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Licitação de concessão 
da rodovia Mogi-Dutra 
é suspensa pela Justiça
Decisão também impede, até segunda ordem, a criação de um posto de pedágio na via

ESTÁ VALENDO

A partir de amanhã radares passam a multar infratores. Cidades, página 6

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

-Dutra (SP-88). A ação civil públi-
ca movida pela Procuradoria Geral 
do Município (PGM) apontou erros 
de ordem jurídica cometidos pela 
agência reguladora, que não teria 
respeitado a autonomia da cidade 
no gerenciamento da via, que é mu-
nicipalizada. A ação foi encabeçada 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode).  
Cidades, página 5

A programação do Junho Am-
biental tem início hoje com um 
plantio de árvores na avenida Pe-
dro Romero, no Rodeio, a partir 
das 9 horas, e uma trilha virtual 
em 360 graus no Parque Munici-
pal Chiquinho Veríssimo e na Ilha 
Marabá. Cidades, página 4

Conscientização

JUNHO 
AMBIENTAL 
COMEÇA HOJE

Pandemia

Desobediência 
às regras gera 
mais 11 multas
Cidades, página 3

CORONAVAC

Pesquisa mostra 
a eficácia da 
imunização
em massa. p7

Ilha Marabá também faz parte do roteiro de atividades da Secretaria do Verde e Meio Ambiente

Felipe Claro/Arquivo
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Imposto de Renda

Mais de 92,5 mil contribuintes 
entregaram declaração no prazo

Período para acertar as contas com o Leão terminou
ontem; total é menor que o de 2020. Cidades, página 6

D
iv

u
lg

a
çã

o
/M

in
is

té
ri

o
 d

a
 E

co
n

o
m

ia

Brasil pode
sediar torneio. p9
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COMÉRCIO EM ALERTA
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) promoveu a palestra 
“A situação da economia e perspec-
tivas”, com o diretor do Instituto de 
Economia Gastão Vidal da Associa-
ção Comercial de São Paulo (ACSP), 
o economista Marcel Domingos. Du-
rante o evento online, realizado na 
semana passada, o especialista fa-
lou sobre as expectativas para a re-
tomada dos negócios, especialmente 
no setor do comércio, um dos mais 
afetados pela pandemia de Covid-19.
De acordo com Domingos, a vaci-
nação em massa, a postergação de 
impostos, o parcelamento de dívidas 
para longo prazo, linhas de crédito 
com garantia e, inclusive, recursos 
a fundo perdido, são algumas das 
saídas para superar este período.

TENISTAS EM MOGI
O Hotel Marbor recebe, até 6 de ju-
nho, os atletas da Copa São Paulo 
de Tênis Infantojuvenil Troféu Ma-
rília Silberberg. A competição será 
realizada na Academia CT Tennis 
Mogi das Cruzes com a participa-
ção de jogadores de todo o Estado.
Quem quiser saber mais sobre o tor-
neio de tênis deve acessar o site te-

nispaulista.com.br. A CT Tennis Mogi 
das Cruzes fica na Estrada Yamashi-
ta, 50, no bairro Cocuera.

TROCA DE MÁSCARAS
Diversos alunos da rede municipal 
de Mogi das Cruzes receberam más-
caras faciais de proteção contra a 
Covid-19 em tamanhos despropor-
cionais, uma ou duas vezes maiores 
do que o comprimento necessário.  
“Estes casos foram pontuais e todas 
as famílias que identificarem que as 
máscaras são inadequadas devem 
informar as escolas para que seja 
feita a troca”, informou a Secreta-
ria Municipal de Educação. Segundo 
a Prefeitura, a empresa fornecedo-
ra das máscaras foi notificada e as 
trocas serão realizadas.

‘BLUE MOON’
O artista mogiano Lúcio Negrão, 
conhecido por se apresentar como 
cover do cantor Elvis Presley, mor-
reu na tarde de ontem, vítima da 
Covid-19, O músico e cantor parti-
cipou também de diversos eventos 
sociais e beneficentes junto ao Gru-
po Mogi News, sendo lembrado por 
seus amigos pela personalidade ca-
rismática e extrovertida.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
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
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Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

RODRIGO BARONE

Afonso Pola é sociólogo e professor.



cidadesTerça-feira, 1 de junho de 2021 3portalnews.com.br

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

Mogi soma 11 autuações 
por desrespeito à pandemia

A Secretaria Municipal 
de Segurança de Mogi das 
Cruzes somou, na semana 
passada, um total de 11 
autuações por desrespei-
to  às medidas restritivas 
necessárias para conter a 
pandemia da Covid-19. Ao 
todo, a Pasta recebeu 389 
chamados junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) entre a 
segunda-feira retrasada e o 
domingo passado, sendo que 
198 deles eram improcedentes.

