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O corpo do estudante de enge-
nharia Denis Papa Casagrande,
de 21 anos, morto a facadas du-
rante uma briga em uma festa
dentro do campus da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), foi enterrado na
manhã de ontem, em Piracica-
ba, interior de São Paulo. Em
clima de comoção, familiares e
amigos acompanharam o enter-
ro e pediram segurança no cam-
pus. Denis morreu no hospital
depois de ser esfaqueado no
abdome em uma briga com
punks, por volta das 3h30 de
sábado.

Duzentos e sessenta quilos de
lagosta apreendidos no aero-
porto de Fortaleza fize-
ram a festa ontem de
instituições de cari-
dade na capital cea-
rense. A lagosta ia
para São Paulo e
Roraima, mas por
não apresentar libe-
ração do Instituto
Brasileiro do Meio Am-
biente, foi confiscada no
sábado. A apreensão ocorreu
porque a empresa não informa-
va a origem da lagosta, o que é
exigido por lei.

Duas pessoas morreram e cin-
co ficaram feridas na madruga-

da de ontem depois que o
motorista de um Pálio

perdeu a direção do
carro enquanto dis-
putava um racha
na Avenida Rio Pe-
queno, na zona oes-

te de São Paulo. A
polícia decretou a

prisão em flagrante do
acupunturista, de 23 anos,

responsável pelo atropelamen-
to. Ele foi autuado por duplo
homicídio culposo e está inter-
nado, mas passa bem.

RELIGIÃO
Corpo de estudante da
Unicamp é enterrado

O papa Francisco voltou on-
tem a atacar o capitalismo e
afirmou, em um discurso de
improviso a um grupo de 20
mil trabalhadores, que a econo-
mia não pode se basear no
“deus chamado dinheiro”. No
início de uma viagem à capital
da Sardenha, Cagliari, o pontífi-
ce comentou as taxas de de-
semprego e pediu aos fiéis que
“lutem por um trabalho”.

Durante cerca de 20 minu-
tos, o papa afirmou que o de-
semprego enfraquece as pes-
soas, provoca sofrimento e tira

a esperança. “Onde não há tra-
balho não há dignidade”, afir-
mou Francisco. O tom emoti-
vo e enfático do papa se deu
após o depoimento de um pai
de três filhos que perdeu o em-
prego há quatro anos.

FORTALEZA

Fabio Leite

O número de mortes causadas
em decorrência da aids no Bra-
sil caiu 38,9% entre 2001 e 2012,
aponta relatório da Unaids –
agência da ONU de combate à
doença. Ainda assim, no mes-
mo período, a população brasi-
leira infectada pelo HIV saltou
de um número mínimo de 430
mil pessoas para 530 mil, alta de
23,3%. A estimativa máxima do
órgão é de crescimento de 540
mil para 660 mil contaminados,

expansão de 22%.
Para infectologistas ouvidos

pelo Estado, os dados indicam
que o Brasil pode comemorar
que os portadores do HIV têm
vivido mais tempo por causa do
maior acesso aos medicamen-
tos – em 2012, foram no mínimo
11 mil mortes, ante 18 mil em
2001. Na estimativa máxima, a
queda foi de 27 mil mortes, em
2001, para 19 mil em 2012 – a
queda seria de 29,6%. O País, po-
rém, ainda falha muito nas
ações de prevenção, dizem os
especialistas.

“Os portadores do HIV hoje
vivem mais e melhor, é fato. Gra-
ças ao acesso aos medicamen-
tos e ao diagnóstico precoce,
que reduzem o porcentual de
mortalidade. Mas isso não signi-
fica que esteja perfeito. Precisa-

mos fazer muito mais”, afirmou
Juvêncio Furtado, diretor do
Departamento de Infectologia
do Hospital Heliópolis e mem-
bro da Sociedade Brasileira de

Infectologia (SBI).
O relatório da Unaids deixa

claro, por exemplo, que o gover-
no brasileiro precisa fazer no-
vos esforços para conseguir

avançar com o tratamento, ain-
da que o País seja o modelo que
inspirou toda a resposta inter-
nacional da última década.

