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Projeto Mais Mogi começa no
2º semestre com dois parques
Anúncio do início das obras foi feito ontem pelo secretário de Planejamento, Cláudio Rodrigues, em encontro na Câmara

Jair Bolsonaro

Pedido de 
impeachment é 
protocolado
Brasil, página 7Secretário Claudio Rodrigues relatou obras recentes no município e mostrou estudos do Mais Mogi

Emanuel Aquilera

A integração cada vez maior dos 
órgãos de segurança do Estado com 
a estrutura da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes foi o tema principal 
do encontro. Cidades, página 4

Segurança

SECRETÁRIOS 
DISCUTEM 
INTEGRAÇÃO

Mobilidade

Prefeitura anuncia ciclofaixa 
entre Socorro e Cezar de Souza

Como todas as cidades do Bra-
sil, Mogi terá de apresentar, a partir 
deste mês, uma taxa de cobrança 
sobre o manuseio e destinação do 
lixo residencial. Cidades, página 6

Neste mês

TAXA DO 
LIXO SERÁ 
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Ciclofaixa projetada vai passar pelas avenidas Narciso Yague e João XXIII, já em Cezar de Souza

A Prefeitura de Mogi das Cruzes implantará uma nova ciclofaixa li-
gando o bairro do Socorro ao distrito de Cezar de Souza, passando pe-
las avenidas Vereador Narciso Yague Guimarães e João XXIII. O projeto 
final foi apresentado durante reunião ocorrida na noite de terça-feira, 
com a participação do prefeito Caio Cunha (Pode) e representantes dos 
ciclistas do município. Cidades, página 3

HISTÓRIA

Tobogã do 
Pacaembu 
é demolido

Esportes, página 9

Em uma reunião na Câmara de 
Mogi das Cruzes, na manhã de 
ontem, o secretário municipal de 
Planejamento, Cláudio Rodrigues, 
informou aos membros da Casa as 
novas ações do projeto Mais Mogi. 
Dentre as novidades estão a promes-
sa de início das obras de constru-
ção de dois parques e a expansão 
da capacidade da Estação de Trata-
mento de Esgoto Leste (ETE) para 
o segundo semestre. O programa 
prevê investimentos de aproxima-
damente R$ 350 milhões em obras 
de saneamento, infraestrutura e 
mobilidade urbana para a região 
de César de Souza e outros setores 
da região leste. Cidades, página 5

Covid-19

Ocupação de 
leitos no Luzia 
está em 70%
Cidades, página 3

O início do processo de 
demolição da estrutura do 
setor do Tobogã na última 
terça-feira marca o fim 
de uma era no estádio do 
Pacaembu, em São Paulo; 
arquibancada foi construída 
na década de 1970. 
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LISTA DAS FATECS
Os candidatos que concorrem a uma 
vaga de curso superior no proces-
so seletivo das Faculdades de Tec-
nologia do Estado (Fatecs) para o 
segundo semestre podem confe-
rir  a lista de classificação geral no 
site www.vestibularfatec.com.br. O 
mesmo endereço vai divulgar a pri-
meira relação dos convocados para 
matrícula, que será feita pelo for-
mato online, de 6 a 8 de julho, com 
o envio da documentação por meio 
do Sistema de Matrícula Remota no 
Sistema Integrado de Gestão Aca-
dêmica (Siga).

ACESSO À INTERNET
Quem tiver dificuldade de acesso ao 
sistema de matrícula online, poderá 
utilizar o computador com acesso à 
internet que Fatec vai disponibilizar, 
em horário previamente agendado. 
Moradores da capital e Grande São 
Paulo podem esclarecer essas e mais 
dúvidas pelos telefones (11) 3471-
4103 (Capital e Grande São Paulo) 
e 0800-596 9696 (demais localida-
des) ou em vestibularfatec.com.br.

EM TRAMITAÇÃO I
O prefeito Caio Cunha (Pode) enviou 

à Câmara um projeto de lei comple-
mentar que muda o artigo 75 da lei 
que trata do regime único dos servi-
dores públicos do município. O pro-
jeto ainda deverá passar pela Pro-
curadoria Jurídica da Casa e pelas 
comissões permanentes, antes que 
seja votado em plenário.

EM TRAMITAÇÃO II
O Paço Municipal também enviou à 
Câmara um projeto de lei para a au-
torização de convênio entre o muni-
cípio e o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo 
(DER) para a realização de obras no 
município. O convênio faz parte das 
ações para a recuperação da Estra-
da do Taboão, como parte da Fase 2 
do programa Novas Vicinais, do go-
verno do Estado.

MELHORIAS EM GUARAREMA
A EDP, distribuidora de energia do 
Alto Tietê, realizou melhorias técni-
cas em Guararema, que beneficiam 
mais de 2,5 mil clientes, entre resi-
dências, comércios e indústrias. Fo-
ram feitas ações nos bairros Chácara 
Guanabara, Jardim Luiza e Jardim 
Dulce, visando potencializar a ma-
nutenção preventiva.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Bola dividida entre Secretaria e Câmara

J
á eram óbvias as dificuldades que o 
novo secretário municipal de Esporte 
e Lazer de Mogi das Cruzes enfrentaria 
ao assumir o cargo, após a saída de Nilo 

Guimarães. Para parte dos esportivas 
da cidade, a gestão passada deixou a desejar 
e o caminho para o futuro pode ser muito 
parecido. Muito por conta da pandemia, que 
vem arrasando com a economia nacional.

Os primeiros investimentos a serem corta-
dos pelas prefeituras em momentos de crise 
são cultura e esporte. O esporte tem papel 
fundamental na sociedade e serve como fer-
ramenta de socialização e formação de cará-
ter, mas, quando as pastas de Saúde e Edu-
cação estão ameaçadas, é preciso sacrificar 
esse poderoso instrumento. Justo, quando 
o cobertor é curto.

A luta por resultados será árdua pelo novo 
secretário Ewerton Komatsubara, como já foi 
previsto aqui neste espaço, quando ele assu-
miu o cargo, na segunda semana de março. 
A pressão e demanda em Mogi das Cruzes 
na Pasta de Esportes são, sem dúvida, maio-
res do que nas demais cidades do Alto Tietê. 
Mas, nesta semana, na Câmara Municipal, 

algumas declarações do secretário desagra-
daram vereadores. A falta de um bom rela-
cionamento entre Prefeitura e Câmara pode 
se transformar em um problema não espera-
do, em meio a tantos empecilhos. 

Segundo alguns parlamentares, as críticas 
de Komatsubara ao Poder Legislativo foram 
descabidas. O vereador Juliano Botelho (PSB) 
apontou que o secretário, durante a audiência 
pública de prestação de contas do Esporte, 
teria feito colocações ofensivas ao trabalho 
dos membros da Casa de Leis. “Ele disse que 
o trabalho do vereador é posar para fotos e 
cortar a fita inaugural”, relembrou, ofendi-
do, o parlamentar, durante sessão. José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, e Iduigues Mar-
tins (PT) apoiaram os protestos. O líder do 
governo na Câmara, vereador Marcos Furlan 
(DEM), por sua vez, fez seu papel ao colocar 
panos quentes na discussão.

Com tantas dificuldades que a Secretaria 
está enfrentando e deverá continuar enca-
rando por um longo período, bolas dividi-
das como essa podem atrapalhar o futuro. E 
quem sairá mais contundido dessa disputa, 
certamente serão atletas e crianças.

Durante 20 dias a perse-
guição de Lázaro Barbosa, 
acusado de cometer crimes 
bárbaros, dominou o noticiá-
rio brasileiro. A mobilização 
de centenas de agentes de se-
gurança e todo seu aparato 
foi diariamente noticiado, es-
pecialmente pelos programas 
cuja tônica é atividade poli-
cial, com horas de transmis-
são de estradas empoeiradas 
e viaturas de polícia de um 
lado para o outro. Até que 
o procurado foi morto pela 
polícia. As imagens do so-
corro prestado ao foragido 
exibidas evidenciaram que 
nenhum socorro precisava 
ser prestado a um cadáver. 
Alvejado com ao menos 38 
tiros, de acordo com apura-
ção preliminar, o foragido foi 
morto em confronto com a 
polícia, segundo as forças de 
segurança.

Celebração

ARTIGO
Cedric Darwin

O comentário do presi-
dente da República em rede 
social: Lázaro: CPF cancela-
do! É evidente que ninguém 
apoia ou compactua com os 
bárbaros crimes cometidos 
pelo bandido, não há nenhu-
ma aprovação social das atro-
cidades, mas a celebração de 
sua morte revela o coração 
de quem a comemora. Quem 
se diz cristão e assim deve 
seguir os ensinamentos de 
Cristo não deveria celebrar 
a morte de ninguém, mesmo 
que seja o pior e mais atroz 
criminoso.