Sete estabelecimentos co-
merciais foram autuados nos 
bairros Jardim Esperança, 
Conjunto Santo Ângelo, Jun-
diapeba, Jardim Planalto, 
Vila Patêrnio e Jardim Armê-
nia. Já os quatro pancadões 
ocorreram em Jundiapeba, 
Mogilar, Rodeio e Jardim 
Santos Dumont.

Ainda de acordo com a 
Secretaria Municipal de Se-
gurança, foram registradas 
também sete multas por 

Em uma semana

desrespeito à Lei do Silêncio 
nos bairros Vila Oliveira, Vila 
Industrial, Conjunto Santo 
Ângelo, Parque Olímpico, 
Vila Joia e Vila Cintra. Outras 
duas ocorreram por queimas 
de resíduo, em Cesar de 
Souza e Vila São Francisco.

Outras cidades
Já durante a ação mais 

recente 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 do 
sábado passado seguem as 
restrições do decreto munici-
pal para evitar a evolução da 
pandemia pelo coronavírus.

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 Pasta 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, 
houve uma ocorrência referente 
a um clube de motoqueiros, 
também no final de semana 
passado, que realizou 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 Guarda Municipal 
apreenderam um “paredão”. 
Segundo a Prefeitura de Itaquá, 
este é um equipamento com 
alta potência em termos de 
difusão de som, “que acaba 
com a paz e tranquilidade 
dos moradores”.

No município, as ações 
se pautam pela mediação 
de conflitos.

Thamires Marcelino

Seis estabelecimentos recebem 
multas por falta de máscaras

Embora o não uso das más-
caras para evitar o contágio do 
coronavírus (Covid-19) seja 
um assunto pouco discutido 
recentemente, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes continua 
notificando, autuando e mul-
tando estabelecimentos pelo 
não cumprimento da regra. 
Somente no município, seis 
estabelecimentos receberam 
autuações neste ano.

As multas variam de acordo 
com a gravidade do caso em 
Mogi, com valor inicial em 
cinco Unidades Fiscais do 
Município (UFMs). Cada uma 
está avaliada em R$ 187,51.

Em Itaquaquecetuba, o 
relatório montado pelo Sis-
tema de Vigilância Sanitária 
e divulgado pela Prefeitura 
apontou que 82 estabeleci-
mentos receberam notificações 
neste ano pelo não uso das 
máscaras.

Segundo o Executivo, todos 
estes comércios providencia-
ram adequação pertinente, 
conforme orientação da Vi-
gilância Sanitária. “Ao todo, 

Fiscalização

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

De acordo com a Vigilância 
Sanitária de Ferraz de Vas-
concelos, quando a falta de 
máscara de proteção facial é 
constatada, o estabelecimento 
é notificado. Neste sentido, a 
Vigilância ferrazense já reali-
zou as seguintes autuações: 

80 somente pelo não uso de 
máscaras, 23 autuações de 
advertência e duas atuações 
de multa, somente quando o 
estabelecimento é reincidente.

Por outro lado, a Vigilância 
Sanitária de 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.)

Valor da autuações depende da gravidade da situação

Mogi News/Arquivo
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Evento começa hoje com trilha
virtual e plantio de mudas

Programação reúne várias atividades, boa parte delas no formato presencial, com prévio agendamento do público

JUNHO AMBIENTAL

A programação do Junho 
Ambiental tem início hoje 
com a trilha virtual em 360 
graus no Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo e na 
Ilha Marabá, em parceria 
com as Secretarias de Cultura 
e de Esportes e Lazer. O 
acesso será livre, indepen-
dentemente de inscrição. No 
mesmo horário, acontecerá 
um plantio de árvores na 
avenida Pedro Romero, no 
Rodeio. O evento ocorrerá 
a partir das 9 horas e será 
realizado mediante inscrições 
prévias, que podem ser feitas 
pelo telefone 4798-5959.