Hoje, 307 mil adultos rece-
bem gratuitamente o tratamen-
to contra a aids, uma taxa que
representa entre 81% e 93% de
todos os pacientes no Brasil
que precisam de ajuda. O núme-
ro de pessoas precisando de as-
sistência, no entanto, pode che-
gar a 370 mil em 2015. A agência
da ONU recomenda que o Bra-
sil concentre seus esforços em
garantir acesso pleno ao trata-
mento até lá.

Ponderação. Para o professor
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(USP) Mario Scheffer, os dados
da ONU relativos ao Brasil de-
vem ser ponderados. “A gente
tem trabalhado com uma estabi-
lização da mortalidade, mas
num patamar muito elevado,

na casa dos 12 mil”, afirmou ele,
citando dados do governo.

“Desperdiçamos a oportuni-
dade de evitar mais mortes. O
problema é que estamos lidan-
do com a epidemia em grupos
que hoje não são alcançados pe-
las políticas públicas tradicio-
nais de prevenção e tratamen-
to, como profissionais do sexo e
usuários de droga”, disse Schef-
fer. Em junho, o governo vetou
campanha cujo lema era “sou fe-
liz sendo prostituta”, voltada
ao combate da aids.

Tuberculose. Outra meta que
o Brasil corre o risco de não
cumprir é a de reduzir em 50% o
número de mortes por tubercu-
lose de pessoas com aids. Entre
2004 e 2012, o Brasil conseguiu
uma redução de menos de 25%
nas vítimas fatais por tuberculo-
se, o que coloca o País ao lado de
Sudão, Togo e Serra Leoa. /

COLABOROU J.C.

Fiscais apreendem
260 kg de lagosta

PM detém 5 suspeitos
de roubar veículos

Brasil tem queda de 38,9% na mortalidade

VIOLÊNCIA DIREÇÃO PERIGOSA SEGURANÇA

● Os dados da Unaids – agência
da ONU de combate à doença –
revelam um retrocesso no uso
do preservativo no Brasil entre
alguns grupos da população.
Entre as pessoas que injetam
drogas, o uso de preservativos
caiu de 70% para apenas 41%
entre 2009 e 2012. Quase 6%
desse grupo estaria contamina-
do pela aids.

A entidade lança uma adver-
tência: o sentimento de que a
doença foi vencida fez emergir
na nova geração um comporta-
mento sexual preocupante. Na
América Latina, caiu o número
de pessoas que disseram usar
preservativo entre 2009 e 2012.
O mesmo ocorreu em países ri-
cos, com a taxa sendo reduzida
de 60% para 50%. /J.C.

Falecimentos
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Papa ataca capitalismo e diz que o ‘deus
dinheiro’ não pode ser a base da economia

Alice De Queirós Telles Cajado
– Dia aos 97 anos. Era viúva De Ney
Barboza Cajado. Deixa Os Filhos
Carlos Alfredo Cajado, Plínio Caja-
do e Maria Alice Cajado. O enterro
foi realizado no cemitério da Conso-
lação.
Paulette D`Israel – Dia 20, aos
87 anos. Filha De Sarah Banarroch
e Moise Abeikger. Era casada com
Michel D`Israel. Deixa os filhos Ju-

dith, Dinah, Joelle, Arlette, Davy, Ra-
chel, netos e bisnetos. O enterro foi
realizado no Cemitério Israelita do
Butantã.
Suzette Bouskela – Dia 19, aos
88 anos. Filha de Lona Raphael Elie-
zer e Raphael Eliezer. Era viúva de
Albert Simon Bouskela. Deixa os fi-
lhos Joyce, Mauricio, netos, bisne-
tos. O Enterro foi realizado no Cemi-
tério Israelita do Butantã.

Rosa Nicolini Monteiro – Dia 21,
aos 83 anos. Era viúva de Armando
Carlos Monteiro Filho. Deixa os fi-
lhos Zayde e Antônio Carlos e fami-
liares. O enterro foi realizado no Ce-
mitério do Araçá.
Lidia Maria Vargas do Amaral
– Dia 19, aos 71 anos. Filha de Daisy
Vargas do Amaral e Wladimir do
Amaral. Deixa familiares e amigos.
O enterro foi realizado no Cemitério
Gethesemani.
Dieter Friedrich Adolf Hoch –