Jesus quando crucificado 
entre dois criminosos con-
denados à morte, diante do 
arrependimento de um de-
les lhe assegurou que estaria 
com ele no paraíso. O profeta 
Ezequiel registrou que Deus 
não tem prazer na morte do 
ímpio. Não se trata de cele-

brizar o crime nem o crimi-
noso, mas de não celebrar a 
morte de qualquer pessoa, o 
que nos coloca em posição 
diametralmente oposta à de 
quem pratica o mal, seja ele 
qual for. O culto à morte, seja 
de quem for, revela a essência 
de quem a cultua. CPF can-
celado é a versão atualizada 
do “bandido bom é bandido 
morto”. Ninguém que rou-
ba, mata, destrói e mente é 
bom, mas celebrar a morte 
de quem pratica o mal nos 
aproxima dele.

Diariamente, milhares de 
CPFs são cancelados no Bra-
sil, uns pela prática crimi-
nosa, outros sendo vítimas 
delas, outros por doenças, 
acidentes, por causas na-
turais, além da tragédia de 
mais de meio milhão de ví-
timas da Covid-19. Banalizar 
ou celebrar a morte não nos 
torna melhores.

 cdadv@uol.com.br
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ANDRÉ DINIZ

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Saúde amplia faixa etária para 
lista de encaixe da vacinação

Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está ampliando a 
faixa etária para atendimento 
na lista de encaixe para va-
cinação contra a Covid-19. 
Desde ontem, pessoas com 
18 anos ou mais podem se 
cadastrar no site oficial www.
cliquevacina.com.br, clicando 
no ícone “Lista de Encaixe”. 

Os cadastrados serão 
atendidos com eventuais 
sobras de vacina, ou seja, 
com doses remanescentes 
de frascos abertos, mas não 
totalmente utilizados pelas 
unidades de saúde. 

“É importante que a pessoa 
interessada se cadastre em 
uma unidade próxima de 
sua residência ou trabalho, 
de forma que consiga chegar 
ao local cerca de 20 minutos 
após o chamado telefônico”, 
explicou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes.

Apesar da ampliação da faixa 
etária, o sistema de encaixe 
classifica automaticamente 
as pessoas cadastradas de 

Coronavírus

acordo com suas datas de 
nascimento, priorizando 
sempre os mais velhos. 

A lista de encaixe não é 
uma garantia de atendimento 
e não anula a necessidade 
do paciente realizar o agen-
damento quando abrirem 
vagas para o seu grupo de 
imunização. Neste caso, é 
possível excluir o cadastro 
do encaixe e liberar a vaga 
para outra pessoa. 

CliqueVacina
Os agendamentos online 

continuam de acordo com 
o cronograma do governo 
do Estado. Serão liberadas 
hoje, vagas para pessoas 
com 40 anos ou mais sem 
comorbidades. 

Para facilitar os trâmites, 
no intervalo entre novas 
aberturas, o interessado pode 
antecipar o seu cadastro, 
preenchendo o novo campo 

“Crie seu usuário” no site 
oficial.

Outro cadastro importante 
deve ser feito no https://

vacinaja.sp.gov.br, sistema 
estadual que contabiliza e 
registra todas as doses contra 
a Covid-19 aplicadas nos 
municípios de São Paulo. 

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
4.584 óbitos causados pela 
Covid-19, sendo que nas 
últimas 24 horas, foram 
registradas 33 vítimas fatais.

Em Biritiba Mirim e Gua-
rarema foi registrado um 
óbito em cada cidade, em 
Ferraz de Vasconcelos foram 
confirmadas quatro mortes; 
Mogi das Cruzes, 21 óbitos 
e Salesópolis, uma morte 
confirmada pela doença.

Desde o início de pande-
mia do coronavírus 84.876 
pessoas já se recuperaram.

O Estado de São Paulo 
registrou ontem 3.727.348 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 127.681 
óbitos.

Ocupação na UTI do Luzia 
está em 70%, diz Estado

O Hospital Luzia de Pinho 
Melo, localizado em Mogi das 
Cruzes e de responsabilidade 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, encerrou a noite de 
ontem com uma ocupação 
de 70% nos leitos de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) por pacientes com 
coronavírus (Covid-19). Já 
nos leitos de Enfermaria, a 
ocupação estava em 61%, 
ontem.

No Hospital Doutor Ar-
naldo Pezzuti, também 
do Estado de São Paulo 
atuante em Mogi, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 83%, e 30 leitos de UTI, 
com 80% de ocupação. Em 
todas as unidades da cidade 
havia uma ocupação de 
66,9% dos leitos de UTI e 
58,8% na Enfermaria.

Já as taxas de ocupação 
na camas de UTI e de En-
fermaria para tratamento 
contra o novo coronavírus 
ofertados pela Secretaria de 
Saúde de Suzano, ontem, 

Leitos Covid

eram de 25% (5 de 20) 
e 10,52% (6 de 57), res-
pectivamente. O Hospital 
Auxiliar de Suzano, que 
possui 20 leitos de Enfer-
maria, atendia ontem com 
50% de ocupação.

No Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Doutor Osíris Florindo 
Coelho são 26 leitos de UTI 
com 73% de ocupação, e 
26 de Enfermaria com 46%. 

Na cidade não há hospitais 
municipais que atendem 
pacientes com o vírus.

Por outro lado, o Santa 
Marcelina de Itaquaquece-
tuba operava ontem com 20 
leitos de UTI, com 90% de 
ocupação, e 28 de Enfer-
maria, com 97% ocupados. 
Em todas as unidades do 
município, havia um total 
de 14% de ocupação nas 
Enfermarias e 0% nas UTIs.

Hospital possui 61% de ocupação na Enfermaria

Daniel Carvalho/Mogi News

Nova cliclofaixa ligará Cezar 
à região do bairro do Socorro

Projeto final do traçado foi apresentado durante reunião ocorrida anteontem com a presença de Caio Cunha

MOBILIDADE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes implantará uma nova 
ciclofaixa ligando a região do 
Socorro ao distrito de Cezar 
de Souza, passando pelas 
avenidas Vereador Narciso 
Yague Guimarães e João XXIII. 
O projeto final foi apresentado 
durante reunião ocorrida na 
noite de anteontem, com 
a participação do prefeito 
Caio Cunha (Podemos) e 
representantes dos ciclistas 
do município.

“Esta região recebe uma 
circulação grande de ciclistas, 
tanto de pessoas que utilizam 
a bicicleta para ir e voltar do 
trabalho quanto para os que 
a usam para esporte ou lazer, 
principalmente aos finais de 
semana. Com a nova ciclovia, 
eles terão melhores condi-
ções de circulação, além de 
mais segurança”, afirmou o 
prefeito.

Ele lembrou que a parti-
cipação dos representantes 
dos ciclistas é importante. 

“A discussão de propostas e 
a abertura de espaço para 

as ideias da população é 
fundamental para construir 
soluções que atendam os 
interesses dos mogianos e 
sejam adequadas às deman-
das”, completou.

A reunião também teve a 
participação da vice-prefeita 
Priscila Yamagami (Podemos), 
das secretárias municipais de 
Transportes, Cristiane Ayres, e 
de Serviços Urbanos, Camila 
Souza, do secretário municipal 
de Governo, Francisco Cochi 
Camargo, e dos vereadores 
Mauro de Assis Margarido, 
Edson Alexandre Pereira e 
Iduígues Ferreira Martins.

A nova ciclofaixa iniciará 
nas proximidades da pra-
ça Paulo Vaz Romero, no 
Socorro. Ela percorrerá a 
avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães pela pista 
sentido bairro-centro. Após 
o encontro com a avenida 
Santa Rita, a ciclovia seguirá 
pelas duas pistas da avenida 
João XXIII, até o cruzamento 
com a avenida Júlio Perotti.

A partir dali, a circulação 

dos ciclistas será feita pela 
pista sentido centro-bairro. 
Para isso, a sinalização de 
trânsito implantada no tre-
cho recentemente recapeado 
da avenida João XXIII já 
foi adaptada para receber a 
ciclofaixa, que ficará próxima 
ao canteiro central.

Após a ponte sobre o rio 
Tietê, os ciclistas transitarão por 
uma ciclovia compartilhada 
na calçada da pista sentido 
bairro-centro da avenida. A 

medida foi definida devido às 
características da calçada e a 
largura da via naquele ponto, 
que é menor que os outros 
trechos. A nova ciclofaixa 
terminará no encontro da 
avenida João XXIII com as 
avenidas Dante Jordão Stoppa 
e Presidente Castello Branco.

A Prefeitura já iniciou a 
implantação de rampas de 
acessibilidade nas proximi-
dades da ponte sobre o rio 
Tietê. Elas serão utilizadas 

para que os ciclistas tenham 
acesso entre a avenida e o 
espaço que será comparti-
lhado. Além disso, será feita 
a pintura dos trechos por 
onde as bicicletas transitarão. 
Para garantir a segurança dos 
ciclistas, serão implantados 
tachões para separar a ciclo-
faixa do local de tráfego dos 
veículos automotores.

