.

Os atos, no entanto, levaram 
milhares de pessoas às ruas 
em mais de 200 cidades do 
país, incluindo as 27 capitais. 
As maiores concentrações 
foram registradas em São 
Paulo e no Rio de Janeiro.

“Sabe por que tem pouca 
gente nessa manifestação da 

Para presidente Bolsonaro,
‘faltou erva’ para atos

Protestos

esquerda do último fim de 
semana? Porque a Polícia 
Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal estão apreendendo 
muita maconha pelo Brasil. 
Faltou erva para o movimento. 
Faltou dinheiro também”, 
afirmou o presidente. 

O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), 
acionou a Procuradoria Geral 
do Estado para, em conjunto 
com a Secretaria de Justiça 
e Direitos Humanos (SJDH), 
iniciar um processo de inde-
nização das vítimas feridas 
gravemente por balas de 
borracha na ação da PM do 
sábado passado. (E.C.)

Pesquisa comprova 
efetividade de vacina

Imunização em massa da população de Serrana demonstrou que a dose é
efetiva para evitar hospitalizações e mortes entre idosos maiores de 70 anos

CORONAVAC

A vacinação em massa da 
população de Serrana com a 
CoronaVac demonstrou que o 
imunizante é efetivo também 
para evitar hospitalizações e 
mortes entre idosos maiores de 
70 anos. Dados preliminares 
foram apresentados ontem 
em coletiva de imprensa do 
Instituto Butantan.

O município do interior 
paulista foi escolhido por 
pesquisadores para um estudo 
sobre os efeitos da vacinação 
em massa na população adulta. 
Ao todo, 27.160 habitantes 
acima de 18 anos receberam 
as duas doses da CoronaVac 
em uma campanha finalizada 
em meados de abril.

De acordo com dados apre-
sentados pelo diretor médico 
de pesquisa clínica do Butantan, 
Ricardo Palacios, o número 
de hospitalizações e mortes 
na faixa etária superior aos 70 
anos foi reduzido a zero após 
a semana epidemiológica 14, 
quando 95% dos adultos de 
Serrana já estavam vacinados. 
Foram registrados apenas uma 
morte e uma internação nessa 

faixa etária, mas entre indiví-
duos não imunizados. Antes 
da conclusão da vacinação, o 
número de registros do tipo 
chegou a cinco por semana.

O Butantan não apresentou 
todos os dados brutos da 
pesquisa, justificando que 
eles serão publicados em 
artigo científico futuramente. 
Segundo Palacios, os dados 

demonstram o efeito também 
indireto da campanha de va-
cinação em massa na proteção 
até dos não vacinados.

“Isso reflete a somatória 
do efeito direto e indireto 
da vacina, ou seja, entre as 
pessoas que recebem a vacina 
e a redução da transmissão 
do vírus. O efeito da vacina 
é tão forte que ele consegue 

proteger aqueles que não 
foram vacinados em idades 
mais avançadas”, declarou 
Palacios.

O presidente do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, o 
resultado da pesquisa indica 
que não há necessidade de 
revacinar ou dar dose de re-
forço a idosos que receberam 
a CoronaVac.

27.160 pessoas acima de 18 anos receberam as duas doses em meados de abril

 Wanderley Costa/Secop Suzano

Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, previu ontem que 
até o fim do ano a totalidade 
da população brasileira estará 
imunizada contra a Covid-19. 
Ele fez a estimativa durante 
o Fórum de Investimentos 
Brasil 2021 (BIF), um evento 
internacional sobre atração 
de investimentos estrangeiros 
para o Brasil, organizado por 
Apex-Brasil, Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID) e governo federal.

Esta é a primeira vez que o 
evento é realizado de forma 
virtual por causa da pande-
mia de coronavírus. “Tenho 
certeza de que até fim do 
ano conseguiremos imunizar 
população”, disse o ministro. 

“Teremos todos os cidadãos 
imunizados em nosso país 
até o fim do ano”, reforçou 
em outro trecho de sua fala.

