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Dívida com IPVA em Mogi 
chega a R$ 10,6 milhões

Valor é a soma de 11,1 mil proprietários de veículos que estão inadimplentes com a Secretaria da Fazenda de SP

Mogi das Cruzes é o município 
que possui a maior frota de veícu-
los com impostos em atraso no Alto 
Tietê. De um total de quase 36 mil 
unidades, a cidade tem 11,1 mil 
carros, motos, caminhões ou outros 
modelos com o Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) em atraso.

VACINA ESTÁ ABERTA PARA 
GRUPO COM 43 ANOS OU MAIS

Covid-19

Agendamento pelo site da Prefeitura começou ontem; aplicação da primeira dose 
será amanhã e quinta-feira no Pró-Hiper e nos postos de saúde. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC

Segundo a Secretaria de Estado 
da Fazenda, a frota total mogia-
na é de 262,3 mil veículos, dos 
quais exatos 11.178 unidades es-
tão em débito, o que dá aproxi-
madamente R$ 10,6 milhões em 
dívidas. No Alto Tietê, as dez cida-
des devem cerca de R$ 32 milhões.  
Cidades, página 6

Habitação

Regularização fundiária
vai beneficiar 960 famílias

Levantamento planialtimétrico, primeira fase do 
estudo, começou ontem nos bairros Jardim Aeroporto 
I e II e Jardim Santos Dumont II e III. Cidades, página 3
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Mortes no trânsito caem 80%

SEGURANÇA

Comparativo do Infosiga é entre os meses de 
maio deste ano e de 2020. Cidades, página 5

Uma festa irregular com cerca de 
300 pessoas, que acontecia em um 
sítio entre os distritos de Taiaçupe-
ba e Biritiba Ussú, foi interrompida 
na noite de sábado por equipes da 
Guarda Municipal e do Departamen-
to de Fiscalização de Posturas da 
Secretaria Municipal de Segurança.  
Cidades, página 6

Aglomeração

GCM FECHA 
FESTA COM 
300 PESSOAS

Organizadores e donos do sítio foram encaminhados à delegacia
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COMBATE AO PRECONCEITO
Nos últimos anos, empresas vêm 
realizando ações para o comba-
te do preconceito ao público LGB-
TQIA+. Um exemplo é a distribuido-
ra de energia no Alto Tietê, a EDP, 
que realiza a formação de toda sua 
liderança, além de áreas estratégi-
cas como Gestão de Pessoas, Mar-
keting, Comunicação e Auditoria In-
terna, quanto a temas relacionados 
à diversidade de gênero e sexual. Até 
o final de 2021, a meta da compa-
nhia é ter 100% da liderança capa-
citada. Ontem, a companhia promo-
veu uma roda de conversa idealizada 
pelo grupo de afinidade LGBTQIAP+, 
com apoio e participação de seu pa-
trono, o vice-presidente de clientes 
da EDP Brasil, Carlos Andrade.

SOCIALIZAÇÃO
Além disso, a EDP lançou o curso, 
voltado para fornecedores, “O Va-
lor da Diversidade”. A mais recen-
te das ações envolve a nova sede da 
Companhia em São Paulo, que terá 
banheiros inclusivos para todos os 
gêneros. A EDP também garante 
benefícios como licença materni-
dade de 180 dias e licença paterni-
dade de 30 dias, com extensão dos 

benefícios aos casais LGBTQIA+. Há, 
ainda, o apoio psicológico e acolhi-
mento oferecidos aos colaboradores.

NO BRASIL, 55% APOIAM
Para o mês do orgulho LGBT+, a Ip-
sos realizou uma pesquisa com en-
trevistados de 27 países, sendo mil 
brasileiros, que traz insights sobre 
como a comunidade LGBT+ é vista e 
aceita na sociedade. No Brasil, 55% 
dos respondentes disseram apoiar 
que pessoas do mesmo sexo se ca-
sem. Por outro lado, 18% se mos-
traram contrários ao enlace legal; 
14% são a favor de que haja algum 
tipo de reconhecimento por lei, mas 
não um casamento; e 14% não sou-
beram responder.

15% DE HOMOSSEXUAIS
Os dados do Brasil são alinhados 
com a média global – com 54% dos 
respondentes a favor do casamen-
to de pessoas do mesmo sexo. De 
27 nações, o Brasil é a 12ª que me-
nos endossa o casamento civil entre 
pessoas do mesmo sexo. No entan-
to, o estudo mostrou que 15% dos 
entrevistados no país não se consi-
deram heterossexuais. É o segundo 
maior percentual entre os 27 países.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Transporte público mais movimentado

M
esmo com o reforço nos cuida-
dos sanitários, os transportes 
públicos continuam sendo uma 
ameaça em período de pande-

mia. Segundo publicação dos jornais Mogi 
News e Dat, no sábado passado, Metrô, 
CPTM e EMTU vêm apresentado aumento 
no número de usuários nos últimos meses, 
o que apresenta, proporcionalmente, maior 
risco de contaminação.

Os funcionários das empresas vêm se es-
forçando para minimizar os riscos, com ações 
padrões, como a ampliação da frequência da 
limpeza de assentos, pisos, corrimãos, maça-
netas e outros pontos, além de aumento no 
monitoramento e fiscalização da higienização 
dos banheiros das estações e terminais, e a 
reposição de itens de higiene pessoal. Tudo 
isso, porém, não garante a segurança sani-
tária, principalmente em horários de pico.

O transporte público na pandemia é alvo 
de muitas críticas, seja de especialistas em 
saúde pública ou dos próprios passageiros, 
e é apontado como um dos fatores de maior 
risco à população nesta fase de quase um ano 
e meio de luta contra a pandemia da Co-

vid-19. Por isso mesmo, a utilização desses 
veículos encontra-se pela metade em relação 
ao período pré-pandemia, ou seja, cerca de 
5 milhões de pessoas por dia fazem uso do 
trem, metrô ou ônibus. O Alto Tietê conta 
com duas linhas de trens metropolitanos: a 
Linha 11-Coral e a Linha 12-Safira, com um 
total de 12 estações entre Itaquaquecetuba e 
Mogi das Cruzes. No início de maio, a EMTU 
reforçou a frota em oito linhas nas cidades de 
Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá.

Mais uma vez, para garantir maior segu-
rança à população, voltamos ao ponto cen-
tral: a vacinação. Seja chinesa, britânica, 
americana ou alemã, o fármaco, já testado, 
não pode ser colocado em xeque. Definiti-
vamente não é momento de escolher qual 
vacina tomar. O risco de contaminação ain-
da é alto e ficar vulnerável é muito pior do 
que não ser imunizado, independentemen-
te do imunizante disponível no momento. 

A cobrança por mais celeridade no ritmo 
da vacinação deve continuar, já a população, 
deve fazer sua parte. Principalmente aqueles 
que utilizam o transporte público.

Todos esperam que o co-
mando do Exército puna 
exemplarmente os milita-
res que participem de atos 
políticos. Especialmente as 
manifestações por meio da 
imprensa, quando são feitas 
críticas e reparos ao governo. 
Os políticos mais bem prepa-
rados advogam que militares 
não devem se envolver em 
manifestações políticas, mas 
apenas cumprir o que está na 
Constituição nacional, ou seja 
a manutenção da lei e da or-
dem e a defesa do país caso 
este seja atacado por alguma 
potência estrangeira.

Não se exclui a chegada de 
militares ao supremo posto 
da nação democrática. Desde 
que eles se afastem do Exér-
cito, filiem-se a um partido 
político e disputem a presi-
dência com outros candidatos. 
O exemplo mais claro é o da 

Crise no Exército

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

república democrática ame-
ricana. Pelo menos 31 dos 
46 presidentes dos Estados 
Unidos passaram parte de 
sua vida em instituições mi-
litares. Porém, apenas cinco 
foram militares de carreira. 
Em nenhum momento o país 
foi ameaçado pela implanta-
ção de uma ditadura com o 
apoio das Forças Armadas. 
Não é o caso da América La-
tina, dizem os críticos mais 
puristas. Política é para civis 
e não para militares, estes de-
vem estar a serviço da nação 
ao longo de toda a sua vida, 
mesmo depois de passarem 
para a reserva.

