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Primeira quinzena de março tem  
maior média de mortes por Covid

Foram 51 óbitos 
entre os dias 1º e 
15 desse mês; no 
mesmo período de 
fevereiro e janeiro 
foram 41 e 47, 
respectivamente

O acumulado entre os dias 1° e 15 
deste mês supera o registrado na 1ª 
quinzena do mês passado em 24,3% 
e em 8,5% a soma informada nos 
15 primeiros dias de janeiro. Den-
tro do conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê (G5), 
Mogi responde pelo maior núme-
ro de óbitos, apontou o Condemat. 
Confirmando a escalada de mortes 
registrada em todo o país, onde a 
média móvel de óbitos bate recordes 
diários, Mogi também contabiliza 
elevações e confirma a tendência de 
mais falecimentos registrados em 
comparação há semanas anteriores.  
Cidades, página 6-

 O atendimento continua hoje 
para pessoas com 75 anos ou mais. 
No sábado, para idosos com 74 
anos ou mais. Na terça, a pri-

Drive-thru

MOGI PROGRAMA VACINAÇÃO 
PARA IDOSOS DE 72 A 74

Aplicação do imunizante ocorre no Mogilar, a partir das 9 horas.

Região registra 57 mortes 
decorrentes do coronavírus

RECORDE NEGATIVO

Nas últimas 24 horas foram registradas mais 57 

vítimas. Só em Itaquá foram 34 mortes confirmadas. 
Cidades, página 3

D
a

n
ie

l 
C

a
rv

a
lh

o

meira dose será estendida para 
pessoas com 73 anos ou mais e, 
na quarta, para 72 anos ou mais.  
Cidades, página 3

Durante operação em conjunto com 
a Polícia Civil, por meio da Delegacia 
de Investigação sobre Entorpecentes 
(Dise), para combater o crime orga-
nizado na região, foram cumpridos 
30 mandados de busca e apreensão, 
12 pessoas foram presas. Além disso, 
drogas e armas foram apreendidas.  
Cidades, página 5

Crime organizado

GUARDA CIVIL 
PARTICIPA  
DE OPERAÇÃO

PULVERIZAÇÃO

Mogi reforça 
o combate à 
Covid-19 p4

A pandemia, recém-declarada 
pela OMS, acabou mudando hábitos 
e, principalmente, as políticas de 
Saúde Pública e não seria diferente 
com a cidade. Cidades, página 4

Pandemia
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VIDA QUE SEGUE
O trabalho do secretário municipal 
de Saúde, doutor Henrique Naufel, 
não foi alterado diante das recentes 
polêmicas envolvendo a recomenda-
ção do Ministério Público do Estado 
para sua exoneração, após o titular 
da Pasta, de 61 anos, ter sido vaci-
nado contra a Covid-19. A expecta-
tiva é de que a Prefeitura de Mogi 
se manifeste dentro do prazo legal 
dado pelo MP, que é de até 30 dias 
contando a partir da última semana. 

TRANQUILIDADE JURÍDICA 
Segundo o advogado Dirceu do Val-
le, que assessora Naufel no caso,  a 
vacinação do secretário no início da 
campanha, em janeiro, está dentro 
dos parâmetros dos Planos Nacional 
e Estadual de Imunização contra o 
coronavírus. No início da campanha, 
foram aplicadas vacinas para profis-
sionais da Saúde que atuam na linha 
de frente ao combate à pandemia.

RESÍDUOS SÓLIDOS
O secretário executivo do Consórcio 
de Desenvolvimento do Alto Tietê 
(Condemat), Adriano Leite, partici-
pa hoje, às 14 horas, do seminário 
virtual que irá abordar os avanços, 

desafios e tendências da Política Es-
tadual de Resíduos Sólidos, 15 anos 
após a sua implementação. 

BALANÇO
O evento é uma realização do Comi-
tê de Integração de Resíduos Sóli-
dos da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SIMA), em parceria com 
o Instituto de Estudos Avançados 
(IEA-USP) e o Instituto de Energia 
e Ambiente (IEE-USP) e tem como 
finalidade ampliar o conhecimento 
e aprofundar o debate sobre os re-
sultados obtidos, os desafios e as 
tendências. A transmissão do even-
to pode ser acompanhada pelo site 
www.iea.usp.br/aovivo.