No início de sua apresentação, 

Até fim do ano, população 

estará vacinada, diz Saúde

Covid-19

Queiroga enfatizou que o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) tem indicado 
desde que assumiu a Pasta 
que seu governo tenha ações 
simultâneas nas áreas da 
Saúde e da Economia. Ele 
está no mesmo painel que o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Queiroga aproveitou 
o momento para passar uma 
mensagem de solidarieda-
de às vítimas da Covid-19 
e ressaltar o “empenho e 
dedicação dos profissionais 
de saúde”.

O ministro afirmou que tem 
buscado expandir ações de 
enfrentamento da Covid-19 
no Ministério da Saúde com 
três focos: acelerar campa-
nha de vacinação, garantir a 
assistência à saúde aos que 
foram afetados pela doença 
e reforçar medidas sanitárias. 
(E.C.) 

Ministro Marcelo Queiroga fez a estimativa no BIF

Atos levaram milhares às ruas em mais de 200 cidades

 Josemar Gonçalves/Agif/Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Aguilar Abecassis/Agif
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Produção de combustível 
nuclear tem queda forte

A produção de combus-
tível nuclear pelo Irã teve 
queda acentuada nas últimas 
semanas, afirmou a Agência 
Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), após uma 
suposta sabotagem em sua 
principal usina nuclear, a de 
Natanz, ocorrida em abril e 
atribuída a Israel. 

A queda na produção foi 
detalhada em relatório con-
fidencial da AIEA, divulga-
do, ontem, e dá o primeiro 
insight substancial sobre o 
impacto do incidente, que 
cortou o fornecimento de 
energia em Natanz e destruiu 
potencialmente centenas de 
centrífugas, máquinas que 
enriqueciam urânio.

Israel tem se recusado a 
comentar o episódio, um 
dos vários contra instalações 
nucleares do Irã ao longo 
dos últimos 18 meses. Teerã 
acusou Israel na época de 
orquestrar o ataque para 
minar o início das conversas 
em Viena envolvendo os Es-
tados Unidos para restaurar 

Irã

totalmente o acordo nuclear 
multilateral de 2015.

A produção de urânio 
enriquecido pelo Irã recuou 
a estimados 273 quilos no 

trimestre encerrado em 22 
de maio, de 525 quilos no 
trimestre imediatamente 
anterior. O incidente ocorreu 
em 11 de abril.

O estoque total do Irã é 
agora estimado em 3.241 
quilos, cerca de 16 vezes 
o permitido no acordo de 
2015. Especialistas dizem 
que o volume é suficiente, 
se purificado a um nível para 
uso em armas, para até três 
armas nucleares. (E.C.)

Israel é um dos vários contra instalações nucleares

Reprodução

Estudo sobre origem da Covid 
deve ser feito por cientistas

A China voltou a criticar 
os Estados Unidos pelas 
investigações de órgãos 
de inteligências sobre as 
origens do coronavírus 
em Wuhan. Porta-voz do 
ministério das Relações 
Exteriores chinês, Wang 
Wenbin acusou o governo 
americano de “politizar” a 
questão e minar as normas 
de cooperação global. “O 
processo não deve ser ditado 
por um único país”, disse, 
em entrevista coletiva.

Wenbin defendeu que as 
pesquisas devem ser feitas 
em colaboração com a co-
munidade internacional, sob 
a liderança da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Ele lembrou que Pequim 
convidou especialistas da 
OMS duas vezes, a última no 
início deste ano. “Defende-
mos um estudo das origens 
liderado por cientistas com 
solidariedade e coopera-
ção, não uma investigação 
liderada por inteligência 
que alimenta o confronto e 