O motor das desavenças 
políticas está na imprensa. O 
governo impõe uma cláusula 
no regulamento do Exérci-
to, que membros das Forças 
Armadas não podem se ma-
nifestar por meio da mídia. 

No entanto, os jornais abrem 
espaço para artigos que criti-
cam o governo. O resultado 
é a punição de uma alta pa-
tente do Exército.

O tenente-coronel Sena 
Madureira é punido por ma-
nifestações na imprensa e 
transferido do Rio de Janeiro. 
Inicia-se um confronto entre 
oficiais, alguns favoráveis à 
República, e o governo do 
Império do Brasil. Os repu-
blicanos não perdem tempo 
e aliciam os descontentes na 
capital. Há um descontenta-
mento com os rumos do Im-
pério e há os que defendem 
que uma modernização do 
Brasil só será possível com 
a derrubada da monarquia 
e a implantação da Repúbli-
ca. Isto ocorre em 1889 sob 
o comando do general mo-
narquista, e amigo de Dom 
Pedro II, Deodoro da Fonseca.
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Prefeitura inicia regularização
fundiária para 960 famílias

Primeira fase - o levantamento planialtimétrico - começou ontem nos Jardins Aeroporto I e II e Santos Dumont II e III

HABITAÇÃO

Começou ontem o trabalho 
de levantamento planialti-
métrico, primeira etapa da 
regularização fundiária, em 
núcleos habitacionais nos 
bairros Jardim Aeroporto I e 
II e Jardim Santos Dumont 
II e III. O processo vai bene-
ficiar aproximadamente 960 
famílias e será conduzido 
por uma empresa especia-
lizada, que foi contratada 
pelo governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
parceria entre o município 
e o programa Cidade Legal.

Este primeiro levantamen-
to busca, a partir de uma 
pesquisa in loco, traçar um 
perfil do desenho do lotea-
mento, mostrando como ele 
está de fato na atualidade. O 
trabalho envolverá a presença 
de profissionais no bairro, 
para trabalhos de medição. 
Por isso, a Prefeitura pede a 
colaboração da comunidade, 
para que contribua com 

Região do Jardim Aeroporto II está entre as áreas que passarão pelo levantamento

o trabalho dos técnicos, 
visando a celeridade do 
processo.

Vale lembrar que a re-
gularização trará apenas 
benefícios aos moradores. 
Ao término do processo, será 
feita a entrega dos títulos de 
propriedade às famílias que 
residem nos locais atendidos, 
portanto todos se tornarão 
proprietários legais de suas 
residências.

Outro passo importante 
desse trabalho é o cadas-
tramento social. Este, no 
caso, identifica quem ocupa 
cada lote, a quantidade de 
pessoas por família, além de 

envolver um levantamento 
do histórico dos documentos 
de propriedade, já que geral-
mente, cada grupo familiar 
chegou até lá de um modo 

diferente. Novamente, para 
que obtenha êxito, a etapa 
depende diretamente da 
colaboração da comunidade.

A Prefeitura lembra ainda 

que o mapeamento envolverá 
a utilização de um drone. 
Importante destacar que 
a ação não tem qualquer 
relação com cobranças ou 

tributos. O objetivo é obter 
a planta dos locais, isto é, 
o diagnóstico da situação 
real de cada um dos lotes, 
indispensável para que os 
técnicos possam dar anda-
mento à regularização.

O início da regularização 
nesses locais foi possibilitado 
pela assinatura das ordens 
de serviço, durante a visita 
do secretário-executivo de 
Habitação do Estado de São 
Paulo, Fernando Marangoni, 
à Mogi das Cruzes, no sábado 
retrasado. O representante 
do Estado foi recebido pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode)
e ambos assinaram a docu-
mentação que autoriza o 
início dos trabalhos.

O apoio do governo do 
Estado, por meio do programa 
Cidade Legal, é fundamental 
para que o município consiga 
avançar com os processos 
de regularização fundiária 
na cidade.

Mogi News/Arquivo

Iniciativa é uma
parceria com o
governo do Estado,
pelo programa
Cidade Legal
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UTI dos hospitais de Mogi 
estão com 64% de ocupação

Os hospitais de Mogi das 
Cruzes encerraram a noite 
passada com uma ocupação 
de 64% nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) por 
pacientes em tratamento contra 
o coronavírus (Covid-19). As 
informações foram publicadas 
ontem no site da Prefeitura 
de Mogi sobre as sete uni-
dades médicas, que também 
operavam com uma taxa de 
60% nos leitos de Enfermarias. 
Os sete locais são o Hospital 
Municipal de Mogi, Santa 
Casa de Misericórdia, Hospital 
Luzia de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Biocor, Mogi Mater 
e Santana.

No Luzia havia 46 leitos 
de Enfermaria com 78% de 
ocupação e 33 de UTI, com 
80%. No Hospital Doutor 
Arnaldo Pezzuti, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 80%, e 30 leitos de UTI, 
com 88% na noite passada. 

“É importante destacar que 

Leitos Covid

taxas de ocupação variam no 
decorrer do dia em virtude 
de fatores como altas, óbitos 
ou transferências para leitos 
de enfermaria ou UTI”, ex-
plicou a Secretaria de Estado 
de Saúde.

No Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos, Doutor 
Osíris Florindo Coelho, são 26 
leitos de UTI que funcionavam 
ontem com 61% de ocupa-
ção, e 26 de Enfermaria com 
38%. O Santa Marcelina de 
Itaquaquecetuba operava com 
20 leitos de UTI com 80% de 

ocupação e 28 de Enfermaria 
ocupados integralmente.

As taxas de ocupação de leitos 
de UTI e Enfermaria ofertados 
pela Secretaria de Saúde de 
Suzano, ontem, eram de 20% 
(quatro de 20) e 3,5% (dois 
de 57), respectivamente. Já no 
Hospital Auxiliar, que possui 
20 leitos de Enfermaria, havia 
47% de ocupação. Enquanto 
isso, os leitos de Enfermaria 
do Hospital Doutor Guido 
Guida, em Poá, operavam 
com 9% de ocupação e as 
UTIs, com 50%.

Thamires Marcelino

Luzia possui 33 leitos de UTI, 80% estavam ocupados

Fábio Miranda

Alto Tietê registra 32 novas 
mortes por Covid em 76 horas

O Alto Tietê inicia a semana 
com a confirmação de mais 
32 mortes por coronavírus 
(Covid-19). Os números são 
das últimas 76 horas e foram 
liberados na tarde de ontem 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 

Alto Tietê (Condemat).
Os óbitos revelados ontem 

ocorreram em Mogi das Cru-
zes, Arujá, Itaquaquecetuba, 
Santa Isabel e Suzano.

Além disso, houve uma 
queda nos números de casos 
confirmados e recuperados 

de Mogi das Cruzes, devido 
a atualização e limpeza em 
todos os sistemas, onde foram 
eliminados casos inconsistentes 
e/ou duplicidades.

A região chega a 4.524 
mortes desde março do ano 
passado.

Pandemia

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.524
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Mogi abre agendamento para 
pessoas com 43 anos ou mais

É necessário comparecer ao local portando documento com foto, CPF, comprovante de endereço e  agendamento

COVID-19

Foi liberado ontem por 
meio do site www.cliquevacina.
com.br o agendamento da 
vacinação contra Covid-19 
para pessoas com 43 anos 
ou mais, contemplando, ain-
da, todas as faixas etárias já 
contempladas anteriormen-
te. Também será liberado o 
agendamento para outros 
grupos como portadores de 
comorbidades, deficiências 
permanentes graves, pro-
fissionais da educação e do 
transporte. 

