
Carta aberta para o Prefeito João Dória em 02-03-2018. Suspenda a corrida em área de Febre Amarela.

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade de São Paulo, João Agripino da Costa Dória Júnior:
Cancele ou Suspenda a “1ª Corrida de Rua do Jabaquara”, evento que vai ser realizada em 04/03/2018 no
Parque Estadual Fontes do Ipiranga, local fechado pela Secretaria Estadual de Saúde após a morte de um
macaco por Febre Amarela.
(“Macaco morto por febre amarela fecha zoo e mais três parques em São Paulo”, Jornal Folha de São Paulo de 23/01/2018).

Embora a notícia do fechamento do Parque Estadual Fontes do Ipiranga seja de 23/01/2018, ainda assim a
Prefeitura Regional do Jabaquara, em parceria com uma empresa de eventos do Ipiranga, lançou o evento
em 20/02/2018 e  marcou a  “1ª  Corrida  de Rua do Jabaquara”  para  04/03/2018,  com a concentração e
“largada” no estacionamento aberto do “São Paulo Expo”, que fica no “Parque” e está “colado” à mata virgem
local.

Informamos que houve mais de 2 mil atletas inscritos para a “Corrida”, incluindo idosos. Mas em nenhum
momento a Prefeitura Regional e nem a empresa parceira informaram que a área era de risco; e nem que
haveria a recomendação de que os participantes tomassem a vacina contra a Febre Amarela com elo menos
10 (dez) dias de antecedência!

Fizemos questão de mandar uma mensagem à Secretaria Estadual de Saúde de SP sobre o evento, tendo
obtido as seguintes respostas: 
“Olá, Mauro, bom dia. Obrigado pelo contato. O Parque Estadual Fontes do Ipiranga, Zoológico, Jardim Botânico
e Safari estão fechados temporariamente para ações de prevenção contra febre amarela. (...) Mauro, em relação a
realizar eventos é necessário procurar a prefeitura local ou os administradores do espaço. Em relação a saúde,
pedimos para que pessoas que frequentam os entornos se vacinem com até 10 de antecedência do evento”.
(Secretaria Estadual de Saúde de SP, 01/03/2018)

Note-se que o “Regulamento da Corrida” tem várias cláusulas ilegais, especialmente uma que tenta excluir a
responsabilidade dos organizadores pelos danos causados aos atletas, mesmo eles não informando os riscos
de adquirir a Febre Amarela:
“XIX. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade,
ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo
será realizado, isentando de qualquer responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E REALIZADORES, em meu nome e
de meus sucessores”.

Ainda que os 2 mil atletas conhecessem e assumissem os riscos, não temos como tirar a responsabilidade
dos agentes públicos da Prefeitura de São Paulo quanto ao público (crianças, idosos e mulheres grávidas)
que vai acompanhar o evento sem saber que está em área de risco de Febre Amarela.

Não cremos que a Prefeitura de São Paulo, após receber estas informações, queira assumir uma atitude
criminosa de colocar em risco a vida de milhares de pessoas, incluindo crianças, idosos e mulheres grávidas.

O mesmo alerta é dirigido aos patrocinadores: Grupo Fleury, Assaí, Shopping Plaza Sul, São Paulo Expo, e
Comitê Paralímpico Brasileiro.

Por último, informamos que o ilegal regulamento tem uma cláusula para suspender o evento:
XVI. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
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