Promovido pela Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente, 
o Junho Ambiental prevê 
um mês inteiro dedicado 
à preservação, à educação 
ambiental e a ações práticas 
como plantios, webinários e 
palestras presenciais. A pro-
gramação reunirá especialistas, 
professores, estudantes e 
principalmente a população. 
A maioria dos eventos será 
aberta ao público, sempre 

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, parque receberá evento especial

respeitando as regras sanitárias 
de proteção na pandemia.

A titular da Pasta, Michele 
de Sá Vieira, explica que a 
programação foi elaborada 
para contemplar todas as áreas 
de atuação. “Nossa equipe 
trabalhou intensamente para 
termos eventos atraentes, 
informativos e que levem 
conhecimento às pessoas. 
A agenda de preservação 
ambiental é muito forte e a 
população se interessa pelo 
tema de forma geral. Nosso 
desafio foi organizar uma 
programação rica, e temos 
certeza de que conseguimos 
atingir este objetivo. Todos 
estão convidados a prestigiar 
as atrações”, comentou.

Michele acrescenta que boa 
parte dos temas se interrela-
cionam com o planejamento 
da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente para a certificação 
do Programa Município 
Verde Azul, que é uma das 
prioridades da Pasta.

No dia 5 de junho, quando 
se comemora o Dia Mundial 

do Meio Ambiente, a pro-
gramação será recheada. A 
partir das 8 horas, mediante 
inscrições pelo telefone 4798-
5959, o Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo receberá 
a palestra Papo Animal com 

Soltura de Animais Silvestres 
na Natureza. O trabalho terá 
como foco a importância e 
necessidade de salvaguarda da 
biodiversidade e acontecerá 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Animais domésticos

O cuidado com os pets 
é um tema em evidência 
atualmente e será assunto 
do webinário sobre a guar-
da responsável de animais 
domésticos, no dia 18 de 

junho, das 10 às 11 horas. 
As inscrições serão feitas 
online e o evento ocorrerá 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Já no dia 19, no Parque 
Municipal Chiquinho Ve-
ríssimo, das 9 às 11 horas, 
também com inscrições pelo 
telefone 4798-5959, haverá 
a palestra sobre reintro-
dução de orquídeas, com 
a presença do especialista 
Masuji Kayasima.

No dia 25 de junho, das 
9 às 10 horas, ocorrerá o 
webinário Fiscalização Am-
biental, em parceria com a 
Polícia Militar Ambiental do 
Estado de São Paulo e que 
contará com a presença do 
tenente Aurélio Alexandre 
Teixeira.

No mesmo dia, das 11 ao 
meio dia, haverá o webinário 
Unidades de Conservação 
do Estado em Mogi das Cru-
zes e Operação Corta-Fogo, 
com a chefe de unidades de 
conservação da Fundação 
Florestal, Kátia Florindo.

Mariana Acioli/Arquivo

Prefeitura de Mogi concorre 
a prêmio internacional

O projeto mogiano #Fa-
çaumBemINCRÍVEL, idealizado 
pela produtora rural Simone 
Silotti, está concorrendo, em 
parceria com a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, ao prêmio 
2021 Global Mayors Challenge, 
da Fundação Bloomberg, des-
tinado a soluções inovadoras 
desenvolvidas em cidades 
após a pandemia da Covid-19. 
A iniciativa tem o propósito 
de evitar o desperdício de 
produtos agrícolas e destiná-

-los a famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Em 
junho serão anunciadas as 50 
soluções mais inovadoras e 
destas 15 serão selecionadas 
para receber US$ 1 milhão 
para o seu desenvolvimento.

Mogi das Cruzes é uma das 
631 cidades de 99 países, que 
estão disputando a premiação. 