O agendamento é obriga-
tório para o recebimento da 
dose. No dia da vacinação, 
que acontecerá amanhã e 
na próxima quinta-feira é 
necessário comparecer ao 
local portando documento 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço e comprovante 
de agendamento do Clique 
Vacina.

Para diminuir o tempo 
de espera, todos os grupos 
podem realizar o cadastro 
no Vacina Já, sistema do 
governo do Estado de São 

Agendamento liberado para deficientes, profissionais da educação e do transporte

Paulo, acessando o www.
vacinaja.sp.gov.br . Para os 
profissionais que precisam do 
QR Code, como motoristas, 
cobradores e profissionais de 
Educação, o agendamento é 
obrigatório para o recebimento 
da autorização e orientação 
sobre o município de vacinação.

Mogi das Cruzes recebeu 
3.410 doses da vacina Janssen 
no último final de semana. 
O principal diferencial deste 
imunizante em relação aos 
demais já disponíveis é a 
necessidade de apenas uma 
dose, atingindo eficácia de 
até 85% para casos graves 
da doença depois de 28 dias 
da aplicação.

45 anos ou mais 
A Prefeitura realiza hoje a 

vacinação de pessoas com 45 
anos ou mais e também dos 
portadores de comorbidades 
já agendados pelo sistema 
online. O atendimento será 
realizado nas unidades de 
saúde e nos drives, conforme 
agendamento prévio. 

Situação de rua
As Secretarias Municipais 

de Saúde e Assistência Social 
estão dando continuidade 
nesta semana à vacinação de 
pessoas em situação de rua. 
Até a próxima sexta-feira, 

todos aqueles que procuram 
o Centro de Referência Es-
pecializado para População 
em Situação de Rua (Centro 
POP) e afirmam que desejam 
receber a vacina estão sendo 
encaminhados ao Pró-Hiper, 
no Mogilar, para a aplicação 

das doses.
O foco é vacinar as pes-

soas em situação de rua que 
não estão em acolhimento 
institucional e têm idade a 
partir dos 18 anos. Na última 
semana, foi feita vacinação 
entre os acolhidos e os idosos 

também já foram imunizados, 
conforme grupo prioritário 
definido pelo Ministério da 
Saúde.

Para conseguir alcançar o 
maior número possível de 
não acolhidos, as pessoas em 
situação de rua estão sendo 
comunicadas sobre a vacinação 
durante as abordagens, que 
são feitas diariamente por 
agentes sociais. Assim como 
trabalho desenvolvido com 
esse público, a adesão ao 
serviço ofertado deve partir 
da pessoa.

Neste primeiro dia, foram 
30 pessoas vacinadas. As 
pessoas em situação de rua 
estão recebendo a vacina da 
Janssen, que é de dose única, 
mais adequada a esse perfil 
de público, que é de difícil 
localização. A imunização da 
população de rua foi deter-
minada pelo Plano Nacional 
de Vacinação, que levou em 
consideração a maior exposi-
ção dessas pessoas à infecção 
e potencial impacto gerado 
pela Covid-19.

Divulgação/PMMC
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Caravana segue atendendo 
na UPA de Jundiapeba

A Caravana Mogi contra 
a Covid-19 prorrogou até 
amanhã o atendimento na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas de Jundiapeba. 
Das 8 às 17 horas, é possível 
realizar testagem gratuita para 
Covid-19. O trabalho foi 
iniciado na semana passada e 
já realizou 1.339 testes, com 
uma média de 6,35% dos 
resultados positivos.

Os interessados devem 
comparecer munidos de 
comprovante de endereço 
em Mogi das Cruzes, RG 
ou documento com foto e 
Cartão SUS. O endereço é 
rua Francisco Soares Marialva 
(esquina com a rua Cecília 
da Rocha), em Jundiape-
ba. “Resolvemos prorrogar o 
atendimento em Jundiapeba 
por mais alguns dias porque 
estamos detectando um alto 
índice de casos positivos 
entre os testados”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi. 

O exame realizado é do tipo 
Teste Rápido Antígeno, que 

Testagem da Covid-19

realiza a detecção qualitativa 
de antígenos de SARS-CoV-2 
em amostras de swab coletadas 
da nasofaringe e/ou orofaringe 
(nariz ou boca) e resultado em 
20 minutos. Os casos positi-
vos são encaminhados para 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19, que conta com 
equipe multidisciplinar para 
orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados. 

O objetivo da campanha é 
ampliar o monitoramento da 

Covid-19 na cidade e promover 
a busca ativa para oferecer 
tratamento rápido de acordo 
com cada necessidade. A UPA 
de Jundiapeba é o primeiro 
local da campanha, mas outros 
locais serão contemplados 
e divulgados para acesso à 
população. A Caravana Mogi 
contra a Covid-19 é uma par-
ceria da Secretaria Municipal 
de Saúde com a organização 
social  Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS). 

Carreta está estacionada na UPA, das 8 às 17 horas

Divulgação/PMMC

Termina amanhã prazo para
adesão ao Auxílio Empresarial

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que 
o prazo para inscrição no 
programa Auxílio Empresarial 
Mogiano se encerra amanhã, 
sem a possibilidade de futuras 
prorrogações.

O programa foi criado 
pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico com o intuito de 
auxiliar comerciantes de 
setores considerados não-

-essenciais durante a pande-
mia do novo coronavírus e 
que tiveram de interromper 
suas atividades durante os 
primeiros meses do ano, no 
que foi chamado de “segunda 
onda de contaminações”.

O benefício é pago à em-
presa que adotou o siste-
ma de tributação Simples 
Nacional, com até cinco 
funcionários registrados. 
O valor do benefício varia, 
sendo de R$ 300 a R$ 1,5 
mil por um período de dois 
meses - aqueles que optarem 

Desenvolvimento Econômico

pela adesão ao programa 
poderão receber as parcelas 
nos meses de julho e agosto.

Estes valores, segundo a 
Prefeitura, são repasses e não 
serão empréstimos, ficando 
o empresário que aderiu 
ao programa sem qualquer 

494 já receberam recursos, 
totalizando R$ 630,9 mil em 
repasses - a expectativa da 
administração municipal é 
de que mais de 7 mil micro e 
pequenas empresas sediadas 
na cidade pudessem buscar 
o programa de auxílio, com 
um investimento de R$ 6,7 
milhões.

Questionada sobre a utili-
zação dos recursos exceden-
tes do Auxílio Empresarial, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que vem 
estudando, com a participação 
da Câmara de Vereadores, 
a utilização dos valores em 
outras iniciativas. “Inclusive 
estamos estudando uma ação 
atendendo aos microem-
preendedores individuais 
(MEI)”, informou em nota.

Sobre a possibilidade 
de prorrogação do Auxílio 
Emergencial Mogiano, que 
hoje atende a famílias em 
situação de vulnerabilidade, o 
Executivo mogiano informou 
que ainda não existe uma 
definição sobre o assunto.

André Diniz

Até o momento,
das 832 empresas
cadastradas, 494
já receberam os
recursos do benefício

obrigação de devolver o 
dinheiro ao município.

Desde o lançamento da 
iniciativa, em abril deste ano, 
832 empresas se cadastraram 
para o Auxílio Empresarial 
Mogiano, segundo a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes. Dessas, 

Maio tem diminuição de 80% 
nas fatalidades no trânsito

Infosiga apontou que duas pessoas morreram durante o mês passado,enquanto em 2020 foram dez óbitos

ACIDENTES

O trânsito de Mogi das 
Cruzes registrou uma que-
da de 80% nas mortes em 
acidentes na cidade em 
maio deste ano na compa-
ração com o mesmo mês 
do ano passado, informou 
o Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga). De acor-
do com a entidade, ligada 
ao governo paulista, duas 
pessoas morreram no mês 
passado, já em relação ao 
mesmo período de 2020 
foram dez mortes.