A previsão é que todos os 
serviços sejam finalizados até 
o mês de outubro, quando 
a nova rota de ciclofaixa 
deverá estar concluída. A 
nova ciclofaixa também se 
interliga com outras estru-
turas para ciclistas, como 
as ciclofaixas da avenida 
Engenheiro Miguel Gemma 
e Júlio Perotti.

Mogi das Cruzes conta 
com 32,38 quilômetros de 
vias cicláveis, o que inclui 
ciclovias, ciclofaixas e ciclor-
rotas existentes em diversas 
regiões da cidade, como os 
distritos de Jundiapeba, Braz 
e Cezar de Souza, a Vila 
Industrial e a região central. 

O índice é o maior de toda 
a região do Alto Tietê.

Existe ainda a previsão 
para a implantação de mais 
30 quilômetros de ciclovias, 
dentro dos projetos de desen-
volvimento da região leste da 
cidade. A Secretaria Municipal 
de Transportes mantém um 
contato permanente com os 
grupos representativos dos 
ciclistas do município para 
discutir melhorias que pos-
sam ser adotadas na malha 
viária de Mogi das Cruzes.

Ciclofaixa vai passar pela avenida João XXIII

Mogi News/Arquivo

Com a nova ciclovia, 
eles (ciclistas)  
terão melhores 
condições de 
circulação
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Câmara atualiza Lei do Iprem e
aprova verbas para saneamento

Propostas modificam regras de contribuição ao instituto e autorizam recursos para novas obras do Semae

LEGISLATIVO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na tarde 
de ontem o projeto de Lei 
Complementar de autoria 
do Executivo, que atualiza 
as regras para a contribuição 
patronal do Instituto de Pre-
vidência Social dos Servidores 
Públicos Municipais de Mogi 
das Cruzes (Iprem), e autori-
zou o repasse de verbas para 
obras de saneamento básico.

O Projeto de Lei Com-
plementar 02/2021 atende 
a uma solicitação do Iprem, 
pedindo a mudança do texto 
da atual Lei Complementar 
152/2020, que autorizava a 
suspensão do pagamento da 
contribuição patronal, com o 
intuito de auxiliar o município 
no orçamento para as ações 
de combate à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
A nova redação vem para 
cumprir a determinação da 
Secretaria da Previdência 
do Ministério da Economia.

O texto aponta “a aplicação 

do índice de atualização mo-
netária pela variação do Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
e aplicação de taxas de juros 
correspondentes à meta atuarial 
do Instituto, referente a 2020, 
correspondente a 5,86%, na 
consolidação do montante 
devido e no pagamento das 
prestações vincendas e ven-
cidas” e “incidência de multa 
correspondente a 2% nas 
parcelas vencidas”. No texto 
original, a atualização mone-
tária estava presa apenas ao 
IPCA, e não havia menções a 
multa além dos juros e mora 
nas parcelas vencidas.

A matéria foi brevemente 
explicada pela vereadora 
Inês Paz (Psol) que, após 
pesquisas, mostrou-se fa-
vorável à proposta, uma vez 
que a mudança na lei é um 
pré-requisito do Termo de 
Acordo de Parcelamento do 
Ministério da Economia. A 
proposta foi aprovada pelo 
plenário em unanimidade, 
que agora segue para o Poder 

Executivo municipal para 
sanção e publicação.

O Legislativo também au-
torizou a inclusão de dois 
créditos adicionais ao Serviço 
Municipal de Águas e Esgoto 
(Semae) para realizar obras de 
saneamento básico. Ambos os 
créditos são provenientes do 

Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro).

O primeiro crédito adicional, 
de R$ 882 mil, será destinado 
para a construção do sistema 
coletor de esgotos na região 
oeste da cidade, denominado 
Coletor Tronco de Esgotos do 
Parque da Cidade. O segundo, 

na ordem de R$ 15 milhões, 
será para a implantação do 
sistema de coleta de esgoto 
residencial no núcleo do Par-
que das Varinhas, no distrito 
de Jundiapeba.

Ambiente virtual 
A Câmara aprovou o projeto 

de lei do vereador Iduigues 
Martins (PT) que institui o 
ambiente de “visita virtual” 
para pacientes em isolamento 
nos hospitais do município.

A propositura tem como 
principal objetivo permitir o 
contato entre pacientes com 
Covid-19 e, futuramente, 
com doenças que demandem 
isolamento e interrupção 
das visitas, para que fami-
liares possam acompanhar 
o andamento do tratamento. 
Os pacientes poderão fazer 
videochamadas com horário 
marcado, utilizando tablets e 
celulares com acesso à internet. 
Caso não haja cumprimento, 
o hospital ou clínica poderá 
ser advertido, multado em dez 
Unidades Fiscais do Municí-
pio (UFMs) por paciente/dia, 
com cobrança dobrada em 
caso de reincidência.

O autor da propositura 
defendeu que alguns locais 
e alguns médicos permitem 
tal expediente, e que a prática 
aumenta a humanização do 
serviço de saúde.

André Diniz

Iduigues Martins propôs a ‘visita virtual’ 
para pacientes isolados nos hospitais

Fotos: Divulgação/CMMC

Inês Paz explicou que, após realizar 
pesquisas, foi favorável à proposta

Secretários de Segurança 
discutem integração

A integração cada vez 
maior dos órgãos de se-
gurança do Estado com a 
estrutura da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes foi o tema 
de uma reunião, anteontem, 
entre o secretário estadual 
de Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires 
de Campos, e o secretário 
municipal André Ikari. O 
encontro aconteceu na sede 
da Pasta estadual, em São 
Paulo.

“A reunião foi bastante 
produtiva e discutimos 
como o trabalho conjunto 
entre a estrutura estadual e 
municipal está colaborando 
para uma cidade mais segura 
e como podemos ampliar 
este trabalho”, explicou o 
secretário municipal de 
Segurança, André Ikari, 
que esteve acompanha-
do do secretário adjunto, 
Alexandre Soares Ribeiro.

Em Mogi das Cruzes, a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) atua em conjunto 
com as Polícias Civil e 

Órgãos estaduais e municipais

Militar em diversas ações. 
Os trabalhos compreendem 
operações contra o crime 
organizado, patrulhamento 
ostensivo do município e 
fiscalização sobre o cumpri-
mento das determinações 
para enfrentamento da pan-
demia da Covid-19, como 
o combate a aglomerações.

Um exemplo bem su-
cedido desta integração 
aconteceu em abril, quando 
uma operação conjunta da 
Guarda Municipal, do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
do Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (DEIC) e da Delegacia 
Seccional de Polícia de 
Mogi das Cruzes apreendeu 
932,6 quilos de cobre sem 
procedência.

Já em março, uma ope-
ração em conjunto com a 
Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Investigação 
sobre Entorpecentes (Dise), 
com a GCM cumpriu 30 

mandados de busca e apreen-
são e prendeu 12 pessoas, 
além de apreender drogas 
e armas.

No último final de sema-
na, o Grupo de Operações 
Especiais (GOE) da Polícia 
Civil também participou de 
uma ação da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes que inter-
rompeu uma festa irregular 
com cerca de 300 pessoas 
em um sítio localizado entre 
os distritos de Taiaçupeba 
e Biritiba Ussú.

A Polícia Militar (PM) 
também participa das ações 
de combate ao desrespeito 
às normas de distanciamento 
social. O trabalho é inten-
sificado durante os finais 
de semana, principalmente 
em locais em que ocorrem 
aglomerações de pessoas e 
pancadões.

A população pode co-
laborar com este trabalho 
com denúncias por meio 
do telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp).

Junho Ambiental é encerrado 
com lançamento de Curso

A programação do Junho 
Ambiental foi encerrada, on-
tem, com o Lançamento do 
Curso de Capacitação para 
Fiscalização Ambiental, que 
será ministrado por técnicos 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente. O 
evento ocorreu à tarde, no 
auditório da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, com participação 
mediante ofício-convite – me-
dida tomada para garantir o 
distanciamento social em função 
da pandemia da Covid-19.

Participaram do evento o 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
o chefe de gabinete, Lucas 
Porto, e os secretários mu-
nicipais Michele de Sá Vieira, 
do Verde e Meio Ambiente, e 
André Ikari, de Segurança, bem 
como o secretário-adjunto de 
Segurança, Alexandre Soares 
Ribeiro.

O curso tem como objetivo 
fornecer conhecimento básico 
dos elementos que compõem 
o meio ambiente e informa-
ções específicas dos textos 
normativos ambientais, para 

Capacitação para Fiscalização

proporcionar a compreensão 
sobre a extensão, peculiarida-
des e importância do tema no 
cotidiano da sociedade.