China

semeia a divisão”, ressaltou.
O debate sobre os even-

tos iniciais que levaram a 
disseminação da Covid-19 
voltou a ganhar força nas 
últimas semanas, depois 
que o jornal The Wall Street 
Journal noticiou que três 
funcionários de um labo-
ratório em Wuhan busca-
ram cuidados médicos em 
novembro de 2019, com 
sintomas semelhantes aos da 
doença, antes dos primeiros 

casos oficiais.
Desde então, o presidente 

dos EUA, Joe Biden, instruiu 
as agências de inteligência 
americanas a intensificarem 
as investigações para apre-
sentar um relatório com as 
conclusões em até três. O 
objetivo das apurações é 
entender se o coronavírus 
surgiu de maneira natural, 
passando de animais a seres 
humanos, ou em um acidente 
científico. (E.C.)

Debate voltou a ganhar força nas últimas semanas

Reprodução

Novo escândalo de espionagem 
provoca crise entre aliados

Descoberta é fruto de uma análise confidencial conduzida pelo Serviço de Defesa e Inteligência da Dinamarca

ESTADOS UNIDOS

Novas acusações de espio-
nagem abalam as relações 
entre os Estados Unidos e seus 
aliados na União Europeia 
oito anos após o escândalo 
provocado pelo analista de 
sistemas Edward Snowden.

Segundo uma reportagem 
veiculada anteontem pela 
emissora pública dinamarquesa 
Danmarks Radio, a agência 
de Inteligência militar do país 
nórdico ajudou Washington 
a espionar a chanceler Angela 
Merkel e outras autoridades 
alemãs, suecas, norueguesas 
e francesas.

De acordo com a reporta-
gem, feita em parceria com 
vários meios de comunicação 
europeus, a descoberta é fruto 
de uma análise confidencial 
conduzida pelo Serviço de 
Defesa e Inteligência da Di-
namarca (FE), finalizada em 
2015, sobre sua colaboração 
com a Agência de Segurança 
Nacional dos EUA (NSA, na 
sigla em inglês) entre 2012 e 

2014. À época, o presidente 
americano era Barack Obama 
(2009-2017).

Segundo o documento, até 
2014 os americanos usaram 
sistemas de escuta dinamar-
queses em cabos submarinos, 
com o aval e conhecimento da 
Inteligência do país. A cola-
boração foi tamanha que um 
centro com o propósito único 
de monitorar e arquivar dados 
operava em uma instalação 
da Inteligência dinamarquesa 
na ilha de Amager, ao sul de 
Copenhague.

A investigação, nomeada 
de Operação Dunhammer, 
foi ordenada após Snowden, 
ex-agente da NSA, revelar o 
amplo esquema de espiona-
gem da agência americana 
em 2013, no maior roubo e 
vazamento de documentos 
sigilosos da História. Isso 
pode sugerir que a Inteligência 
dinamarquesa não estivesse 
a par das revelações sobre o 
funcionamento de programas 
de vigilância de Washington 
e seus aliados.

Há oito anos, uma das 
revelações de maior destaque 
foi que a NSA havia gram-
peado o telefone de Merkel. 
A Casa Branca nunca negou 
por completo a acusação, mas 
afirmou que o telefone da 
chanceler alemã não estava 
grampeado na ocasião e nem 
estaria no futuro.

Não se sabia até agora, con-
tudo, da ajuda da Dinamarca, 
por onde passam vários cabos 
de internet submarinos de e 
para Suécia, Noruega, Alema-
nha, Holanda e Reino Unido. 
Único país nórdico membro 
da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) e da 
UE, Copenhague é um dos 

aliados mais próximos dos 
Estados Unidos na Europa.

Há anos as acusações de 
espionagem geram atrito 
entre Washington e Bru-
xelas, mas a participação 
direta de um país do bloco 
europeu acentua ainda mais 
o escândalo. A reação mais 
dura veio do governo francês, 

que classificou as acusações 
como “extremamente graves” 
e demandou mais explicações. 
Os outros países envolvidos 
também pediram esclareci-
mentos, mas em termos mais 
amenos.