Até o último mês, Mogi 
já somou um total de 22 
mortes no trânsito conta-
bilizadas pelo Infosiga em 
2021. Neste ano, o mês 
em que foi registrado o 
maior número de mortes no 
trânsito foi fevereiro, com 
oito óbitos que ocorreram 
nas vias do município. De 
acordo com o Sistema, uma 
das principais iniciativas 

Desde o começo do ano, ocorreram 22 mortes no trânsito de Mogi das Cruzes

do Governo do Estado de 
São Paulo é a elaboração 
de um banco de dados com 
informações sobre acidentes 
de trânsito do Estado.

As informações são atua-
lizadas mensalmente, no 
dia 19 ou próximo dia 
útil, sobre todos os 645 
municípios. “Para auxiliar 
na elaboração de políticas 
públicas relacionadas à 
segurança no trânsito, foi 
criado este banco de dados 
que reúne informações de 
acidentes de diversas fontes, 
como Polícia Civil, Polícia 
Militar e Polícia Rodoviária 

Federal”, explicou o Infosiga.
O responsável pela gestão 

do Sistema é o programa 
Respeito à Vida, gerido pela 

Secretaria de Governo, que 
envolve mais oito Pastas 
da administração estadual: 
Educação, Segurança Pública, 

Saúde, Logística e Transportes, 
Transportes Metropolitanos, 
Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Econômico 

e Direitos da Pessoa com 
Deficiência.

O Infosiga mostrou tam-
bém que no mês anterior 
houve um óbito em Suza-
no em decorrência de um 
acidente de trânsito, no 
mesmo período de 2020 
o número foi o mesmo. 
Na mesma temporada do 
último ano, a cidade regis-
trou a mesma quantidade 
de mortes deste tipo. De 
janeiro a maio deste ano, 
já ocorreram cinco óbitos 
no trânsito.

Em Ferraz de Vasconcelos 
a situação é a mesma, no 
mês anterior houve uma 
morte de trânsito, porém, 
no mês de maio de 2020 
o Infosiga não registrou 
nenhuma ocorrência. A ci-
dade já soma também cinco 
mortes neste ano. Por fim, 
em Poá e Itaquaquecetuba o 
Infosiga registrou uma morte 
em todo este ano, no mês 
de fevereiro. Em maio do 
ano passado também não 
ocorreu nenhuma morte.

Thamires Marcelino
Divulgação

Até o último mês, 
Mogi já somou um 
total de 22 mortes 
no trânsito
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Junho Ambiental realizará 
doação de mudas hoje

Os mogianos que estiverem 
no Parque Centenário hoje, 
a partir das 9 horas, poderão 
levar para casa mudas de ár-
vores, acompanhadas de QR 
Code e cartilha com todas as 
orientações sobre o plantio 
e os cuidados necessários 
para cada espécie. Será mais 
uma edição do Programa 
Viveiro na Rua, como parte 
da programação do Junho 
Ambiental. A iniciativa vem 
contribuindo para a dis-
tribuição de mudas entre 
os cidadãos e colaborando 
para a arborização de Mogi 
das Cruzes.

O Programa Viveiro na 
Rua realizou na manhã de 
ontem uma doação de mudas 
acompanhado de QR Code e 
cartilha na Praça Doutor José 
Carlos Pinhal, localizada rua 
Coronel Cardoso Siqueira, 
na altura da esquina com a 
avenida Antônio Nascimento 
Costa. 

Já no sábado passado, o 
Junho Ambiental teve uma 
visita monitorada ao Parque 

Parque Centenário

Municipal Chiquinho Veríssimo, 
que ocorreu pela manhã e teve 
como tema “A Importância 
e a Necessidade da Salva-
guarda da Biodiversidade”. 
Participaram da visita cerca 
de 25 pessoas, que fizeram as 
inscrições antecipadamente, 
pelo telefone 4798-5959. 

As visitas ao Parque Mu-
nicipal começam com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 

do espaço e da Serra do Ita-
peti. Em seguida acontece a 
trilha, considerada de média 
complexidade e com cerca de 
1,5 quilômetro de extensão. 
Foram apresentadas as prin-
cipais espécies da flora e da 
fauna existentes na área do 
parque e a importância da 
preservação. Todos os proto-
colos de segurança sanitária 
foram seguidos, como uso 
obrigatório de máscara e 
distanciamento social.  

Programa Viveiro na Rua realizou uma doação ontem

Divulgação/PMMC

Prefeitura interrompe festa 
irregular com 300 pessoas

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que 
interrompeu, na noite do 
sábado anterior, uma festa 
irregular com cerca de 300 
pessoas, que estava sendo 
realizada em um sítio entre 
os distritos de Taiaçupeba 
e Biritiba Ussú.

O trabalho contou com 
a participação da Guarda 
Civil Municipal e do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
com apoio do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), 
da Polícia Civil. Os organiza-
dores foram encaminhados 
para a delegacia, onde foi 
registrado um boletim de 
ocorrência.

Os agentes da GCM e do 
Departamento de Fiscalização 
chegaram ao sítio após uma 
denúncia sobre a realização 
do evento. No local, foi 
verificada a presença de 
cerca de 300 pessoas. Além 

Aglomeração

disso, bebidas alcoólicas 
que estariam sendo comer-
cializadas na festa também 
foram apreendidas. Durante 
o final de semana, a GCM 
também interrompeu uma 
aglomeração de pessoas no 
Rodeio, próximo ao Centro 
Municipal do Paradesporto.

Por sua vez, a Vigilân-
cia Sanitária de Ferraz de 
Vasconcelos, apesar de não 
ter registrado nenhuma 
autuação por desrespeito 
às normas para conter o 
coronavírus (Covid-19), 
somou 147 orientações 
sobre o cumprimento destas 

regras no último final de 
semana. Já por parte da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), ocorreram dois 
casos por descumprimento 
do decreto de combate à 
pandemia. As ocorrências 
foram na Vila São Paulo e 
no Parque São Francisco, 
segundo as informações da 
Prefeitura. 

Já a Secretaria de Segurança 
Urbana de Itaquaquecetuba, 
que trabalha com o policia-
mento preventivo, aplicou 
uma multa no valor de R$ 
2.909, por perturbação ao 
sossego. Os dados divulga-
dos não apontam nenhuma 
multa por desrespeito às 
regras. O mesmo foi aponta-
do pela Vigilância Sanitária 
de Suzano, ontem, sobre 
o último final de semana. 
Não foram aplicados autos 
de infração neste período.

Apesar de questionada 
a Secretaria de Segurança 
de Poá não respondeu à 
reportagem sobre a operação 
do último final de semana.

Os agentes da GCM 
e do Departamento 
de Fiscalização 
chegaram ao sítio 
após uma denúncia

Cidade possui mais de 11 mil 
veículos em débito com o IPVA

Com inadimplência dos proprietários em Mogi das Cruzes, município deixa de arrecadar cerca de R$ 10,6 milhões

FAZENDA

Um levantamento do Gru-
po MogiNews/DAT junto 
à Secretaria de Estado da 
Fazenda apontou que a 
cidade de Mogi das Cruzes 
é a que possui a maior frota 
de veículos com impostos 
em atraso no Alto Tietê. De 
um total de quase 36 mil 
unidades, Mogi possui 11,1 
mil carros, motos, caminhões 
e outros veículos com o Im-
posto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) em atraso.