“A iniciativa faz parte do tra-
balho de capacitação contínua 
dos servidores municipais, 
que é uma preocupação da 
Prefeitura para melhorar cada 
vez mais a qualidade dos ser-
viços prestados à população”, 
destacou o prefeito.

O curso terá periodicidade 
semestral e será voltado a 

agentes públicos e órgãos 
que atuam na área, como 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM - Fiscalização Ambien-
tal e Patrulha Rural, Polícia 
Ambiental, agentes vistores 
da Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo, da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
e servidores da Delegacia de 
Investigação de Crimes contra 
o Meio Ambiente (DICMA).

Serão 68 horas de aulas 
teóricas e 20 horas práticas.

Participaram do evento o prefeito Caio Cunha e secretários

Gabriel Bispo/PMMC
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Prefeitura anuncia obras do 
Mais Mogi para o 2º semestre

Segundo secretário de Planejamento, modernização da ETE e construção de dois parques são as primeiras etapas

INFRAESTRUTURA

Em uma reunião na Câ-
mara de Mogi das Cruzes na 
manhã de ontem, o secretário 
municipal de Planejamento, 
Cláudio Rodrigues, informou 
aos membros da Casa as 
novas ações do projeto Mais 
Mogi. Dentre as novidades 
estão a promessa de início 
das obras de construção de 
dois parques e a expansão 
da capacidade da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Leste (ETE) para o segundo 
semestre.

O programa de integração 
e infraestrutura, iniciado na 
gestão do ex-prefeito Marcus 
Melo (PSDB), prevê investi-
mentos de mais de US$ 70 
milhões (aproximadamente 
R$ 350 milhões) em obras de 
saneamento, infraestrutura 
e mobilidade urbana para a 
região do distrito de César 
de Souza e outros setores da 
região leste da cidade. Os 
investimentos são de uma 
parceria do município com o 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF).

A reunião contou com a 
participação de membros 
da Câmara que integram a 
Comissão Permanente de 
Obras e Habitação, bem 
como o comitê gestor.

Em sua apresentação, o 
secretário Rodrigues mostrou 
um levantamento sobre as 

características geográficas e 
urbanísticas do município, 
bem como suas particulari-
dades - como os 35 quilôme-
tros de Área de Preservação 
Ambiental (APA) da várzea do 
rio Tietê, cortando a cidade 
ao meio, e os mais de 293 
quilômetros quadrados de 
área urbana, com mais de 
107 bairros.

Em breve retrospecto, lem-
brou algumas das ações já 
realizadas no passado recente 
do município, como a criação 
da ETE e do programa Pró-

-Sanear em 2008, as ações 
nos córregos dos Corvos e 
Lavapés, as avenidas Julio 

Simões e das Orquídeas, bem 
como o complexo viário de 
túneis sob a região central 
da cidade. “Notamos que 
o próximo desafio está na 
região leste da cidade, com 
o saneamento básico e a 
mobilidade urbana para a 
integração dos sete distritos 
que temos em Mogi das 
Cruzes”, informou.

A principal novidade é 
o lançamento, a partir da 
próxima quinzena, do edital 
para a criação dos projetos 
nos setores de mobilidade 
urbana e saneamento básico, 
no valor de R$ 4 milhões. “A 
empresa que ganhar vai fazer 

o projeto executivo da obra 
que, no ano que vem, iremos 
abrir concorrência para sua 
construção”, explicou.

Questionado sobre a nova 
fase, o chefe da Pasta de 
Planejamento informou que 
a partir do segundo semestre 
serão iniciadas as obras de 
dois parques municipais que 
estão no projeto. “Estamos 
aguardando a expedição 
da licença ambiental, e o 
processo está sendo inter-
mediado pela Secretaria de 
Verde e Meio Ambiente do 
município. Assim que tiver-
mos as licenças, iniciaremos 
os trabalhos. A ordem de 

serviço da ampliação da ETE 
foi emitida, e teremos no 
segundo semestre o início 
das obras”, informou, reite-
rando que já teve início por 
parte do Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
um programa para redução 
das perdas de água na dis-
tribuição à população.

O vereador Vitor Emori 
(PL), integrante da comissão 
que acompanha o andamento 
do Mais Mogi, mostrou-se 
satisfeito com os avanços. “Foi 
muito produtiva a reunião. 
Cobramos as informações e, 
nesse sentido, o secretário 
colocou-se à nossa disposi-
ção”, concluiu.

André Diniz

Secretário Cláudio Rodrigues apresenta aos vereadores os planos do projeto

Emanuel Aquilera

O Colégio Interativo de 
Mogi das Cruzes promoveu 
uma Carreata Junina para 
lembrar a festa mesmo durante 
este período de pandemia 
da Covid-19, respeitando os 
protocolos de distanciamento 
social. Ao todo, 25 carros 
e 25 alunos participaram 
do evento, representando 
inclusive aqueles que não 
puderam participar.

O intuito da ação foi justa-
mente não perder o formato 
da festa junina. Por isso, os 
organizadores utilizaram 
todos os componentes típicos 
da comemoração. As danças 
dos alunos foram exibidas de 
forma online e as quadrilhas 

Colégio Interativo promove Carreata Junina
Educação

vice-diretora.
Além de seguir o trajeto 

combinado com a Secretaria 
Municipal de Trânsito, havia 
uma pessoa da equipe do 
Interativo supervisionando 
se todas as restrições contra 
a Covid-19 estavam sendo 
seguidas corretamente.

Em todo o projeto da festa 
junina, que incluiu as ativida-
des didáticas como as danças 
exibidas de forma online, 70 
alunos participaram, embora 
somente 25 deles tenham 
aderido à carreata. Apesar 
disso, Camila contou que 
muitos pais que não partici-
param da carreata, após ver 
o sucesso no último sábado 
já garantiram que vão marcar 
presença no próximo evento.

foram substituídas por carros 
caracterizados que passaram 
em frente ao colégio para o 
drive thru de pipoca.

A unidade está localizada 
na avenida Brasil, no Mogi 
Moderno. A vice-diretora e 
coordenadora pedagógica 
da unidade, Camila Moreira 
Gomes Nakamura, explicou 
que na carreata os carros tra-
fegaram desde a Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC) 
até o Colégio Interativo.

“Nosso objetivo foi mais 
do que atingido, porque nós 
movimentamos por onde 
passamos com a carreata. 
Ficamos encantados também 
com a participação dos pais 
e a colaboração de toda a 
nossa equipe”, agradeceu a 

Thamires Marcelino

Carreata do Colégio Interativo utilizou elementos tradicionais da festa junina

Colégio Interativo de Mogi das Cruzes

A reunião entre o se-
cretário de Planejamento 
de Mogi das Cruzes e os 
vereadores na manhã de 
ontem, além de apresentar 
os avanços do programa de 
investimentos Mais Mogi, 
serviu também para tirar 
dúvidas sobre as ações 
para infraestrutura em 
outras regiões da cidade.

A vereadora Inês Paz 
(Psol) perguntou ao se-
cretário sobre possíveis 
interações com movimentos 
de preservação ambiental 
e os investimentos contra 
enchentes no distrito de 
Jundiapeba. O secretário 
garantiu que os movimentos 
ambientais participam do 
comitê gestor do programa 
e que os investimentos em 
esgoto buscam vencer o 
desafio do distrito que, 

Vereadores questionam ações

para Jundiapeba e outras áreas

por sua geografia plana, 
representa um desafio 
contra as enchentes.

Perguntado por Marcos 
Furlan (DEM) sobre possíveis 
alterações nos projetos, o 
titular de Desenvolvimento 
assegurou que não há 
possibilidade de mudanças 
no projeto, uma vez que 
o financiamento para as 
obras depende de acom-
panhamento e auditorias 
por parte do CAF.

Já Vitor Emori (PL) ques-
tionou sobre outros planos 
da secretaria. Rodrigues 
informou que Jundiapeba e a 
região de limite tríplice com 
Suzano e Itaquaquecetuba 
está sob estudos técnicos e 
financeiros, mas que pas-
sarão por ações de menor 
escala, diferentemente do 
Mais Mogi. (A.D.)
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Mogi tem duas semanas para 
elaborar a nova taxa do lixo

Medida faz parte do Marco Regulatório do Saneamento Básico; municípios estão em diferentes estágios na região

MEIO AMBIENTE

Mogi das Cruzes, assim 
como todas as cidades do 
Brasil, serão obrigadas, a 
partir da primeira semana 
de julho, a apresentar uma 
taxa de cobrança sobre o 
manuseio e destinação do 
lixo residencial. A deter-
minação integra o Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico que entrou em vigor 
recentemente. 