A reportagem da DR foi feita 
em conjunto com o jornal 
francês Le Monde, com o 
jornal alemão Süddeutsche 
Zeitung e com as emissoras 
NDR e WDR.

Operação extensa
De acordo com a emis-

sora dinamarquesa, a NSA 
teve acesso a mensagens de 
texto, ligações telefônicas 
e atividades na Internet, o 
que inclui buscas, chats e 
serviços de mensagens dos 
espionados. Entre eles, está 
o atual presidente alemão, 
Frank-Walter Steinmeier, 
que na época era Ministro 
de Relações Exteriores, e o 
então candidato a chanceler 
do Partido Social-Democrata 
(SPD), de centro-esquerda, 
Peer Steinbrück.  (E.C.)

Estadão Conteúdo

Agência ajudou Washington a espionar a chanceler Merkel e outras autoridades

Divulgação

AIEA afirmou  
suposta sabotagem 
em sua principal 
usina nuclear 
ocorrida em abril
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Avanço do coronavírus faz 
Estados rejeitarem partidas

Conmebol chegou a anunciar o Brasil como sede da competição, mas protestos forçaram o adiamento da decisão

COPA AMÉRICA

Após a Conmebol anunciar 
na manhã de ontem que o 
Brasil seria a mais nova sede 
da Copa América, governa-
dores passaram a rejeitar a 
realização do torneio no país. 
Rio Grande do Sul, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte 
já alegaram não ter condições 
de receber um evento desse 
porte em meio à pandemia do 
novo coronavírus. Diante da 
rejeição, a Conmebol adiou 
para hoje a definição da sede 
da competição.

Para o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, a prioridade tem de 
ser o combate à pandemia. 

“O governo do Rio Grande 
do Sul não foi procurado 
nem pela CBF e nem pela 
Conmebol para tratar da 
Copa América. Recebemos 
os jogos em 2019, o que 
muito nos orgulha, mas, 
pessoalmente, entendo que 
seria inoportuno realizar 
a competição no Estado e 
no Brasil neste momento. 

Desistências de Argentina e Colômbia abriu espaço para o Brasil sediar o torneio

Precisamos concentrar es-
forços no enfrentamento à 
pandemia e, nesse contexto, 
é inadequado que a competi-
ção ocorra aqui, mesmo sem 
público nos estádios”, disse 
Leite em um comunicado.

O governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), 
também declarou que não 
poderá receber partidas do 
torneio em razão do “atual 
cenário epidemiológico”. Isso 
porque o Estado encontra-se 
em um momento crítico da 
pandemia. No último sába-
do, houve recorde de novas 
infecções pela Covid-19.

Ao todo, foram registrados 
5.576 casos da doença em 24 
horas. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na rede pública 
é dramática e já atinge os 98%. 
Nos hospitais privados não 
é diferente. Cerca de 86% 
dos leitos estão ocupados 
por pacientes diagnosticados 
com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (Srag).

“O governo de Pernam-
buco monitora, de forma 
permanente, por meio do 

Gabinete de Enfrentamento 
à Covid-19, os indicadores 
da doença no Estado. Nas 
últimas semanas, foi identi-
ficada uma nova aceleração 
dos casos, que motivou novas 
medidas restritivas no Agreste 
e na Região Metropolitana. 
Apesar de ainda não ter sido 

procurado oficialmente pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), o governo do 
Estado reforça que o atual 
cenário epidemiológico não 
permite a realização de evento 
do porte da Copa América no 
território de Pernambuco”, 
diz nota do governo.

A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, usou as redes sociais 
para fazer um comunicado 
na tarde de ontem no mesmo 
sentido. “O Rio Grande do 
Norte não recebeu nenhum 
comunicado oficial a respeito 
da realização da Copa América 

em território potiguar. Mas, 
apesar de sermos um dos 
Estados com estrutura física 
disponível, não temos hoje 
níveis de segurança epide-
miológica para realização 
do evento”, escreveu.