Dia 16, aos 90 anos. Filho de Elisa
Laves Hoch e Gustaf Adolf Hoch.
Era casado com Johanna Shirley
Hoch. Deixa a filha Verena Hoch-
Correa. O corpo foi trasladado para
o Crematório Horto da Paz.
Jack Sturm – Dia 20 aos 90 anos.
Filho De Pepi Sturm e Max Sturm.
Era casado com Lidia Petrianu
Sturm. Deixa os Filhos Roland,
Dany, netos e bisnetos. O enterro
foi realizado no Cemitério Israelita
do Butantã.
João De Paiva Neto – Dia 13, aos
79 Anos. Filho de Maria da Concei-
ção Medeiros Francisco de Paiva e
João Francisco. Deixa os filhos Ma-
ria Eloisa, Regina de Fátima, Fabio
Luiz, Sidney e Maria Elizabeth. O en-
terro foi realizado no Cemitério de
Campo Grande.
José Maria Xavier – Dia 13, aos
68 Anos. Filho de Conceição Apare-
cida de Jesus e Antonio Francisco

Xavier. Deixa as filhas Giovane Kil-
dare, Giovanete Keiko, Giovaneli Ke-
nedy, Gilmare Keite, Giovanei Keler
Giovaneia Katia. João Batista, Adria-
na, Rita De Cassia e Jose Maria. O
enterro foi realizado no Cemitério
da Vila Formosa.
Isaac Gernstein – dia 19, aos 57
anos. Filho de Iracy Gernstein e
Marcio Gernstein. Era casado com
Sonia Aparecida Gernstein. Deixa
os filhos Carolina, Rafaela e Marce-
la. O enterro foi realizado no Cemité-
rio Israelita do Embu.
Meier Ginzel – Dia 20, aos 55
anos. Filho de Ana Ginzel e Icchok
Ber Ginzel. Era casado com Heidi
Rosenthal Ginzel. Deixa os filhos
Caio, Fábio, Natália e familiares. O
enterro foi realizado no Cemitério
Israelita do Embu.

MISSAS
Felícia Hernandez Abuassi –

Hoje, às 10 horas, na Igreja São Jo-
sé, na Rua Dinamarca, 32, Jardim
Europa (7º dia).
Lidia Maria Vargas do Amaral
– Dia 25, às 12 horas, na Igreja Nos-
sa Senhora do Socorro, Rua Honó-
rio Líbero, 100, Jardim Paulistano
(7º dia).
.Milton Abbamonte – Hoje, às
19h30, na Igreja Santa Terezinha,
na Av. Bosque da Saúde, 803, Saú-
de (7º dia).
José Mario Tieppo – Hoje, às 9
horas, na Igreja Nossa Senhora do
Brasil, na Praça Nossa Senhora do
Brasil - Jardim América (7º dia)
Luiz Aratangy – Amanhã, às 12
horas, na Igreja São José Rua Dina-
marca 32, Jardim Europa (7º dia).
Pedro de Paula Leite Moraes
Filho – Dia 27, às 12h45, na Igreja
Nossa Senhora do Brasil, na Praça
Nossa Senhora do Brasil, Jardim
Paulista (7º dia).

Pela 1ª vez, novos
casos de aids têm
queda, diz ONU
Novas infecções diminuíram 33% entre 2001 e 2012; ação de
combate global inspirada no Brasil motivou números históricos

Atropelamento em
racha mata 2 e fere 5

Cinco homens foram detidos
pela PM no Sacomã, na zona
sul de São Paulo, na manhã de
ontem, suspeitos de formar
um quadrilha de roubo a veícu-
los. Eles foram flagrados com
uma motocicleta Kawasaki 750
roubada. Soldados da 1.ª Com-
panhia do 46.º Batalhão da PM
foram acionados pelo 190 e en-
contraram os suspeitos en-
quanto eles percorriam a Rua
Coronel Silva Castro. Na opera-
ção, foram apreendidas chaves
de outros automóveis e uma
arma de fogo. Não houve feri-
dos, segundo a polícia.