A Prefeitura informou em 
nota que está estudando o 
tema e que está tratando do 
assunto em âmbito regional, 
com a coordenação do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), e que se pronun-
ciará publicamente conforme 
houver avanços no assunto. 
Em resposta à reportagem, 
o município apontou que 
são recolhidos mensalmente 
10,5 mil toneladas de lixo, o 
equivalente a 350 toneladas 
por dia, em média.

“É importante esclarecer 

que se trata de uma deter-
minação federal e não de 
um desejo do atual governo 
municipal, já que o atual 
momento é extremamente 
complicado para todos”, 
ressaltou a Prefeitura.

Suzano, por meio de sua 
Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos, informou 
por meio de nota que o as-
sunto está em fase de estudos 
junto à Pasta e outros órgãos 
competentes. O município 
recolhe, segundo informou, 
300 toneladas de lixo por dia.

A Prefeitura de Poá in-
formou, por meio de sua 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 
Urbanos, que o município já 
possui uma taxa de custeio 
ambiental. “Com relação 
ao Marco Regulatório, foi 
decretado pela Prefeitura a 
formação de uma comissão 
para análise da lei e seu 
cumprimento”, informou. 
Poá declarou recolher dia-
riamente 90 toneladas de 
lixo residencial.

Procurada pela reporta-
gem, a prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos declarou em 
nota que a taxa na cidade já 
é cobrada desde 2017 “e, no 
momento, não há intenção 
de alterá-la”.

Outra cidade do Alto Tietê 
que também já instituiu a 
taxa de cobrança para o lixo 
residencial é Itaquaquecetuba, 
que promulgou no final de 
2020 a cobrança. Segundo 
informado à Imprensa, o 

valor é baseado na metragem 
dos imóveis: R$ 0,30 por 
metro quadrado de imóveis 
residenciais com área superior 
a 50m², e R$ 0,04 por metro 
quadrado de estabelecimen-
tos comerciais e industriais.

Demanda regional
A taxa do lixo foi tema 

de debates entre prefeitos 
e presidentes de Câmaras 
Municipais há duas sema-
nas na cidade de Mogi das 
Cruzes, durante a quarta 
reunião da Frente Legislativa 
Intermunicipal na Câmara 
Municipal. O debate, entre 
os participantes, ressaltou 
que a crise econômica de-
corrente da pandemia e a 
queda da arrecadação dos 
municípios não permite que 
seja criada uma nova taxa 
junto à população.

No encontro, o presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes, verea-
dor Otto Rezende (PSD), 
se comprometeu a iniciar 
uma articulação conjunta 
entre as Câmaras Municipais 
do Alto Tietê para que os 
representantes na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
possam apresentar uma emenda 
pedindo a prorrogação do 
prazo ou a suspensão da 
obrigatoriedade da cobrança.

André Diniz

Em Suzano e Mogi, projeto está sendo discutido; em Ferraz taxa já é cobrada

Daniel Carvalho/Mogi News

Ao longo desta semana, 
as baixas temperaturas em 
Mogi das Cruzes devem 
variar entre as mínimas de 
5ºC e 11ºC, sendo que as 
temperaturas máximas po-
derão alternar entre os 17ºC 
e os 19ºC. Os dados estão 
publicados no site oficial 
da empresa Climatempo, 
fundada no Brasil em 1988 
pelos meteorologistas Carlos 
Magno e Ana Lúcia Frony, 
a maior instituição privada 
de meteorologia do país.

Hoje, a temperatura mínima 
estimada pelo Climatempo 
em Mogi é de 5ºC e a máxima 
de 17ºC. Um pouco acima, 
amanhã as mínimas ficarão 
em 8ºC e as máximas em 
20ºC, a previsão mais alta 
desta semana a contar desde 
ontem, em que o tempo 
esteve entre os 4ºC e 14ºC.

Com o intuito de arrecadar 
cobertores, preferencial-
mente novos ou então em 
bom estado a serem dis-
tribuídos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
o Fundo Social de Mogi está 

Semana fria deixa Mogi com sinal de alerta ligado
Inverno

Quem puder e quiser 
doar deve entrar em con-
tato com o Fundo Social, 
pelo telefone 4798-5143. 
O Fundo Social também 
faz a retirada de doações, 
portanto quem precisar 

do prédio-sede da Prefei-
tura de Mogi das Cruzes e 
também em alguns outros 
pontos de coleta, como 
estabelecimentos comer-
ciais, escolas, empresas e 
associações.

desenvolvendo a campanha 
Inverno Solidário 2021.

A campanha teve início no 
dia 21 de maio e as doações 
estão sendo recebidas dire-
tamente na sede do Fundo 
Social, no primeiro andar 

Thamires Marcelino desse serviço também deve 
entrar em contato, pelo 
mesmo telefone.

Os suzanenses também 
devem precisar de mais 
agasalhos para enfrentar 
o frio desta semana, já que 
as mínimas estarão entre 
6ºC e 12ºC até o próximo 
domingo. Hoje, a tempe-
ratura mínima estimada 
pelo Climatempo é de 6ºC 
e a máxima de 17ºC. Um 
pouco acima, amanhã as 
mínimas ficarão em 9ºC e 
as máximas em 20ºC.

Desde o dia 16 de junho, 
é realizada a Campanha do 
Agasalho 2021 em Suzano 
e devido à pandemia da 
Covid-19, a iniciativa deste 
ano aceita somente a doa-
ção de cobertores novos. 
A doação pode ser feita na 
sede do Fundo Social, na 
rua Baruel, 501, 2º andar, 
sala 224), em dias úteis, 
das 8 às 17 horas.

Em Itaquaquecetuba, até 
domingo, a partir de hoje, 
as temperaturas mínimas 
estarão em 5ºC, 8ºC, 10ºC 
e 11ºC. Já as máximas es-
tarão respectivamente em 

18ºC, 21ºC, 23ºC e 20ºC. 
O Fundo Social de Solida-
riedade iniciou a campanha 

“Por falta de abraço, doe um 
cobertor”, no dia 1 deste 
mês. Para mais informações 
sobre as doações, é preciso 
telefonar para o número 
(11) 4732-3643.

Por outro lado, a Prefei-
tura de Poá começará em 
breve a Campanha contra 
o frio. Na cidade, até do-
mingo, a partir de hoje, 
as temperaturas mínimas 
estarão em 5ºC, 8ºC, 10ºC e 
11ºC. Já as máximas estarão 
respectivamente em 18ºC, 
21ºC, 23ºC e 20ºC, como 
em Itaquá.

As mínimas em Ferraz de 
Vasconcelos estarão entre 
6ºC e 12ºC até o próximo 
domingo e as máximas, 
entre os 18ºC e 20ºC. A 
campanha Aquece Ferraz 
está recebendo cobertores 
novos, e roupas limpas em 
bom estado. As doações 
podem ser realizadas em 
escolas municipais, postos 
de saúde, supermercados 
parceiros e nos polos de 
vacinação contra a Covid-19.

Temperaturas podem chegar aos 6ºC durante esta semana em toda a região

Mogi News/Arquivo
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Emprego com carteira no setor privado recua em 188 mil vagas em um trimestre

O trimestre encerrado em abril de 2021 mostrou um fechamento de 188 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao 
trimestre encerrado em janeiro. Na comparação com o trimestre até abril de 2020, 2,602 milhões de vagas com carteira assinada foram 
perdidas no setor privado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto 
Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE). O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 29,605 milhões 
no trimestre até abril, enquanto outros 9,752 milhões atuavam sem carteira assinada, 57 mil a menos que no trimestre anterior. (E.C.)

Super impeachment é 
protolado na Câmara

Pedido reúne os autores dos mais de 100 pedidos, com 23 tipos de 
acusações de crimes penais que teriam sido cometidos pelo presidente

46 ASSINATURAS 

 Com 46 assinaturas e 271 
páginas, a Câmara recebeu 
ontem um superpedido 
de impeachment contra o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido). O 
documento é assinado por 
deputados da oposição e 
da centro-direta, como 
Joice Hasselmann (PSL-SP), 
Kim Kataguiri (DEM-SP) e 
Alexandre Frota (PSDB-SP).

O texto foi elaborado 
pela Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia 
(ABJD) e tem como signatá-
rios, além dos parlamentares, 
entidades representativas da 
sociedade e personalidades e 
aponta uma série de crimes 
que teriam sido cometidos 
por Bolsonaro desde que 
assumiu a presidência.

O pedido reúne os autores 
dos mais de 100 pedidos 
já protocolados desde o 
início do mandato, com 
23 tipos de acusações de 
crimes penais que teriam 
sido cometidos pelo pre-
sidente. A frente reúne 
PSOL, PT, PDT, PV, Rede 

Sustentabilidade, Cidadania, 
Central de Movimentos 
Populares (CMP), União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE) e Movimentos dos 
Trabalhadores Sem-Terra 
(MST), entre outros.

“As últimas denúncias de 
corrupção na compra de 
vacina trazem mais força 
ainda ao pedido”, afirmou 

o líder da Oposição na Câ-
mara, deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ).