HOMENAGEM NO HOSPITAL
O Fundo Social de Mogi das Cruzes 
fará, na noite de hoje, uma home-
nagem aos profissionais do Hospi-
tal Municipal de Braz Cubas, que há 
um ano se tornou o Centro de Re-
ferência do Coronavírus na cidade. 
A ação vai se concretizar a partir 
de mensagens de agradecimento, 
que serão projetadas na fachada do 
hospital, a partir das 19 horas, até, 
aproximadamente,  19h40. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fiscalização reforçada

C
om a importância de um efetivo 
trabalho de fiscalização para ini-
bir festas clandestinas e demais 
aglomerações, a criação de um 

Comitê de Blitze, pelo governo do Estado, 
precisa se mostrar eficaz, embora o traba-
lho seja árduo e difícil. As fiscalizações nas 
cidades do Alto Tietê já começaram a ser 
intensificadas. Talvez assim, com as forças 
policiais, o resultado seja melhor do que 
somente contando com a Guarda Munici-
pal, Fiscalização de Posturas e Vigilância 
Sanitária.

A ação se faz necessária porque já está pro-
vado que parte da população não se importa 
com fase amarela, laranja, vermelha, emer-
gencial, toque de recolher  ou lockdown. 
Para muitos, os números não assustam e 
chegar a quase 3 mil mortes em um dia pa-
rece não ter tanta importância. Apenas no 
primeiro dia da Fase Emergencial do Plano 
São Paulo, na segunda-feira passada, foram 
registradas 74 notificações e dez autuações 
a estabelecimentos que descumpriram as 
regras das novas restrições nas cinco cida-
des mais populosas do Alto Tietê - Mogi, 

Suzano Itaquá, Ferraz e Poá. 
Em reunião realizada na terça-feira, pre-

feitos da região e chefes de policiamento do 
Comando de Policiamento de Área Metropo-
litano 7 (CPA/M-7) e CPAM-12 discutiram 
o reforço do apoio da PM na fiscalização, 
bem como ao toque recolher, com vigência 
até dia 30. Agora, espera-se que essa união 
de forças consiga efetivar medidas rígidas 
de fiscalização, sem vista grossa, muitas 
vezes observada durante esta pandemia.  
O novo sistema de drive-thru dos comer-
ciantes também merece fiscalização rígida, 
caso contrário, corre-se o risco de as regras 
impostas sejam quebradas. 

A setor de fiscalização tem de fazer sua 
parte e a população a dela. Conforme pu-
blicado pelos jornais Mogi News e Dat, on-
tem, o fluxo de passageiros transportados 
nos ônibus municipais em Mogi das Cruzes 
cresceu 3,6% no último final de semana, em 
comparação ao final de semana retrasado, 
quando quase 50 mil pessoas fizeram uso 
dos veículos. De nada adianta aplaudir ou 
apontar o dedo para o poder público se não 
tomarmos os cuidados mínimos. 

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

RODRIGO BARONE

Substituído o titular do Mi-
nistério da Saúde, o ministro 
continua o mesmo. Ele não 
é médico, não usa máscara, 
incentiva a aglomeração, é 
contra o lockdown ou qual-
quer medida de restrição de 
circulação, defende o trata-
mento precoce e preventivo, 
recomenda o uso de cloro-
quina, hidroxicloroquina 
e ivermectina e acha que a 
Covid-19 é uma gripezinha. 
Esse é o verdadeiro minis-
tro da Saúde, Jair Bolsonaro. 

Ele continuará comandan-
do a Pasta, sem comitê de 
crise, sem esforço para imu-
nização em massa, sem um 
plano nacional de contenção 
de transmissão do vírus, ou 
seja, muda-se o titular, mas 
o ministro, de fato, continua 
o mesmo. 

Algumas cidades já come-

Mais do mesmo

ARTIGO
Cedric Darwin

çaram a impor o lockdown, 
não há como atender o vo-
lume de infectados. Alguns 
hospitais privados já come-
çam a fechar as portas e, sa-
turados, simplesmente fe-
cham as portas o que em 
breve assistiremos na rede 
pública. As medidas adota-
das pelo governo do Estado 
não reduziram a circulação 
de pessoas. O comércio con-
tinua atendendo, não há fis-
calização, em padarias ainda 
é possível comer em mesas e 
balcões, ou seja, ninguém se 
importa ou observa as medi-
das restritivas. 

O toque de recolher é uma 
piada, não há nenhuma restri-
ção. É o “fakedown”, o povo 
finge que fechou e os gover-
nantes fingem que acreditam. 
A pandemia não é levada à 
sério no Brasil. 