“O projeto é o mais lindo que 
já vi e muito necessário. Sobre 
tudo no contexto econômico 
atual que estamos vivendo 
com um contingente imenso 
de pessoas passando fome e 
agricultores com dificuldade 

Fundação Bloomberg

de escoar a mercadoria”, 
afirmou a produtora rural, 
que também é responsável 
pela execução do projeto. 
O #FaçaumBemINCRÍVEL 
já conquistou três prêmios, 
dentre eles o Empreendedor 
Social do ano em resposta à 
Covid-19, pela Folha de São 
Paulo e Fundação Schwab, pela 
ação inovadora, visionário e 
multiplicadora na categoria 

“Legado Pós-Pandemia”. 
A iniciativa nasceu em um 

cenário econômico e social 
difícil causado pela pandemia, 
que gerou impactos na Agri-
cultura, umas das principais 
atividades econômicas do mu-
nicípio e região, que integram 
o Cinturão Verde. As perdas 
e desperdícios no campo são 
superiores a 28% em todo 
o Brasil. Outro número que 
também tem crescido neste 
contexto é o da população 
de miseráveis. Somente na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, o IBGE já apontava 
o crescimento entre 2016 e 
2017 de 23,9%. 

Diante deste contexto, 
o #FaçaumBemINCRÍVEL 
tem feito a diferença tanto 
na vida de quem produz 
o alimento, como na das 
famílias que enfrentam di-
ficuldades. “É um projeto 
com grande impacto social, 
que dá oportunidade aos 
pequenos produtores e leva 
comida a quem precisa. A 
participação nessa premia-
ção não só reconhece todo 
o trabalho que está sendo 
feito, mas abre uma janela 
importante para que ele seja 
escalonado e aplicado em 
outros lugares do Brasil e 
até mesmo em outros paí-
ses”, disse o prefeito Caio 
Cunha (Pode).

Pela iniciativa já foram 
arrecadadas dos pequenos 
produtores e doadas 200 
toneladas de frutas, legumes 
e verduras, beneficiando 
mais de 200 mil famílias 
em 13 municípios da região 
metropolitana.  Quem quiser 
contribuir, pode acessar a 
vaquinha online do projeto.

Obra do Semae melhorará 
distribuição de água

O Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae) concluiu, na 
quinta-feira passada, a instalação 
de uma válvula de manobra 
na rede de abastecimento da 
rua Antônio Máximo, na Vila 
Suissa. O novo equipamento 
trará melhor controle da dis-
tribuição e da pressão da água, 
permitindo um abastecimento 
mais uniforme e com redução 
de perdas. “A instalação desse 
dispositivo tem o objetivo de 
controlar a operação do sistema 
de abastecimento, garantindo 
um bom funcionamento e 
evitando vazamentos”, afirmou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição de 
Água do Semae.

A intervenção integra o 
pacote de obras de setoriza-
ção da região leste, um dos 
principais investimentos da 
autarquia em andamento. A 
setorização é a divisão de uma 
grande área de distribuição 
em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento 
de água. As obras incluem 
assentamento e interligações 

Vila Suíssa

de redes, instalação de válvulas 
e sensores de vazão e pressão.

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaú-
na à Vila Oroxó, passando 
por Botujuru, todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapety, ao longo da 
margem direita do rio Tietê. 
O investimento total previsto 

nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 6,7 milhões. 
Atualmente, os serviços estão 
concentrados em Cezar de 
Souza, Botujuru e Vila Oroxó.

Durante o processo de ins-
talação de equipamentos, pode 
ser necessário fechar alguns 
registros, com interrupções 
pontuais do fornecimento de 
água por poucas horas, em 
bairros ou trechos específicos. 
São transtornos pontuais para 
garantir benefícios duradouros.

Intervenção integra um pacote de obras da região

Mogi News/Arquivo
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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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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

Mais de 92,5 mil entregaram a
declaração do Imposto de Renda

Número, porém, é inferior aos 93,7 mil contribuintes mogianos que efetuaram a operação fiscal no ano passado

ACERTO COM O LEÃO

Mais de 92,5 mil mogianos 
entregaram a declaração do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2021 
dentro do prazo. Até domin-
go passado – penúltimo dia 
para enviar o documento - cerca 
de 98,7% 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, 93.735 
declarações foram emitidas 
em Mogi das Cruzes no ano 
passado. A possível queda 
no número de contribuin-
tes 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, consideran-
do o envio de declarações 
daqueles que realizaram o 
processo nas últimas horas 
do prazo, que se encerrou 

Nas cinco cidades mais populosas da região, 234 mil contribuintes entregaram IR

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 
divulgados pelo governo 
federal, entre os dias 1° de 
março – data inicial do rece-
bimento das declarações – e 
domingo, 92.545 efetuaram 
a operação fiscal, cerca de 
1.190 declarantes a menos 
do que o contabilizado no 
ano passado. Levantamento 
realizado pelo grupo Mogi 
News permite verificar que 
milhares deixaram para en-
tregar o IRPF nos últimos 
dias, considerando que, en-
tre quinta-feira e domingo, 
12,8 mil moradores ainda 

estavam em débito com a 
entrega da declaração.