Por outro lado, Estados 
como São Paulo e Bahia não 
se opuseram à realização da 
Copa América. “O governo 
de São Paulo não fará objeção 
caso a CBF defina São Paulo 
como um dos locais de jogos 
da Copa América, desde que 
os protocolos do Plano São 
Paulo sejam obedecidos”, 
disse o governo na nota.

O governador da Bahia, 
Rui Costa, liberou os jogos 
da Copa América no Estado, 
mas sem público. “Sobre a 
transferência da Copa América 
2021 para o Brasil, adianto 
que não há possibilidade de 
flexibilizar regras para que a 
Bahia seja sede. Seguiremos o 
mesmo padrão em relação ao 
futebol. Não será permitido 
público. Se a exigência é ter 
público, aqui na Bahia não 
terá”, disse.

Estadão Conteúdo
Divulgação/Conmebol

No Piauí, São Paulo deve 
estrear com time reserva

Depois de usar os titulares 
na conquista do Campeonato 
Paulista, encerrando jejum 
de nove anos, e na abertura 
do Brasileirão, o São Paulo 
deve ir com os reservas hoje 
na estreia na Copa do Brasil, 
diante do 4 de Julho, no 
Piauí. A volta do confronto, 
válido pela terceira fase, será 
no dia 8 de junho, semana 
que vem, no Morumbi.

Além de buscar o título 
inédito no torneio no qual 
foi semifinalista no ano pas-
sado e que nunca venceu, 
o São Paulo também corre 
atrás de uma premiação 
significativa, um dos grandes 
diferenciais do torneio. Caso 
avance, o time já garante  
R$ 4,4 milhões, R$ 1,7 mi-
lhão da terceira fase e mais  
R$ 2,7 milhões das oitavas 
de final. O título, por sua vez, 
renderia R$ 71,1 milhões.

Os reservas atuaram nos 
últimos três jogos da fase de 
grupos da Libertadores - a 
equipe terminou em segundo 

Copa do Brasil

Santos vai ao Paraná para 
apagar vexames recentes

Quedas na primeira fase 
do Paulistão e da Copa Li-
bertadores e arrancada com 
dura derrota para o Bahia 
no Brasileirão deixaram 
o clima bastante ruim no 
Santos. Abalado e sob intensa 
cobrança, o elenco sabe que 
apenas um resultado positivo 
em visita ao Cianorte, às 19 
horas de hoje, em estreia na 
Copa do Brasil, amenizará 
as críticas. Em busca de paz, 
o time promete se reerguer 
com vitória no interior do 
Paraná.

São três derrotas seguidas 
do Santos em quatro jogos 
sob o comando de Fernando 
Diniz. O treinador, expulso 
após 1 a 0 sobre o Boca 
Juniors, na estreia, assumiu 
a culpa pelos resultados 
adversos e prometeu uma 
reação imediata. Quer come-
çar a volta por cima diante 
de um oponente de menor 
expressão pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil.

A ideia é embalar série de 

Mais Copa do Brasil

lugar, atrás do Racing. “Nós 
pensamos jogo a jogo. Sabemos 
a importância da Copa do 
Brasil e sabemos a importância 
do Brasileirão. Queremos ser 
protagonistas, competitivos 
como mostramos até aqui. 
A ideia é continuar assim”, 
afirmou o técnico Hernán 
Crespo após o empate por 0 
a 0 diante do Fluminense na 
estreia no Brasileirão.

Diante do rival do Piauí, 
a equipe do Morumbi tenta 
encerrar a pior sequência 
como visitante sob o comando 
de Crespo, que assumiu o 
time em fevereiro. São cinco 
jogos, com cinco empates

Dois titulares foram con-
vocados para as seleções na-
cionais. O volante Liziero vai 
defender o time olímpico em 
dois amistosos em Belgrado, 
na Sérvia, nos dias 5 e 8 de 
junho, no último período 
preparatório para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Isso 
abre espaço para Rodrigo 
Nestor, que vem sendo es-
calado com frequência pelo 
técnico Crespo.