“O que está sendo feito 
aqui é algo histórico”, disse 
o deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP). “Bolsonaro é 
um irresponsável, tirando 
máscara de bebezinho”, 
afirmou a deputada Joice 
Hasselmann.

Ela disse ter se arrependi-
do de ser líder do governo 
Bolsonaro, a quem chamou 
de “ogro”.

O pedido menciona que 
Bolsonaro teria cometido crime 
contra o livre exercício dos 
poderes, ao participar de ato 
com ameaças ao Congresso 
e Supremo Tribunal Federal 
(STF); usar autoridades 
sob sua subordinação para 
praticar abuso de poder 
no espisódio de troca do 
comando militar e interferir 
na Polícia Federal; incitar 
militares à desobediência à 
lei ou infração à disciplina; 
provocar animosidade nas 
classes armadas, ao incen-
tivar motim dos policiais 
militares em Salvador; e as 
omissões e erros no combate 
à pandemia, que seriam crie 
contra a segurança interna.

A escolha de dar ou não 
seguimento aos pedidos de 
impeachment é do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), aliado 
do governo. A maioria dos 
pedidos, no entanto, chegou 
à Casa ainda na gestão de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Câmara recebeu ontem documento contra Bolsonaro

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

Cinco dias após o recebimento 
da remessa, o Ministério da 
Saúde ainda não distribuiu as 
3 milhões de doses da vacina 
contra a Covid-19 da Janssen 
doadas pelos Estados Unidos. 
A informação foi confirmada 
pelo governo federal por 
meio de nota após a situação 
ser criticada em coletiva de 
imprensa pelo governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), ontem.

Em nota, o Ministério da 
Saúde afirmou que aguarda 
uma autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) “A expectativa 
é de que a liberação seja 
realizada ainda hoje para que 
a distribuição seja feita em 
até 48 horas”, alegou.

Segundo Doria, os imu-
nizantes desembarcaram no 
Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas, entre a sexta-feira, 

Ministério da Saúde ainda 

não distribuiu vacinas

Janssen

e o sábado passado. Ele exigiu 
a “imediata liberação” pelo 
governo federal. “As vacinas 
ainda não foram distribuídas 
para o sistema nacional de 
imunização. Até dá a impressão 
que o Ministério da Saúde 
não tem pressa”, declarou.

São Paulo espera receber 
678 mil doses do total. “É 
muita vacina guardada na 
prateleira quando já deveria 
estar no braço dos brasileiros”, 
acrescentou Doria. “Ministro 
(da Saúde, Marcelo Queiroga), 
nós pedimos que o senhor 
delibere e faça a gestão junto 
ao seu próprio ministério para 
que essas sejam liberadas.” 

Segundo o governo, 53% 
da população paulista de 
18 anos ou mais recebeu ao 
menos uma dose de uma das 
vacinas. Ao todo, 18% dos 
adultos tiveram a vacinação 
completa. (E.C.)

São 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos

Houve também diminuição nas mortes e de casos de Covid

Divulgação

Agência Brasil

 O secretário estadual de 
Saúde de São Paulo, Jean Carlo 
Gorinchteyn, apresentou, on-
tem, dados que confirmaram 
uma diminuição da taxa de 
internação em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) no 
Estado. De acordo com o 
secretário, o território paulista 
está com uma taxa de ocupação 
de 74,8% e, na Grande São 
Paulo, de 68,9%. Segundo 
Gorinchteyn, a última vez que 
a taxa de ocupação em UTI 
do Estado esteve abaixo de 
75% foi no dia 1º de março.

Em entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
secretário pontua que, na 

Ocupação de UTIs na Grande São Paulo cai 
para abaixo de 70%, diz secretário de Saúde

Covid-19

semanal - comparativo entre 
os sete últimos dias e os sete 
anteriores - de 11,8% em 
novos casos, de 3,9% em 
novos óbitos e de 10,8% de 
novas internações. Na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
novos casos diminuíram 12,5%, 
novos óbitos, 5,5% e novas 
internações, 11,2%.

O Estado de São Paulo 
registrou, entre anteontem e 
ontem, 7.762 novos casos de 
contaminação pelo coronavírus 
e 744 óbitos pela Covid-19. Ao 
todo, o Estado contabiliza até, 
a tarde de ontem, 3.727.348 
casos confirmados e 127 681 
mortes. (E.C.)

Na avaliação de Gorinchteyn, 
a diminuição corresponde 
ao avanço da vacinação em 
território paulista. Conforme 
dados da secretaria, hoje é o 
terceiro dia consecutivo em que 
o Estado contabiliza menos de 
10 mil pacientes internados 
em UTI por Covid-19, com 
9.778 internações.

Além da internação, o se-
cretário pontuou que hou-
ve diminuição também nas 
mortes e número de casos 
por Covid-19 no Estado. De 
acordo com dados da Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade), o Estado 
registra diminuição na variação 

semana passada, as quedas 
nos índices se expressavam na 
diminuição de internações em 
UTIs. No entanto, nesta sema-
na, a diminuição se mantém 
concomitante à redução em 
internações em enfermarias. 

Última vez que a 
taxa de ocupação 
em UTI esteve 
abaixo de 75% foi no 
dia 1º de março
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Mais de 80 milhões já estão 
vacinados contra a Covid-19

De acordo com a Opas, mais de 13 países da região deram início à campanha de vacinação até o momento

AMÉRICAS

 Nos países das Américas, 
mais de 80 milhões de pes-
soas estão vacinadas contra 
a Covid-19, de acordo com a 
diretora da Organização Pan-

-Americana de Saúde (Opas), 
Carissa Etienne. Mais de 13 
países da região deram início 
à campanha de vacinação 
até o momento, informou 
a diretora em coletiva de 
imprensa, ontem.

“Esperamos que mais de 
20 milhões de doses sejam 
entregues pelos Estados 
Unidos aos países da região 
nos próximos dias”, disse 
Ettiene, referindo-se ao vo-
lume adquirido através da 
iniciativa global Covax. As 
doses devem alcançar 31 
países das Américas, sendo 
6 milhões delas destinadas 
especialmente para mais de 
15 países na América do Sul e 
Central, incluindo Brasil, de 
acordo com a diretora.

Garantir o acesso a va-
cinas continua sendo uma 

das prioridades da Opas no 
combate à pandemia em 
países americanos. Segundo 

Etienne, 1,1 milhão de casos 
da Covid-19 e 32 mil mortes 
foram registradas na região na 

semana passada. “As infecções 
continuam aumentando em 
países como Colômbia, Brasil, 

Bolívia e Uruguai.”
A diretora reforçou a impor-

tância da atuação de sistemas 

de vigilância nas Américas e 
lembrou que problemas dis-
tintos surgirão em cada ponta 
do continente por conta das 
estações. No Norte, o verão é 
marcado pela temporada de 
furacões, que chega em meio 
ao agravamento de surtos. 
Enquanto no Sul, o inverno 
pode ser um fator agravante, 
diz a diretora.

Variante Lambda
Em relação à nova variante 

Lambda, identificada pela pri-
meira vez no Peru, o assessor 
regional para Doenças Virais 
da Opas, Jairo Mendez Rico, 
disse ainda faltar documentos 
para compará-la com outras 
cepas.

A Lambda foi identificada 
em oito países da América 
Latina e Caribe até o mo-
mento, segundo o assessor. 

“A ocorrência da lambda tem 
sido esporádica”, afirmou.

A exceção é o Peru, onde a 
nova variante foi responsável 
por 82% dos casos entre maio 
e junho, de acordo com Rico. 

Estadão Conteúdo

Expectativa é que mais de 20 milhões de doses sejam entregues pelos EUA aos países nos próximos dias

Divulgação

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
ontem que a temporada de 
incêndios florestais no país 
pode ser “ainda pior”, por 
causa do clima previsto. 
Durante evento sobre o tema, 
Biden anunciou medidas 
do governo federal para 
apoiar o quadro, entre elas 
garantir que os bombeiros 
que trabalham para comba-
ter esses incêndios tenham 
um aumento, ganhando ao 
menos US$ 15 por hora.

O líder norte-americano 
ressaltou também a im-
portância das mudanças 
climáticas para exacerbar 
a violência dos incêndios, 
fazendo também com que 
a época conhecida como 
temporada de incêndios 
florestais no país se veja 
agora ampliada. “Sabemos 
que incêndios em florestas 
têm se tornado mais cons-
tantes”, afirmou.

Em suas declarações, o 
presidente Biden também 
citou o programa da Agên-
cia Federal de Gestão de 

Temporada de incêndios 
pode ser pior, diz Biden

EUA

Emergências (Fema, na 
sigla em inglês) para apoiar 
governos locais a enfrentar 
o problema dos incêndios 
florestais.