Dentro do G5 – conjun-
to das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê – o 
percentual de contribuintes 

em relação ao ano passado, 
em Mogi, foi o pior da região, 
pois foi o único município 
a apresentar redução até a 
atualização mais recente, 
realizada no domingo. A 

variação pode ser um indí-
cio da queda de renda dos 
moradores da cidade.

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 anterior. Já em Poá, o 
aumento foi de 0,1%. Ao 
todo foram 20.901 decla-
rações entregues, 24 a mais 
do que as enviadas em 2020.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Divulgação/Ministério da Economia

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

Em leve oscilação, a taxa 
de ocupação das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
para pacientes com corona-
vírus (Covid-19), em Mogi 
das Cruzes, estava em 76,2% 
ontem. De acordo com a 
atualização da Prefeitura, 
referente aos registros do 
conjunto de hospitais que 
atendem ao município, a 
taxa de ocupação está pró-
xima da média de 78% da 
Grande São Paulo. Os leitos 
de Enfermaria operam com 
menos severidade, marcando 
ocupação de 53,1%.

Em comparação ao registrado 
na sexta-feira passada, houve 
pequena redução. Na ocasião 
o índice era de 77,4% na UTI 
e 57,3% na Enfermaria. 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. No entanto, as mais re-
centes atualizações apontam 
elevação em comparação ao 

registrado há duas semanas.
No conjunto dos hospitais 

da rede estadual, municipal 
e privada de Mogi, existem 
164 leitos de UTI, dos quais 
apenas 39 se encontravam 
disponíveis até ontem. Na ala 
da Enfermaria, as unidades 
totalizam 239 leitos, dos quais 
112 se encontravam disponíveis. 
O cálculo de leitos leva em 
conta as seguintes unidades: 
Hospital Municipal, Santa 
Casa, Luzia de Pinho Melo, 
Hospital Ipiranga, Hospital 
Santana, Biocor e Mogimater.

Nos hospitais dos muni-
cípios vizinhos a ocupação 
é mais elevada. No Regional 
de Ferraz de Vasconcelos a 
ocupação da UTI era 84% 
e Enfermaria 80%. O Santa 
Marcelina de Itaquaquecetuba 
operava com UTI e Enfermaria 
em 100%.

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 redução

Similar a Grande SP

Luiz Kurpel*
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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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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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Começo a semana com muita inspiração e lembrando dos bons aconteci-
mentos para que assim despertem sentimentos especiais em nossas mentes. 
Com certeza , muitos amigos e leitores estão ansiosos para que tudo passe e 
possamos nos reunir novamente. Com isso e por isso a coluna desfila fotos as-
sinadas pelo querido José Carlos Cipullo que com sua objetiva sempre garante 
imagens inesquecíveis. Noites de Gala já não vinham acontecendo como antes . 
Os Black Ties deram lugar a eventos sociais com a mesma pujança e qualidade 
onde nossos convidados sempre se apresentaram elegantes e chiques mesmo 
dispensando o Traje a Rigor com os homens de smoking e o mulherio todas 
de vestidos longos com brilho e pedrarias e de tecidos nobres . Reviver tudo 
isso contempla apenas nossas saudades e nossos anseios por dias melhores. A 
pergunta que não quer calar por onde passo é : “ E as Festas”? Claro que isso me 
alegra e me deixa triste ao mesmo tempo . Mas se é , e tem sido a vontade de 
Deus , que assim seja até aqui e pelo tempo que for . Rever faz bem !!! Curtam 

Tudo IssoSaudades de 

Paulo Rogério de Souza e 
Paulinha Andrade 

Elizete Mello Freire Averaldo

Ângela Custódio

Roberta e Fábio Boni

Juliana da Mata e Leandro Nobre
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Isabelle e Cuco Pereira

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