Não adianta subestimar ou 
ser corajoso como incentiva 
o ministro de Saúde de fato, 
o vírus não se vence no peito, 
muito menos na bala. Quem 
puder, se isole, é dever de 
todos usar máscara e higie-
nizar as mãos regularmen-
te. Precisamos parar por 15 
dias para frear o avanço da 
epidemia. Se não pararmos 
por bem, pararemos por mal. 
São milhares de mortos por 
dia, dezenas de milhares de 
novos contaminados. Nosso 
ministro está preocupado com 
a reeleição e não com o en-
frentamento dessa crise. São 
mais de 284 mil mortos pela 
Covid-19. Enquanto não há 
imunização, somente o iso-
lamento e na sua impossibi-
lidade o uso de máscara e o 
distanciamento podem frear 
a onda de contágio e morte. 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br
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Aplicativo Vetrina já está 
com 20 lojas da cidade

Em Mogi das Cruzes, com 
a retomada das medidas mais 
restritivas para diminuir a 
contaminação da Covid-19, 
houve um aumento de 20% 
no número de lojas no apli-
cativo Vetrina. Além disso, 
a quantidade de visitantes 
na plataforma cresceu mais 
de 100%.

Conforme explicou a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
a Vetrina foi criada em abril 
do ano anterior, no início da 
pandemia. Atualmente, a 
plataforma conta com 1.354 
lojas cadastradas, sendo que, 
apenas de Mogi são 577 lojas 
listadas na página inicial. Ela 
já foi visitada por mais de 
50 mil pessoas.

“É uma ferramenta importante 
para auxiliar os comerciantes 
a vender seus produtos pela 
internet, proporcionando uma 
maneira fácil e simples para 
que os lojistas exponham seus 
produtos aos consumidores”, 

Oportunidade de vendas

disse a Pasta. Além disso, a 
Vetrina facilita este contato, 
uma vez que o processo de 
venda é feito por meio do 
aplicativo WhatsApp.

Pela importância deste 
trabalho na atual conjuntura 
sanitária e econômica do 
país, a Prefeitura garantiu 
que vem realizando ações 
para incentivar a utilização 
da plataforma, como capa-
citações, em parceria com o 
idealizador da Vetrina, para 

que os comerciantes possam 
utilizá-la de maneira correta 
e de forma a ampliar suas 
vendas e as oportunidades 
de negócio. 

Uma outra opção para 
ajudar os comerciantes e 
que foi implantado recen-
temente é o Drive-Thru, do 
comércio, que começou a 
funcionar nesta terça-feira 
e já foi expandido para ou-
tra rua, a Doutor Deodato 
Wertheimer.

Thamires Marcelino

Vetrina teve aumento de 20% e possibilita compras

Emanuel Aquilera

Drive-thru é ampliado 
nas vagas de Zona Azul

O sistema de drive-thru 
será ampliado a partir desta 
quinta-feira (18/03) para todas 
as vagas de Zona Azul de 
Mogi das Cruzes. A medida 
está sendo operacionalizada 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes em parceria com a 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) e da 
Câmara de Dirigente Lojista 
(CDL). 

A tarifa do estacionamento 
controlado será isenta para o 
motorista que estiver fazendo 
algum tipo de retirada de 
compra por drive-thru. Esta 
isenção só ocorrerá quando 
a parada for feita por no 
máximo 10 minutos, sendo 
necessário que o condutor 
permaneça no carro, com o 
veículo ligado e o pisca-alerta 
acionado.

Este sistema será ampliado 
com base nos resultados po-
sitivos obtidos após os testes 
operacionais bem sucedidos 

Comércio

nas vagas de Zona Azul exis-
tentes rua Barão de Jaceguai, 
no Centro, e na rua Doutor 
Deodato Wertheimer, em 
Braz Cubas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes manterá o acompa-
nhamento sobre o funciona-
mento do novo sistema e as 
entidades representantes do 
comércio estão orientando 
os comerciantes para que 
também participem do acom-
panhamento e que alertem 

os consumidores a seguir 
as regras.

Além disso, na terça-feira, 
também passou a valer a 
permissão da circulação de 
veículos para a realização 
do sistema drive-thru nos 
calçadões.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes e 
Região (Sincomércio) solicitou 
à prefeitura prioridade aos 
trabalhadores do comércio 
para receber as vacinas. 

Drive-thru vai para todas as vagas de Zona Azul 

Divulgação

Estado promete mais 60 leitos 
no Pezzuti e demanda aumenta

Mogi chegou a ter apenas 20 leitos de Enfermaria, enquanto que Suzano e outras cidades seguem sem vagas

PANDEMIA

O governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde, informou 
ontem que vai abrir outros 
60 leitos exclusivos para 
tratamento de coronavírus 
(Covid-19) no Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
no distrito de Jundiapeba em 
Mogi das Cruzes. A medida 
tem como meta evitar o co-
lapso dos sistemas de saúde 
do Alto Tietê e na Grande 
São Paulo, sendo que em 
muitas cidades da região já 
apresentam incapacidade 
de receber novos pacientes.