Ele realizou a fala du-
rante reunião da equipe de 
governo que trata do tema, 
com a presença também da 
vice-presidente, Kamala 
Harris, e ainda, virtualmente, 
de autoridades de alguns 
Estados que enfrentam o 
problema. (E.C.)

Autoridade máxima da 
política da China desde que 
chegou ao poder em 1949, 
o Partido Comunista Chinês 
(PCC) celebra hoje os 100 anos 
de sua fundação, dominando 
todos os aspectos da vida 
cotidiana do povo chinês.

O discurso do presidente Xi 
Jinping durante a abertura das 
comemorações do centenário 
demonstra um pouco do papel 
central que o partido ocupa 
na sociedade chinesa. “Dedi-
quem tudo, até mesmo suas 
preciosas vidas, ao partido e 
ao povo”, disse o presidente, 
enquanto exortava os membros 
do PCC a manterem seu amor 
pelo partido com firmeza e 
lealdade, no pronunciamento 
transmitido em rede nacional 
de televisão.

A sigla criada na clandestini-
dade em 1921 por Mao Tsé-tung 
e seus companheiros é hoje o 
partido mais dominante do 
mundo, há 72 anos no poder 

- atrás apenas do Partido dos 
Trabalhadores da Coreia do 
Norte -, com 90 milhões de 

Partido Comunista Chinês completa 
100 anos; entenda sua importância

Política

termos. A repressão a dissiden-
tes e opositores do PCC, com 
prisões e detenções arbitrárias, 
também ganham força sob a 
liderança de Xi.

Em contrapartida, o PCC 
também é responsável pelas 
políticas responsáveis pelo salto 
de desenvolvimento da China 
nas últimas quatro décadas, a 
partir do plano de abertura 
econômica iniciado por Deng 
Xiaoping, que transformou um 
país majoritariamente rural em 
uma das principais potências 
tecnológicas e econômicas do 
mundo - em vias de se tornar 
a maior economia do planeta.

Em fevereiro, o diretor do 
Banco Mundial para a China, 
Martin Raiser, afirmou que o 
crescimento econômico da 
China também permitiu a 
melhora de vida de milhões 
de pessoas. “Durante os últi-
mos 40 anos, o crescimento 
econômico da China permitiu 
que mais de 800 milhões de 
chineses saíssem da pobreza 
extrema. É uma conquista 
extraordinária”. (E.C.)

“uma visão correta” da história 
do partido - na edição mais 
recente da história oficial do 
Partido, os 10 anos de violência 
política da Revolução Cultural, 
ocupam três páginas.

Além do controle da história, 
o governo chinês também 
mantém um rigoroso controle 
sobre os meios de comunicação 
e a internet no país, usando um 
sistema de firewall conhecido 
como “escudo dourado” que 
bloqueia o acesso a sites que 
disseminam determinados 

membros - atrás apenas do 
BJP indiano -, e governando 
mais de 1,4 bilhão de pessoas.

O poder prolongado, contudo, 
não veio sem custos. As graves 
crises do período maoísta, em 
momentos como o Grande 
Salto à Frente de 1958 e a 
Revolução Cultural de 1966, 
acabaram matando de fome 
dezenas de milhões de pes-
soas e esmagaram adversários 
políticos, episódios que, no 
governo de Xi Jinping, são 
escondidas para dar lugar a 

XiJinping: “Dediquem suas preciosas vidas, ao partido“

Reuters/Phil Noble

Presidente 
anunciou 
medidas do 
governo para 
apoiar o quadro
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Passagem da tocha não terá 
público em alguns trechos

O governo metropolitano 
de Tóquio decidiu tirar a pri-
meira parte do revezamento 
da tocha olímpica dos Jogos 
de Tóquio-2020 na capital 
do Japão das vias públicas. 
O motivo, preocupante, é 
que a quantidade de infec-
ções do novo coronavírus, 
especialmente com a variante 
Delta (indiana), dá sinais de 
estar disparando novamente 
na região.

O revezamento, que começa 
em 9 de julho em Tóquio, 
acontecerá principalmente 
em cerimônias sem a presença 
de público durante os oito 
primeiros dias de sua pas-
sagem pela capital japonesa 
para obedecer às medidas de 
luta contra a Covid-19, de 
acordo com Koichi Osakabe, 
funcionário do governo da 
cidade. Os Jogos Olímpicos 
acontecerão de 23 de julho 
a 8 de agosto.

“Nós teremos uma cerimô-
nia a cada dia no local em 

Jogos Olímpicos

que terminar o revezamento 
(previsto) da jornada”, ex-
plicou, antes de acrescentar 
que quase 100 corredores 
por dia serão afetados pela 
mudança no programa. As 
alterações atingem sobretudo 
os trechos do revezamento 
situados fora dos 23 distritos 
centrais de Tóquio. Uma 

no ritmo de surgimento de 
casos novos e uma acelera-
ção na vacinação levaram 
as autoridades a amenizar 
um estado de emergência 
em Tóquio e outros oito 
municípios no último dia 20.

Mas com a aproximação 
da Olimpíada, especialistas 
temem um novo aumento 
de casos em Tóquio e a dis-
seminação de variantes mais 
altamente transmissíveis. Os 
Jogos também enfrentam a 
resistência de uma parcela 
substancial do público.

A pouco mais de três 
semanas da cerimônia de 
abertura do evento, a sombra 
da pandemia afeta o grande 
evento esportivo mundial. 
Dois membros da delegação 
olímpica de Uganda testaram 
positivo para Covid-19 em sua 
chegada a Tóquio este mês, 
o que provocou a adoção de 
normas ainda mais rígidas para 
as equipes que desembarcam 
no Japão. (E.C.)

decisão será tomada em breve 
sobre as etapas nas zonas 
centrais mais densamente 
habitadas da cidade.

O Japão não sofreu os 
surtos de vírus explosivos 
vistos em outras partes do 
mundo, mas só recentemente 
emergiu de uma quarta onda 
de infecções. Um declínio 

Revezamento da 
tocha começa no 
dia 9 de julho e será 
restrita em diversas 
cerimônias

Brasil bate a Croácia e vai 
à semi do Pré-Olímpico

Enganou-se quem pensou 
que a seleção masculina de 
basquete teria dificuldades 
diante da Croácia. Ontem, 
em seu segundo desafio 
no Pré-Olímpico, o time 
brasileiro passeou sobre os 
croatas ao vencer com au-
toridade, por 94 a 67. Com 
isso, se garantiu na liderança 
do Grupo B e avançou às 
semifinais do torneio.

O Brasil folga hoje e aguar-
da a última rodada da fase 
de grupos para saber quem 
enfrentará na semifinal. O 
duelo eliminatório será dispu-
tado no sábado, em horário 
a definir.

Pela fórmula de disputa, 
Brasil, Croácia e Tunísia 
formam um minigrupo, e 
Alemanha, México e Rússia 
compõem o outro. Os dois 
primeiros de cada chave 
avançam para as semifinais. 
Apenas o campeão da final, 
marcada para 4 de julho, 
garante um lugar nos Jogos 

Basquete

Olímpicos de Tóquio.
A seleção brasileira foi 

em mais de um momen-
to aplaudida de pé pelos 
torcedores croatas nas ar-
quibancadas do ginásio em 
Split. A reverência da torcida 
anfitriã é um indicativo de 
como o Brasil jogou bem 
e dominou o time da casa. 
Os comandados do técnico 
Aleksandar Petrovic se im-
puseram diante de um forte 
rival e venceram os quatro 
quartos, todos por ao menos 
cinco pontos de vantagem. 
Foi uma aula de basquete 
na casa do oponente

O Brasil, que havia vencido 
a Tunísia na estreia, viu seu 
jogo coletivo funcionar, de 
modo que cinco jogadores 
anotaram pelo menos dez 
pontos. O destaque foi o 
pivô Rafael Hettsheimeir, 
com 20.

A equipe do técnico Pe-
trovic exibiu uma defesa 
forte, conseguiu colocar os 

croatas em dificuldade nos 
ataques e ditou o ritmo em 
quase toda a partida, com 
exceção de alguns poucos 
momentos de destaque dos 
croatas, comandados por 
Bogdanovic e Zizic.

No fim, a seleção brasileira 
deslanchou com uma defesa 
forte e eficiência no ataque, 
ampliou sua vantagem com 
naturalidade e triunfou por 
27 pontos de diferença. Vaga 
garantida nas semifinais 
do Pré-Olímpico com uma 
atuação de gala na Croácia.

A competição em Split é a 
última chance de o Brasil ter 
alguma equipe de basquete 
em Tóquio. O país corre o 
risco de ficar fora dos Jogos 
Olímpicos tanto no mascu-
lino como no feminino pela 
segunda vez na história. Isso 
só aconteceu na edição de 
1976, em Montreal (Cana-
dá). A seleção feminina e o 
basquete 3x3 já estão fora 
da Olimpíada. (E.C.)