O levantamento integra 
a iniciativa do governo do 
Estado, que iniciou o pro-
cesso de contato com os 
proprietários de veículos em 
situação de débito no IPVA, 
além do parcelamento de 
impostos em atraso junto 
aos inscritos na Dívida Ativa 
do Estado, iniciado no mês 
de junho.

Conforme aponta o go-
verno federal, por meio do 
Ministério da Infraestrutura 

em sua página na internet, 
as cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê possuem 
uma frota total de 683.867 
veículos, entre automóveis, 
motocicletas, caminhões, 
ônibus, tratores e outros 
tipos de veículos a motor.

Segundo a Secretaria de 

Estado da Fazenda, a cidade 
com o maior número de 
unidades com problemas 
no Alto Tietê é Mogi das 
Cruzes, com 11.178 veí-
culos, e aproximadamente  
R$ 10,6 milhões em impostos. 
Segundo dados federais, a 
cidade tem uma frota total 

de 262,3 mil veículos.
Em segundo lugar entre 

as dez cidades vem Suzano, 
com uma frota de 151,8 
mil veículos automotores 
e 6.808 carros, motos e 
caminhões com débitos 
a quitar. A somatória de 
impostos sonegados pelos 
munícipes ao Estado é de 
R$ 6,2 milhões.

Em terceiro lugar vem a 
cidade de Itaquaquecetuba, 
com R$ 5,5 milhões de 

impostos a recolher pelo 
Estado e um total de 6.528 
veículos sem o IPVA em dia 
(137,2 mil em sua frota).

Em quarto lugar está a 
cidade de Ferraz de Vascon-
celos, com 3.556 unidades 
e mais de R$ 3 milhões a 
receber de um total de 75,9 
mil veículos cadastrados. 
A cidade de Poá, dentre as 
cinco mais populosas da 
região, consta em quinto 
lugar com 2.632 automóveis 

e motocicletas e R$ 2,2 mi-
lhões a descontar, de um 
total de 56,4 mil unidades.

Questionada pela repor-
tagem, a Secretaria de Es-
tado da Fazenda informou 
que o parcelamento é sobre 
débitos inscritos na Dívida 
Ativa. “Todas as informações 
sobre o programa estadual 
encontram-se no site [www.
dividaativa.pge.sp.gov.br/
transacao]. Já os débitos de 
IPVA 2021, a Secretaria da 
Fazenda notificou em Diário 
Oficial os proprietários de 
veículos de todas as placas 
com o imposto em atraso”, 
informou em nota.

Nas dez cidades do Alto 
Tietê, o total de veículos que 
apresentam débitos com 
o governo do Estado é de 
35.934, o que representa a 
soma de R$ 32.684.818,39 
em impostos a serem recu-
perados pelo Poder Público. 
Em todo o Estado, mais de 
1,4 milhão de pessoas não 
contam com os impostos 
sobre os veículos em dia.

André Diniz 

Thamires Marcelino

Frota total no município é de 262,3 mil veículos

Divulgação

Contribuintes em débito por cidade

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda-SP

Município  Proprietários  Valor  Total (R$)
Arujá   2.630  R$ 2.673.639,24
Biritiba Mirim  475   R$ 369.859,14
Ferraz   3.556  R$ 3.086.554,48
Guararema  745  R$ 645.299,39
Itaquaquecetuba 6.528  R$ 5.580.845,18
Mogi das Cruzes 11.178  R$ 10.629.146,92
Poá   2.632  R$ 2.276.449,62
Salesópolis  274  R$ 207.697,26
Santa Isabel  1.108  R$ 934.712,40
Suzano   6.808  R$ 6.280.614,76
Total   35.934  R$ 32.684.818,39
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Gás de cozinha sobe 4,3% em 1 mês e chega a custar R$ 130,00 

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que a alta média do gás de cozinha nas 
últimas quatro semanas no Brasil chegou a 4,3%, com o produto já sendo encontrado a R$ 130,00 o botijão de 13 kg no Centro-Oeste. 
Na média do país, o gás de cozinha custa R$ 88,94, quase 10% do salário mínimo. A Petrobras elevou o preço do Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP) em 6% em meados de junho. Já o gás natural (GNV), que recebeu reajuste de 39% em maio, subiu 1,4% nas últimas 
quatro semanas. A gasolina subiu 0,6% nas últimas quatro semanas; e o diesel permaneceu praticamente estável, (E.C.)

 O governo de São Paulo 
realiza, na próxima quinta-feira, 
1º de julho, o leilão de 250 
cotas de créditos acumulados 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS) no 
valor de R$ 38 milhões. O 
certame é organizado pelo 
banco Desenvolve SP.

O leilão será eletrônico 
e ocorrerá das 10 horas ao 
meio-dia, via plataforma da 
B3. Para participar, os interes-
sados devem enviar declaração 
até hoje.Os créditos ICMS 
de instituições avícolas que 
utilizaram o imposto como 
garantia de financiamento 
e não quitaram ao final do 

SP leiloa R$ 38 milhões 
em créditos de ICMS

Declaração até hoje

prazo de pagamento serão 
utilizados para cobrir tais 
débitos e leiloados com desá-
gio inicial de 8%. A operação 
salda a dívida dos avicultores 
e beneficia as empresas que 
arrematam as cotas leiloadas.

O leilão é uma oportunidade 
de redução de despesas com 
impostos para as empresas. 
Estão aptas a participar do 
certame as empresas contri-
buintes de ICMS no Estado 
de São Paulo que apresentem 
propostas com deságio inicial 
de 8% por cota. O edital com 
todos os prazos e informações 
já está disponível no site do 
Desenvolve SP. (E.C.)

Bolsonaro comemora 

a morte de Lázaro

Presidente comemorou, nas redes sociais, a morte do “serial killer do DF” 
que veio a óbito em troca de tiros, ontem, após 20 dias de investigação

‘CPF CANCELADO’

 O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) comemorou, 
nas redes sociais, a morte do 

“serial killer do DF” Lázaro 
Barbosa, de 32 anos, que 
veio a óbito em troca de tiros 
na manhã de ontem após 20 
dias de investigação. “CPF 
cancelado!”, comemorou o 
presidente. Bolsonaro ainda 
parabenizou os policiais que 
participaram da investigação: 

“Parabéns aos heróis da PM-
-GO por darem fim ao terror 
praticado pelo marginal Lá-
zaro”, e acrescentou que “o 
Brasil agradece”.

Para Bolsonaro, a morte de 
Lázaro representa “menos um 
para amedrontar as famílias 
do bem”. “Suas vítimas, sim, 
não tiveram uma segunda 
chance”, afirmou o presidente.

Após a divulgação da morte 
de Lázaro, o termo “CPF 
cancelado” tomou conta das 
redes sociais. Nesta manhã, 
a expressão aparece entre os 
cinco assuntos mais comentados 
no Twitter no Brasil e ocupa 
a 19ª posição nos assuntos 
mais falados no mundo na 

rede social. A expressão foi 
divulgada pelo presidente 
pela primeira vez numa foto 
tirada em abril durante visita 
a Manaus.

A reação pela morte de 
Lázaro retomou o ânimo do 
discurso de Bolsonaro sobre 
combate à criminalidade entre 
os bolsonaristas, que estava 
com baixa popularidade em 

meio às mortes contra a co-
vid-19 no País. No entanto, 
mesmo com a reação de 
aprovação de seus apoiadores, 
a publicação de Bolsonaro 
comemorando a morte de 
Lázaro soma comentários 
que relembrar as mais de 510 
mil mortes pela doença no 
Brasil. “Só o dele não. Mais 
de 510 mil” CPFs cancelados, 

pontuou um perfil.

Crimes

Lázaro é acusado de matar, 
a tiros e facadas, três pessoas 
na zona rural de Ceilândia 
no último dia 9 de junho. Os 
mortos eram Cláudio Vidal 
de Oliveira, de 48 anos, e 
os filhos Gustavo Marques 
Vidal, de 21 anos, e Carlos 
Eduardo Marques Vidal, de 
15 anos.

