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Casos de Covid-19 no   
Alto Tietê é superior 

aos da Grande São Paulo
Índice de infecção é de 157 pessoas para 100 mil habitantes; na RMSP, esse número é de 128 

CONSCIÊNCIA NEGRA

  Hoje é feriado em Suzano; veja o que abre e fecha. Cidades, página 3

A quantidade de casos de corona-
vírus (Covid-19) por 100 mil habi-
tantes, registrados durante os primei-
ros 18 dias no Alto Tietê, é superior 
ao observado na Região Metropoli-
tana de São Paulo (RMSP), levando 
em conta o mesmo período. Neste 
intervalo, houve 2.520 novas con-
firmações, o que deixa a região com 
um índice de 157 casos para cada 
100 mil moradores. Se por um lado 
as confirmações se mostram maio-
res, por outro, o número de mortes, 
também em relação à população, é 
ligeiramente menor do que os da-
dos integrados das outras 29 cidades  
Cidades, página 3

Inauguração contou com a par-
ticipação do delegado seccional de 
Mogi das Cruzes, Jair Ortiz, que 
explicou que a unidade terá ca-
pacidade para atender até dez fla-
grantes de uma vez só. Estrutura 
será utilizada para receber poli-
ciais militares e demais forças de 
segurança em caso de flagrantes; 
delegacias ficarão à disposição do 
público para registrar boletins de 
ocorrência. Cidades, página 5
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Homem é preso 
após esfaquear 
três pessoas
Cidades, página 3

VÔLEI

Suzano e 
São Sebastião 
jogam hoje. p8

O Espaço Cultural Opereta, de 
Poá, em parceria com o programa 
Samba da Resistência, da Rádio Bra-
sil Atual, transmite, às 19 horas, o 
show gravado com Duda Ribeiro. 
Cidades, página 4
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Apesar do contágio ser maior, a quantidade de mortes pela doença é ligeiramente menor na região

ARQUIVO/MOGI NEWS
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Durante ação com o partido 
Republicanos, o prefeito do Rio 
de Janeiro, Marcelo Crivella, xin-
gou o governador de São Pau-
lo, João Doria, de vagabundo.  
Brasil, página 7
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