Demolição do Tobogã marca o 
final de uma era no Pacaembu

Arquibancada foi construída na década de 1970 no lugar da antiga Concha Acústica para receber 10 mil torcedores

HISTÓRIA

O início do processo de 
demolição da estrutura do 
setor do Tobogã na última 
terça-feira marca o fim de uma 
era no estádio do Pacaembu, 
em São Paulo. Construído 
na década de 1970 no lugar 
da antiga Concha Acústica, o 
local tinha capacidade para 
receber 10 mil torcedores.

A torcida do Corinthians, 
por exemplo, usava o Tobogã 
para exibir os seus famosos 
bandeirões. Com posição pri-
vilegiada, do local era possível 
ver todo o gramado. Outra 
vantagem era que o preço do 
ingresso era mais barato do 
que em outros setores por 
não haver cobertura no local. 
Mas havia torcedor que fazia 
questão de assistir aos jogos 
somente no Tobogã para 
analisar a disposição tática 
dos jogadores em campo.

O atacante Lucas Braga, 
antes de defender o time 
profissional do Santos, era 
um desses fãs de carteirinha 
do tobogã. Na infância, ele 
contou com a influência do 

Previsão é que o estádio, totalmente reformado, seja inaugurado no início de 2023

avô João Braga Neto para se 
tornar torcedor do Santos e 
acompanhava os jogos no 
setor do estádio sonhando 
em um dia estar em campo.

O Pacaembu é tombado e 
a demolição do Tobogã foi 
autorizada previamente pelos 
órgãos responsáveis pelo pa-
trimônio histórico da cidade 
(Conpresp e Condephaat). 
O previsão é que a reinau-
guração do estádio aconteça 
nos primeiros quatro meses 
de 2023. O estádio chegou 
a ser usado como Hospital 
de Campanha para receber 
pacientes com Covid-19 
entre os dias 9 de abril e 29 
de junho do ano passado, em 
uma obra que custou cerca 
de R$ 23 milhões.

A Allegra Pacaembu as-
sumiu o estádio em 2020. 
A concessionária pagou  
R$ 115 milhões pelo direito 
de gerir o local por 35 anos. 
Dentre as mudanças, no local 
do Tobogã será erguido um 
prédio de cinco andares, com 
44 mil metros quadrados de 
área construída. O projeto 
prevê que o novo edifício 

tenha restaurantes, lojas, 
escritórios e centro de con-
venções e eventos, construído 
no subsolo junto ao novo 
estacionamento. O térreo 
terá vista para o gramado 
e ao boulevard que será 
criado no local onde hoje 
fica o estacionamento do 
clube esportivo. Uma praça 

pública elevada irá conectar 
as ruas Desembargador Paulo 
Passaláqua e Itápolis.

Assim como agora a sua 
demolição provocou polêmica 
(o caso parou até na Justiça), 
a construção do Tobogã 
também foi controversa. Isso, 
graças à charmosa Concha 
Acústica que existia atrás de 

um dos gols do Pacaembu. 
No fim da década de 1960, 
o estádio estava carente de 
mais lugares para o público, 
que se espremia para ver a 
bola rolar, e decidiu-se à 
época por demolir a concha 
para erguer novas fileiras de 
arquibancadas.

A estrutura servia para 

amplificar o som das apre-
sentações artísticas realizadas 
no palco que existia no local. 
O efeito sonoro criado pelo 
formato em arco transformava 
as arquibancadas à sua volta 
numa grande plateia.

Um capítulo triste da his-
tória do Pacaembu ocorreu 
em 20 de agosto de 1995, na 
decisão da Supercopa São 
Paulo de Juniores entre Pal-
meiras e São Paulo. O Tobogã 
estava sendo reformado e 
havia muito entulho no local, 
transformado imediatamente 
em armas por torcedores 
briguentos que fizeram do 
estádio um palco de guerra. 
Com pedras e paus, a briga 
ganhou proporções ainda 
maiores. O são-paulino Marcio 
Gasparin acabou assassinado 
durante a confusão.

Era daquele setor também 
que torcedores do Corinthians 
provocavam seus rivais, que 
se posicionavam numa área 
reservada ao lado, separados 
por um espaço livre que levava 
aos vestiários. Os vestiários 
do Pacaembu ficam atrás 
do Tobogã.

Estadão Conteúdo
Reprodução
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SBT, 21H00

Chiquititas
Os alunos se dividem em chapas na escola para a eleição de um Grêmio. 

Matilde vai até o apartamento de Cintia para saber como estão as buscas 

pelo tesouro. Matilde anuncia: “Eu saí da cadeia por dois motivos: pegar 

minha parte do tesouro e exterminar a Carmen”.

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer exige que Lobão se desculpe com Cobra. René inventa para 

Joaquina que está namorando Dandara. Lobão revela para Nat como se 

benefi cia da luta clandestina com Heideguer. Gael ouve Henrique implicando 

com Duca e o repreende. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Júlia fi ca radiante ao saber que Manuela voltará a morar com ela. Lúcio se 

despede de Laura. Lorena avisa a Lourenço que Jonas viu sua foto com 

Tiago. Lúcio pede para Ana ensiná-lo a jogar tênis. Manuela volta para casa, 

e Júlia pede para ela deixar Rodrigo fi car para jantar. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra tenta disfarçar e fugir de Rafael, mas ela muda de ideia e se revela 

para ele. Muito emocionados, os dois acabam se beijando. Helena rasga a 

passagem que Hugo lhe deu para tirar férias no exterior e avisa ao marido 

que irá procurar Mário. 

GLOBO, 21H00

Império
Helena avisa a Maria Marta que José Alfredo vai para o Monte Roraima com 
Maria Ísis. Cora invade a joalheria Império para ir atrás de Cristina. José Pedro 
e os irmãos pensam em aceitar a proposta de Maria Marta. José Alfredo 
manda Josué terminar seu romance com Helena. 

RECORD, 21H

Gênesis
Amir faz revelações sobre o passado de Lia. Esaú cai na armadilha de Lúcifer. 

Hanna se surpreende com a atitude do rei e desiste de pôr o plano de Bachir 

em prática. O rei Abimeleque descobre o relacionamento entre Isaque e 

Rebeca. Bachir questiona Hanna. 

 Quando a vida se 
revelar mais difícil 
que aquilo que 
esperava, lembre-
se que dentro do 
seu coração existe 
uma força capaz de 
levar você a superar 
qualquer desafio.

Acredite nas suas 
capacidades e não se 
intimide em situações 
adversas. Encare 
obstáculo como 
uma oportunidade 
de demonstrar seu 
verdadeiro caráter 

MOMENTO
especial

Mostre a força do seu caráter 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: IORIE MAEJIMA E TATEOQUI IVATA

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

Não importa o que as pessoas 
pensam, se você acredita que vale a 
pena, lute por isso.”

 cultura@jornaldat.com.br

e sinta a alegria de 
vencer e continuar 
com mérito o 
caminho que tem pela 
frente.



Quinta-feira, 1 de julho de 2021 11portalnews.com.brMOGI NEWS



Variedades Quinta-feira, 1 de julho de 202112 portalnews.com.br

social@moginews.com.br

Quinta-feira, 1 de julho de 2021

Hoje evidencio mais imagens de casais para fechar o mês de Junho que foi 
embora . Entramos no 2º semestre ainda ansiosos com a evolução da vacinação 
. Os eventos ainda suspensos , as aglomerações proibidas , mas uma luz quanto 
as imunidades aumentando. Com isso a esperança de dias melhores ficam mais 
e mais nos comentários. Tudo com a pandemia mudou , as relações familiares, 
as comerciais , sociais , enfim , a internet e o mundo digital ditam as notícias de 
forma moderna e ágil. Todos somos refém dos celulares , dos computadores , 
os home office, os mercados on line de compras que mudaram conceitos com 
a pandemia também são uma realidade. Com isso , nós da mídia que geramos 
conteúdo vamos nos reinventando dia a dia , é assim que o novo velho caminho 
se mostra . Venho relembrando nesta editoria noites mágicas e com os flashes 
de hoje que escolhemos a página se enfeita . Desfilo a elegância de nomes 
conhecidos no circuito . 

2º Semestre
Entramos no 

Afonso Ventura e Taís Santana

Jú Rocha Higa e Esteban Gonzalez

Nadine Neves Adélia Soares ladeada por Van-
derlei Minholi e Zeca Leone

João e Vilma Fabergê

Fábio Máximo e Ana Benitez

o
s
n
y

Maria Paula

Rita de Cássia , Sandra Almori, , 

Taimara Braghiroli

Sexta-Feira

Carla Manga Manzano, Gilberto 

Abi Chedid, Alvani Correa, Amanda 

Pinheiro

ANIVERSARIANTES

DO DIA