O foragido também é 
apontado como responsável 
pelo sequestro da mulher de 
Cláudio, Cleonice Marques 
de Andrade. O corpo dela foi 
encontrado no dia 12 à beira 
de um córrego, próximo da 
casa onde a família morava.

Nascido na cidade baiana 
de Barra do Mendes, a 530 
quilômetros de Salvador, Lázaro 
já respondeu, na cidade natal, 
a um processo por homicídio 
quando tinha 20 anos. Em 
2011, já em Ceilândia, ele foi 
condenado por estupro e roubo 
com emprego de arma. Ele 
chegou a ser preso em 2018, 
em Águas Lindas de Goiás, 
mas fugiu do encarceramento 
poucos meses depois.

Bolsonaro parabenizou PMs que participaram da ação

Reprodução
Estadão Conteúdo

Com a vantagem da aplica-
ção em dose única, a vacina 
Janssen passou a ocupar papel 
estratégico na vacinação de 
alguns municípios. Em busca 
de imunizar grupos que cor-
rem o risco de não retornar 
para a segunda aplicação ou 
que precisam de mais rapidez 
no processo, Estados como 
Minas, Paraná e Rio Grande 
do Norte e cidades como São 
Paulo e Araguaína (Tocantins) 
destinam todas ou uma parte 
das doses para moradores de 
rua e caminhoneiros. Espe-
cialistas elogiam priorização 
de grupos com a vacina de 
dose única.

A Prefeitura de São Paulo 
reservou cerca de 12% das 
doses da Janssen no sábado 
passado, para a população 
de rua com mais de 18 anos. 
Quatorze mil unidades devem 
concluir a vacinação do grupo, 

Governos aproveitam 
dose única da Janssen

Covid-19

iniciada ainda em fevereiro. 
Nos últimos quatro meses, 
mais de 21,7 mil doses de 
outras vacinas foram aplica-
das nos centros de acolhida 
da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS). Em nota, a 
Pasta municipal de Saúde disse 
que o objetivo da nova etapa 
é completar a vacinação de 
parte dessa população que 
não está cadastrada nesses 
centros.

As demais 100 mil doses 
do imunizante enviadas ao 
município foram distribuídas 
às 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da capital e 
poderão ser aplicadas no 
público geral elegível. São 
Paulo imunizou ontem quem 
tem 46 anos ou mais.

Das 149 mil doses rece-
bidas por Minas, 80% vão 
para moradores de rua. (E.C.)

Doses são para moradores de rua e caminhoneiros

Oportunidade de redução de despesas com impostos

Divulgação

Divulgação
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Equipes abrem túneis em 
busca de sobreviventes 

Os trabalhadores de resgate 
que cavaram febrilmente 
há seis dias completos hoje 
acreditam na possibilidade 
de encontrar sobreviventes 
nos escombros do edifício 12 
andares em Surfside, na região 
de Miami, na Flórida (EUA), 
que desmoronou parcialmente 
na última semana. Essa é a 
esperança a que os membros 
da família de desaparecidos 
se agarraram, mesmo que 
ninguém tenha sido retirado 
vivo dos escombros desde 
as primeiras horas de buscas 
após a queda da estrutura.

O número de mortes confir-
madas anteontem aumentou 
de quatro para um total de 
nove. Mas mais de 150 pessoas 
ainda estão desaparecidas 
em Surfside, inclusive uma 
criança brasileira. Familiares 
dos desaparecidos viajaram 
até o local para acompanhar 
o intenso esforço de resgate, 
que inclui bombeiros, cães 
farejadores e especialistas em 
busca, que utilizam radares 
e sonares na localização.

Prédio que desabou em Miami

Um guindaste ergueu uma 
grande laje de concreto da 
pilha de entulho na manhã 
de ontem, permitindo que 
cerca de 30 salvadores se 
deslocassem e transportassem 
pedaços menores de destroços 
para baldes vermelhos, que 
são esvaziados numa caixa 
maior para ser removida 
pelo guindaste.

As buscas têm sido com-
plicadas por pancadas de 
chuva intermitentes que 

atingem a área, mas pelo 
menos os incêndios que 
atrapalharam a busca inicial 
foram extintos. Andy Alvarez, 
um comandante adjunto 
do Corpo de Bombeiros de 
Miami-Dade, disse ao “Good 
Morning America” do canal 
ABC que os socorristas con-
seguiram encontrar alguns 
bolsões de ar dentro dos 
destroços, principalmente 
no subsolo e nas áreas de 
estacionamento. (E.C.)

Trabalhados de resgate completam seis dias hoje

Reprodução

Avanço da variante Delta leva 
a novas restrições no mundo

Restrições a viagens e a atividades cotidianas foram anunciadas em países como Austrália, África do Sul e Alemanha

COVID-19

A preocupação com a rápida 
disseminação da variante Delta 
do coronavírus vem forçando 
um número crescente de 
países a reimpor medidas 
restritivas mais rigorosas 
na tentativa de impedir que 
uma nova onda da Covid-19 
atrapalhe os esforços globais 
para conter a pandemia e a 
retomada da normalidade. 
Apenas no final da semana 
passada, novas restrições a 
viagens e a atividades coti-
dianas foram anunciadas em 
países como Austrália, África 
do Sul e Alemanha.

Especialistas em saúde 
alertam que a variante Delta 

- inicialmente identificada 
na Índia - está a caminho 
de se tornar a versão mais 
dominante do coronavírus 
em todo o mundo. Além da 
Índia, países como Portugal, 
Reino Unido e Rússia en-
frentam um novo avanço da 
pandemia, impulsionado pela 
cepa indiana - que, segundo 

informações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
na semana passada, já foi 
detectada em pelo menos 
92 países.

Pelo avanço da nova 
cepa, a Austrália colocou 
em lockdown algumas das 
principais regiões do país. 
Sydney e Darwin, duas das 
principais cidades australianas, 
amanheceram fechadas ontem 

- na primeira, o lockdown 
deve durar duas semanas. 
Em Perth foi restabelecido o 
uso obrigatório de máscara 
e a população foi alertada 
sobre a possibilidade de um 
novo lockdown. Brisbane 
e Camberra também estão 
entre as cidades onde houve 
a reimposição das regras.

A maioria dos novos casos 
no país estão relacionados a 
um motorista de limusine de 
Sydney que testou positivo em 
16 de junho para a variante 
Delta. Ele não foi vacinado e, 
segundo relatos, não usava 
máscara. A suspeita é que ele 
tenha sido infectado enquanto 

transportava a tripulação 
de um voo estrangeiro do 
aeroporto. O estado de Nova 
Gales do Sul, onde fica a 
cidade, relatou 18 novos 
casos no último período de 
24 horas.

O conselheiro de políticas 
de saúde Bill Bowtell, disse 
que o governo australiano 
precisava considerar apressar 
as vacinações, reduzindo o 
intervalo entre as doses dos 
imunizantes da AstraZeneca 

de 12 para 8 semanas. “Nós 
realmente enfrentamos a crise 
mais séria da pandemia da 
covid-19 desde os primeiros 
dias de fevereiro-março do 
ano passado”, disse.

Na Alemanha, o Instituto 

Robert Koch, agência federal 
responsável pelos indicadores 
de Covid-19, incluiu Portugal 
e Rússia entre os países da 

“zona com variante do vírus”, 
grupo sujeito a normas mais 
rígidas de controle, do qual 
também faz parte o Reino 
Unido. Agora, os alemães 
estariam tentando banir via-
jantes britânicos da União 
Europeia, independentemente 
de estarem ou não vacinados 
contra o vírus, de acordo 
com publicação do jornal 
britânico The Times desta 
segunda. Ainda de acordo com 
o jornal, o plano precisa ser 
discutido no comitê integrado 
de resposta à crise da UE, 
mas enfrentará resistência 
de países que costumam 
receber grande número de 
turistas britânicos no verão.