Arboleda segue fora. O de-
fensor foi isolado do restante 
do grupo e multado depois 
de ter sido flagrado pela 
Polícia Civil em uma festa 
clandestina na Zona Leste da 
capital na última sexta. Mesmo 
assim, sua convocação para 
a seleção equatoriana não foi 
cancelada. (E.C.)

4 DE JULHO

Jailson, 
André Victor, 
Gilmar Bahia, 
Caio e 
Chico Bala; 
Vitor Recife, 
Rômulo e 
Hiltinho; 
Pica Pau, 
Esquerdinha e 
Etinho. 
Técnico:
Fernando Tonet.

SÃO PAULO

Lucas Perri, 
Diego Costa, 
Rodrigo Freitas 
e Bruno Alves; 
Orejuela, 
Rodrigo Nestor, 
Shaylon, 
Talles Costa e 
Welington; 
Rojas e 
Vitor Bueno. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

4 DE JULHO  
SÃO PAULO 

ÁRBITRO - Zandick Gondim Alves Junior
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Estádio Albertão

triunfos para recuperar o 
apoio dos santistas, incomo-
dados com tantos tropeços e 
frustrações. Diniz deve dar 
voto de confiança ao grupo e 
repetir a escalação utilizada 
nos 3 a 0 sofridos diante do 
Bahia. Tudo para não perder 
o comando do grupo, que 
promete dar uma resposta 
em campo

“É motivo de muito orgulho 

estar disputando minha pri-
meira Copa do Brasil como 
profissional. Atualmente 
não vivemos uma situação 
favorável, mas tenho certeza 
que do jeito que trabalha-
mos no dia a dia nós vamos 
sair dessa”, afirmou Gabriel 
Pirani. O meia foi um dos 
menos criticados em atua-
ção péssima do Santos em 
Salvador

Depois da derrota para o 
Bahia, o Santos permaneceu 
em Salvador se preparando 
para a estreia na Copa do 
Brasil. Sem muito tempo 
para ajustes, Fernando Diniz 
apenas organizou o posicio-
namento e como quer ver o 
time atuando em Cianorte.

Marinho, Kaio Jorge e 
Lucas Braga têm a missão 
de melhorar o setor ofensivo, 
autor de apenas três gols nos 
últimos quatro jogos. Antes 
dono de ataque poderoso, 
o Santos vem ameaçando 
pouco o gol dos rivais ulti-
mamente. (E.C.)

CIANORTE 

Bruno; 
Michel, 
Vitor, 
Maurício e 
Doma; 
Sávio, 
Morelli  e 
Calabrês; 
Léo Porto, 
Erick Salles (Rael) 
e Pachu 
Técnico: 
João Burse.

SANTOS

João Paulo; 
Pará, 
Kaiky, 
Luan Peres e 
Felipe Jonatan; 
Alison, 
Jean Mota e
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Lucas Braga e 
Kaio Jorge. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

CIANORTE  
SANTOS 

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Estádio Municipal Olímpico Albino
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen chega em casa com dor de cabeça e com aspecto de cansada. 

Mosca e Janu tomam sorvete. Janu mostra uma música para Mosca. Os 

dois fi cam ansiosos e se beijam pela primeira vez. Matilde recebe uma carta 

apaixonada de Chico e comemora o sucesso de seu plano. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra se declara para Jade. Cobra e Jade roubam os pertences de Bianca 

e a deixam sozinha na praia. Pedro se emociona com a gravação de Karina 

para seu clipe. Lucrécia descobre que está com câncer de mama, e Edgard 

a apoia. Orelha e Morgana partem para o Japão.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana diz para Manu que Rodrigo foi uma paixão, mas que é parte do passado 

dela. Laudelino não revela a Iná as suspeitas de seu médico. Ana avisa a Lúcio 

que fará seu tratamento nos Estados Unidos. O médico avisa a Laudelino 

que ele tem um tumor e precisa de operação. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Zezinho desconfi a que Alexia, Luna e Kyra estejam escondendo algo importante. 