Uso de preservativo
é negligenciado e
agência faz alerta

● Redução do número de mortes relacionadas ao HIV no Brasil 
é maior do que a média mundial
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Emílio Ribas. Local é referência para tratamento em SP

População infectada pelo
HIV, no entanto, teve alta
de 23,3% no período;
especialistas veem com
cautela dados da ONU

6 ton

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Organização das Nações
Unidas (ONU) anuncia hoje
que, pela primeira vez, o regis-
tro de casos de aids no mun-
do teve uma queda. Em um de-
sempenho considerado histó-
rico, o número de novas infec-
ções pelo HIV caiu 33% em
pouco mais de uma década.
Em 2001, 3,4 milhões de pes-
soas foram contaminadas pe-
lo vírus e, no ano passado, a
taxa caiu para 2,3 milhões.
Em pelo menos 26 países, o re-
cuo foi superior a 50%.

Dados do informe da Unaids
– agência da ONU de combate à
doença – revelam também que
houve redução de 30% na morta-
lidade em 2012, em relação ao
pico, em 2005, quando houve
2,08 milhões de mortes. Em
2001, 1,9 milhão de pessoas mor-

reram em decorrência da aids e,
em 2012, foram 1,6 milhão.

Apesar da freada na prolifera-
ção do vírus, o número de pes-
soas infectadas no mundo conti-
nuou a subir no período – a so-
brevida aumentou com o aces-
so ao tratamento. Em 2001, 30
milhões de pessoas no mundo
viviam com o HIV – em 2012,
eram 35,2 milhões. Desde o iní-
cio da epidemia, nos anos 1980,
75 milhões de pessoas já foram
infectadas.

Um dos dados mais comemo-

rados dentro da Unaids é a que-
da de novos casos de crianças
infectadas. Entre 2001 e 2012, a
redução foi de 52%, com um to-
tal de 250 mil registros.

Funcionários da ONU não es-
condem que os números são
surpreendentes – há apenas al-
guns anos, poucos imaginariam
que a redução seria possível. A
mudança aconteceu em grande
parte por causa da decisão da
agência de adotar o modelo bra-
sileiro de garantir acesso ao co-
quetel antirretroviral como
uma estratégia mundial. O trata-
mento ajudou também a barrar
a contaminação por HIV.

Em 2005, 1,3 milhão de pes-
soas tinham acesso aos remé-
dios no mundo. No fim do ano
passado, o número chegou a 9,7
milhões. “Mas, apesar dos ga-
nhos históricos em expandir os
serviços de tratamento, o esfor-
ço para garantir um acesso uni-

versal enfrenta desafios consi-
deráveis”, alerta a Unaids.

Parte do sucesso obtido se de-
ve ao crescimento do volume
de recursos destinados para o
combate à aids. Em 2002, exis-
tiam US$ 3,8 bilhões para atacar
a doença. Hoje, são quase US$
19 bilhões. Para 2015, a Unaids
estima que serão necessários
até US$ 24 bilhões.

O Brasil aparece como o País
com o maior orçamento nacio-
nal para o combate à doença en-
tre os emergentes. Por ano, são

mais de US$ 745 milhões – a Chi-
na, com uma população seis ve-
zes maior, investe US$ 497 mi-
lhões, contra US$ 200 milhões
na Tailândia e US$ 262 milhões
em Botsuana. A Unaids, porém,
alerta que o País, mesmo com
todo o dinheiro para combater
a doença, corre o risco de não
atingir algumas das metas mun-
diais até 2015.

Perigo. Apesar dos avanços, a
Unaids reconhece também que
o mundo corre o risco de não

atingir essas metas. A maioria
dos países está longe de reduzir
à metade o número de novos ca-
sos entre pessoas que injetam
drogas ou das transmissões por
relação sexual, conforme esta-
belecido nas metas de 2011.

A África continua o grande de-
safio. Das 35 milhões de pessoas
com aids, 25 milhões estão no
continente. Dos novos infecta-
dos por ano, 1,6 milhão são afri-
canos. Quase todas as mortes
também ocorreram lá: 1,2 mi-
lhão das vítimas mundiais.

DE LAGOSTA
FORAM

APREENDIDAS
NESTE ANO NO CE

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario

● Tratamento

Agradecem as manifestações de carinho
e convidam para a missa de 7º dia que será

celebrada dia 24 de Setembro, às 12:00 horas
na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32.

A esposa Neide os filhos Silvana e Luiz,
netos e bisnetos de

LUIZ ARATANGY

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@estadao.com, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

15 milhões
de pacientes é a meta de
tratamento da ONU até 2015 em
todo o mundo. Apenas na África,
25 milhões de pessoas vivem
hoje com o HIV.