Em Portugal, um dos países 
dependentes do turismo de 
verão, a variante Delta já é 
responsável por 51% dos 
casos de Covid-19, de acordo 
com relatório divulgado no 
fim da semana passada. 
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Segundo especialistas cepa está a caminho de se tornar a versão mais dominante 

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

A professora brasileira Chris-
tiane H., de 49 anos, foi uma 
das pessoas mortas durante 
um ataque a faca na cidade 
de alemã de Würzburg, na 
sexta-feira passada, segundo 
informações da agência de 
notícias Deutsche Welle.

De acordo com o relato 
do jornal alemão Bild, citado 
pela agência, a brasileira se 
jogou sobre a filha de 11 anos, 
chamada Akines, quando o 
autor do atentado, um homem 
de 24 anos de nacionalidade 
somali, avançou sobre as duas. 
O sobrenome de mãe e filha 
não foi divulgado.

Ainda de acordo com o 
relato do Bild, uma idosa de 
82 anos também teria pro-
tegido a criança, puxando o 
agressor para longe. A idosa 
também acabou sendo morta. 
A menina sobreviveu.

Chistiane e a filha teriam 
chegado à Alemanha no 
começo do ano, onde ela 
começaria a dar aulas em 
uma escola de Würzburg, 
segundo as informações da 
Deutsche Welle. Uma amiga 

Professora brasileira está 
entre mortos em ataque 

Alemanha

da brasileira ouvida pela 
agência disse que o pai da 
menina ainda está no Brasil.

Três pessoas morreram 
e várias ficaram feridas no 
atentado, de acordo com 
a polícia alemã. O homem, 
que mora na cidade de cerca 
de 130 mil habitantes, foi 
baleado e preso.

Novo ataque
Mais um ataque com arma 

branca foi registrado na Ale-
manha ontem na cidade de 
Erfurt, quando um homem 
feriu dois pedestres e fugiu 
do local.

A investigação levou as 
autoridades a um alemão 
de 32 anos com histórico de 
crimes violentos e problemas 
de saúde mental, segundo um 
comunicado da polícia. Ele 
foi preso em seu apartamento 
com ferimentos aparentemente 
autoinfligidos e levado para 
um hospital.

O motivo do ataque não 
foi imediatamente esclarecido. 
As duas vítimas são homens, 
de 45 e 68 anos. (E.C.)

A porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, afirmou ontem 
que o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, viajará 
pelo país a partir de hoje, 
para apresentar à população 
o pacote de infraestrutura 
bipartidário que foi apoiado 
pelos republicanos na semana 
passada. Segundo a assessora, 
o chefe da Casa Branca tam-
bém tem conversado com os 
líderes do Congresso sobre 
a tramitação desta proposta 
e de outra legislação, que 
prevê investimentos mais 
abrangentes e será patrocinada 
apenas pelos democratas.

De acordo com Psaki, Bi-
den pretende assinar os dois 
pacotes. No fim de semana, 
o presidente afirmou que não 
ameaçou vetar a proposta 
acordada com os republicanos.

Anteriormente, o chefe 
da Casa Branca havia dado 
a entender que só assinaria 
o projeto bipartidário se o 
Congresso também aprovasse 
o pacote democrata. (E.C.)

Biden viajará 
pelos EUA para 
apresentar 
pacote 

Infraestrutura
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‘Não tem como blindar’, diz 
comitê olímpico do Japão

“Não existe ‘nenhuma manei-
ra’ de blindar a competição”. 
Com essa declaração, feita 
ontem em uma entrevista 
coletiva em Tóquio, faltando 
menos de um mês para o 
início dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, o presi-
dente do Comitê Olímpico 
Japonês (JOC, na sigla em 
inglês), Yasuhiro Yamashita, 
afirmou que não tem como 
blindar a competição e fazer 
com que nenhum caso de 
Covid-19 seja registrado 
durante o evento esportivo.

O dirigente japonês afir-
mou que os protocolos de 
segurança criados pelas 
autoridades sanitárias para 
a chegada de atletas serão 
reforçados, mas ressaltou que 
nem mesmo a vacinação de 
todas as delegações garantiria 
um total de zero casos. “Não 
importa quais medidas sejam 
feitas, de maneira nenhuma 
não teremos nenhum caso 
positivo chegando. Mesmo 
que tenham tomado duas 
doses de vacina, isso não 

Covid-19

garante que todos testarão 
negativo”, disse.

As declarações de Ya-
mashita foram feitas dias 
depois de um integrante 
da equipe de Uganda, um 
treinador não identificado, 
testar positivo na chegada ao 
Aeroporto Internacional de 
Narita, em Tóquio. Mesmo 
assim, os demais membros 

equipes devem ser isoladas 
imediatamente caso algum 
membro esteja infectado ao 
chegar no Japão. “Para garantir 
que não surjam muitos casos 
nesses grupos, precisamos 
ter medidas mais rígidas na 
fronteira no momento da 
entrada no Japão”, comentou 
Yamashita, acrescentando que 
os testes diários também vão 
ajudar a reduzir o risco de 
disseminação de infecções.

Apesar das dificuldades, 
o dirigente espera que os 
atletas tenham “memórias 
positivas” dos Jogos. Os 
atletas não poderão nem 
mesmo sair da Vila Olím-
pica fora de compromissos 
oficiais. “Como os atletas 
podem ter algum tempo 
para relaxar e criar algumas 
memórias positivas? É claro 
que a principal prioridade é 
tornar o evento seguro, mas 
penso que precisamos nos 
esforçar para dar aos atletas 
essa atmosfera”, ressaltou 
Yamashita, que foi medalhista 
de ouro no judô. (E.C.)

Declaração veio após
um integrante da 
equipe de Uganda 
testar positivo ao 
chegar no Japão

da delegação do país africano 
foram autorizados a viajar 
para a cidade costeira de 
Izumisano, onde ficariam 
hospedados. Posteriormente, 
uma segunda pessoa também 
ficou infectada e todos foram 
isolados.

No domingo, os organiza-
dores dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 decidiram que 

Jô nega presença em festa
clandestina em São Paulo

Após o empate com o 
Fluminense, no Rio de Ja-
neiro, no último domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro, 
o centroavante Jô, que mar-
cou o gol do Corinthians 
no duelo, voltou a ser alvo 
de uma polêmica nas redes 
sociais. Um vídeo do jogador 
saindo de uma suposta festa 
clandestina na madrugada 
desta segunda-feira foi di-
vulgado pela rádio Jovem 
Pan. No início da tarde, o 
atleta deu uma declaração, 
também por meio de vídeo, 
desmentindo a situação.

“Deixar bem claro que saí 
do clube depois que cheguei 
do Rio de Janeiro. Passei 
num posto para abastecer 
o carro, entreguei a camisa 
para um amigo meu, que 
tinha me pedido. A amiga 
dele foi buscar e eu entreguei 
para ela e fui para casa. Hoje 
(segunda-feira) cumpri meu 
compromisso pela manhã, 
fiz meu regenerativo e estou 
indo para casa e a vida segue. 
Mas só pra deixar claro o 

Corinthians

que aconteceu. Fico triste 
com o que estão falando 
por aí, mas a verdade está ai. 
Quarta-feira é ‘nóis’. Tamo 
junto e vai Corinthians”, 
disse Jô no vídeo.

A polêmica teve início 
com um vídeo publicado 
pela rádio que mostra o 
atacante do Corinthians em 
uma rua, acompanhado de 
uma mulher. Nas imagens, o 
jogador caminha lado a lado 

com uma mulher próximo 
a um posto de gasolina e, 
depois, em um segundo 
vídeo, Jô a deixa na porta 
de um carro, atravessando 
a rua no momento seguinte. 
O acontecido seria por volta 
das 5 horas.