Micaela resolve adiantar a viagem para os Estados Unidos e nomeia Bruno 

como gerente de seu restaurante. Úrsula pede a Vicky informações sobre 

Luna/Fiona. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo se surpreende com o pedido que Ismael faz por ter devolvido o 
anel. Maria Marta observa o diamante rosa. Fernando implora que Cora o ajude 
a reatar com Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma pensão para Júnior. 

RECORD, 21H

Gênesis
O rei Abimeleque tem um sonho. Adália faz um pacto com Agar. Agar se 

espanta com as palavras de Ismael. Sara se emociona com a decisão do 

rei Abimeleque. Meses depois, Sara entra em trabalho de parto. Abraão 

apresenta o bebê Isaque a todos no acampamento.

 Nunca desista 
de recomeçar, pois 
sempre que algo 
chega ao fim, uma 
nova estrada se abre 
à nossa frente. Viva 
na esperança de dias 
melhores e persista 
até algo de bom 
acontecer.

Às vezes perdemos 
a motivação de 
buscar o que nos 
faz mais felizes, ou 
simplesmente temos 
medo de falhar 
novamente. Mas um 

MOMENTO
especial

Não tenha medo de recomeçar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CUNIKO IONE CUBO KIYOKAWA, YARA 

FERRAZ CALDARONE E MEIRE DE ALMEIDA MARQUES 

GUIRELLI

Feliz aniversário! Que a vida de vocês seja cheia de bons e 

felizes momentos. Parabéns!

 Não importa o que você decidiu. O 
que importa é que isso te faz feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

recomeço traz sempre 
algo positivo e nós 
nunca devemos parar 
de tentar.
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Terça-feira, 1 de junho de 2021

A página social desfila hoje sem legendas devido a proposta que é de apenas exibir fotos descon-

traídas de gente conhecida e que nos bons tempos viveram conosco momentos inesquecíveis . 

Uma Noite em Dubai foi uma das mais desafiadoras da minha trajetória devido a todo contexto 

que esta feita trouxe em sociedade . A começar dos convidados, pois foi em um ano pós eleições 

e assim quase todos prefeitos da região estariam conosco . Um festa de gala que superou as ex-

pectativas e quebrou paradigmas em uma época onde o jogo do poder falava alto no circuito. Não 

que hoje seja diferente , mas tínhamos alguns nomes que despontaram e fizeram a diferença. 

Hoje a região do Alto Tietê vive nova realidade não só pela pandemia, mas também pelas novas 

lideranças . Mas o intuito nosso aqui é promover as belas imagens garantidas onde o Banda Shine 

se apresentou pela primeira vez em solo mogiano . Foi um sucesso como todas que assinamos 

até aqui . Vamos Curtir !!!! 
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Terça-feira 

Cláudia Valério Casalinho, Alinho 

Kadri, Sara Ferreira, Gustavo Del 

Fiori, Cris Villas Boas.

Quarta-Feira 

Fortunato Panachão Filho, Jorge 

Nemes, Cris Hirakawa, Célia Mat-

suda , Ricardo Café e Gustavo Ferri . 

ANIVERSARIANTES

DO DIA

Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê perderam nesta 

segunda-feira um dos talentos dos palcos. O cantor Lúcio 

Negrão veio a óbito depois de perder a luta para o Covid 19 . 

Um ser humano querido e excelente profissional que já deixa 

saudades . Aos familiares, amigos e fãs nossos sentimentos 

e que Deus de força a todos em momento tão triste. Por onde 

passou Lúcio Negrão deixou sua marca , em especial quando 

fazia performance de Elvis Presley. Descanse em paz meu 

amigo!!!! Deus te recolheu para estar com Ele. Que assim seja.

x

 UMA GRANDE PERDA