Segundo a rádio, um fun-
cionário do local alegou que 
o jogador estava em uma 
festa clandestina que fun-
ciona em um restaurante de 
comida japonesa no bairro 
do Tatuapé, na zona leste 
de São Paulo. O atleta teria 
ficado até, aproximadamente, 
8 horas. O elenco do Corin-
thians tinha treino marcado 
para a manhã de ontem no 
CT Joaquim Grava.

O atacante deve ser titular 
no clássico contra o São 
Paulo, amanhã, às 21h30, 
na Neo Química Arena, pela 
oitava rodada do Brasileirão. 
Diante do Fluminense, ele se 
tornou o maior artilheiro do 
Corinthians no século XXI. 
O elenco volta a treinar na 
tarde de hoje. (E.C.)

Atacante Jô treinou 
normalmente ontem

Divulgação

São Paulo treina no Ceará para
o clássico contra o Corinthians

Ainda sem vencer no campeonato e no Z4, Tricolor aposta na vitória diante do Timão para iniciar a recuperação

BRASILEIRÃO

O São Paulo abriu ontem 
a preparação para o clássico 
contra o Corinthians, marcado 
para amanhã, às 21h30, na 
Neo Química Arena. Antes de 
retornar à capital paulista, o 
elenco realizou um trabalho 
na academia do hotel em 
que esteve hospedado em 
Fortaleza, onde empatou 
por 1 a 1 com o Ceará.

Os jogadores fizeram exer-
cícios na academia de manhã. 
À tarde, a delegação voltou 
a São Paulo, onde atletas 
importantes que estão lesio-
nados permaneceram para dar 
continuidade aos trabalhos 
de recuperação de suas le-
sões no CT da Barra Funda, 
casos de Luciano, Miranda, 
William e Gabriel Sara.

Miranda trabalha para se 
livrar de um estiramento no 
músculo posterior da coxa 
esquerda, lesão parecida com 
a de Luciano. Já William trata 
de um trauma no joelho 
direito, enquanto Gabriel 

Meia argentino Benítez treina com o elenco tricolor no hotel em Fortaleza

Sara lida com dores no pé 
esquerdo. Recentemente, 
Daniel Alves, Luan e Benítez 
retornaram de lesão.

A outra baixa continua 
sendo Arboleda, zagueiro 
que defende o Equador na 
Copa América. A sua seleção 
se classificou ao empatar 
com o Brasil e vai disputar 
as quartas de final da com-
petição. Isolado depois que 
contraiu a Covid-19, o técnico 
argentino Hernán Crespo 
segue sem poder treinar a 
equipe e mais uma vez será 
substituído por seu auxiliar, 
Juan Branda.

Já o zagueiro Léo será 
reavaliado depois de sentir 
um problema no aquecimento 
e ser substituído minutos 
antes da partida contra o 
Ceará. Sua presença contra 
o Corinthians é incerta.

Branda vai ensaiar o time 
titular no treino de hoje, o 
último antes do clássico. A 
equipe treina a partir das 
10h30 (de Brasília) e depois 
encerra a preparação. Em 

crise, o São Paulo não venceu 
ainda no Brasileirão após sete 
rodadas e é o 17º colocado, 
na zona de rebaixamento, 
com quatro pontos.

Corinthians
Desfalque nos últimos três 

jogos do Corinthians, Luan 

voltou a treinar na manhã de 
ontem com o elenco no CT 
Joaquim Grava. A presença 
do meia no clássico contra 
o São Paulo, porém, ainda é 
incerta. Luan se recuperou 
de uma tendinite no adutor 
da coxa direita e reforçou o 
grupo na atividade de ontem. 

No entanto, sua volta à equipe 
no clássico vai depender da 
evolução na semana e da 
avaliação dos preparadores 
físicos.

Desfalque certo é o atacan-
te Léo Natel, que iniciou a 
transição com a preparação 
física após tratar uma luxação 

no ombro esquerdo. Araos é 
outra baixa. O chileno está 
suspenso porque recebeu o 
terceiro cartão amarelo diante 
do Fluminense, domingo. 
Ramiro foi negociado com 
o Al Wasl e não joga mais 
pelo Corinthians.

Por outro lado, o atacante 
Marquinhos, que estava em-
prestado ao Sport, foi reinte-
grado ao elenco e participou 
de seu primeiro treino desde 
que retornou. Ele aguarda seu 
registro no BID da CBF para 
virar opção a Sylvinho. Aos 
24 anos, o atleta tem contrato 
com o Corinthians até o fim 
de 2022 e estava no Sport 
desde a temporada passada.

Os jogadores que atuaram 
por mais de 45 minutos contra 
o Fluminense realizaram um 
trabalho regenerativo ontem. 
Os demais participaram de 
um trabalho tático. O técnico 
Sylvinho comandou uma ati-
vidade de marcação pressão e 
passes em espaço curto. Por 
fim, organizou um trabalho 
em campo reduzido.

Estadão Conteúdo
Divulgação/SPFC
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mosca decide ir até a Mansão dos Almeida Campos fazer companhia para 

Mili, que fi cará sozinha. Gabi, Carmen e Marian vão ao desfi le. Vivi, Cris e 

Bia também vão ao desfi le. Pata irá com Duda. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Henrique surpreende Bianca, e João se irrita. Os alunos da Ribalta e da 

academia de Gael se preparam para o acampamento. Bianca chega com 

Henrique e João ao acampamento e vê Duca com Paty. Jade cuida de 

Lucrécia e depois procura por Cobra. Pedro e Tomtom se apoiam. João 

observa Bianca na mata e acaba aprontando a maior confusão.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Iná avisa a Laudelino que seu namoro está suspenso. Francisco pede para 

morar com Nanda. Rodrigo pede para Manuela voltar ao convívio com Júlia. 

Lorena fi ca encantada com a união entre Lourenço e Tiago. Laura percebe 

o impacto que a imagem de Ana tem sobre Lúcio. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Helena arma um escândalo com Hugo. Ela pressiona o marido e acusa Hugo 

de tê-la enganada para mantê-la distante de sua família. Bia diz a Dionice 

que não quer saber mais de Tarantino. Hugo consegue convencer Helena 

de que ele não mentiu para ela. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo aceita fazer o exame de DNA. Cora vê Jairo atrás dela e fi ca 

intrigada. Tuane, Elivaldo e Victor saem juntos. Jurema expulsa Reginaldo 

de casa. Cora conversa com Jairo. José Alfredo conta para Manoel como 

foi a festa de Maria Clara. 

RECORD, 21H

Gênesis
Rebeca fi ca transtornada com a atitude de Esaú. Isaque avisa que chegou 

a sua hora de deixar o acampamento. Jacó fi ca chateado com as palavras 

ditas pelo seu pai, Isaque. Deus fala com Isaque. Um mês depois, Isaque e 

os seus se instalam no acampamento de Chaim. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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 A mudança deve 
ser algo constante 
em nós mesmos, pois 
apenas conseguimos 
evoluir se arriscarmos 
em coisas novas, 
deixarmos para trás 
o que já não faz falta 
e não recearmos no 
momento de sermos 
pessoas diferentes.

Faça as mudanças 
necessárias e a vida 
irá surpreendê-lo 
com os melhores 
resultados. Seja 
irreverente, nunca 

MOMENTO
especial

Mudança que gera felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ANA LUCIA CABRAL E MARIA APARE-

CIDA SATIM NAURE

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário

E se faltar a alegria, lembre-se: 
amanhã é um novo dia.  “

 cultura@jornaldat.com.br

se acomode e você 
se sentirá com o 
coração cada vez mais 
preenchido.
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