Segundo a Pasta estadual, 
a unidade de retaguarda 
contará com 40 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 50 de Enfermaria, 
somando-se aos leitos que 
começaram a ser instalados 
ontem, num total de 30 
(sendo dez de UTI e 20 de 
Enfermaria), que estão sendo 
feitos de maneira gradual. 
No total, serão investidos, 

mensalmente, R$ 786 mil 
para o custeio do serviço, 
em um período inicial de 
seis meses de funcionamento.

A previsão das autoridades 
é de que os novos leitos 
sejam disponibilizados até 
o início da próxima semana, 

já para receber pacientes 
que possam estar na fila de 
espera por uma vaga de alta 
complexidade. O governo 
estadual também promete 
montar mais oito leitos de 
UTI e quatro leitos de en-
fermaria no Hospital Santa 

Marcelina de Itaquaquece-
tuba até o final deste mês, 
enquanto que o Hospital 
das Clínicas de Suzano está 
na fase de implantação de 
30 novos leitos, sendo 20 
de Enfermaria e dez vagas 
de alta complexidade.

A estratégia de novos leitos 
vem para suprir a crescente 
demanda por vagas na rede 
pública de saúde no que é 
considerada a segunda onda 
de infecções da Covid-19. 
Segundo a Pasta estadual da 
Saúde, o Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, em Mogi 
das Cruzes, tinha todos os 
33 leitos de UTI ocupados. A 
taxa de ocupação de leitos da 
Grande São Paulo, segundo 
o governo estadual, estava 
em 90,7% para UTI e 84,6% 
para enfermaria.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que 
dos 226 leitos de Enfermaria 
disponibilizados para o trata-
mento da pandemia, apenas 
20 estavam desocupados, 
representando 91,1% de 

André Diniz

Unidade localizada em Mogi já está com 30 leitos 

Mogi News/Arquivo

O Alto Tietê registrou 
ontem 57 mortes causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
segundo informação do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
o número é um dos mais 
altos registrados em apenas 
um dia na região. Com 
essa atualização, os dez 
municípios somam 2.538 
óbitos por coronavírus. 
Somente Itaquaquecetuba 
confirmou 34 falecimentos 

Alto Tietê confirma 57 
mortes em 24 horas

em decorrência da doença, 
por sua vez, Mogi revelou 
a morte de seis pessoas 
enquanto Suzano infor-
mou o falecimento de 
quatro moradores. Em 
Poá, sete mortes foram 
confirmadas, ao passo 
que Arujá revelou quatro 
falecimentos e Ferraz de 
Vasconcelos, uma morte. 
Fecham os dados de on-
tem os dados de Santa 
Isabel, com três óbitos 
e Salesópolis, com um.

lotação. Todos os leitos de 
UTI contam com pacientes.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou no final 
da tarde de ontem que todos 
os 71 leitos da cidade, entre 
Enfermaria e de alta comple-
xidade, estão com pacientes.

Em Ferraz de Vasconcelos, 

a Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou que, até 
anteontem, o Hospital Re-
gional Dr. Osiris Florindo 
Coelho possuía todos os 26 
leitos de alta complexidade 
fechados para novos pacientes. 
A unidade hospitalar é a única 
que atende na cidade.
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Primeira dose para idosos com 
mais de 74 anos começa sábado

Ação irá ocorrer por meio de drive-thru e nas 19 unidades da saúde de Mogi; no domingo não haverá campanha

CORONAVAC

A primeira dose da Coro-
naVac que será aplicada para 
pessoas com 74 anos, ou 
mais, em Mogi das Cruzes 
ocorrerá neste sábado, por 
meio de drive-thru, com a 
chegada do décimo lote da 
vacina, enviado pelo Estado. 
Não haverá campanha no 
domingo e o atendimento 
volta na segunda-feira, dia 
22 de março, para vacinação 
de pessoas com 74 anos ou 
mais no drive ou nas 19 
unidades de saú\de. 

Na terça, a aplicação da 
primeira dose será estendida 
para pessoas com 73 anos 
ou mais e, na quarta-feira, 
para 72 anos ou mais. Nos 
dois casos, o atendimento 
será realizado no drive-thru 
e nos postos de saúde pre-
viamente definidos.

As unidades do Programa 
Saúde da Família e os Pacs 
Biritiba Ussu e Taiaçupeba 
atenderão prioritariamente 
ao público cadastrado em 
suas áreas de abrangência. 
Para tomar a primeira dose, 

o idoso deve comparecer 
munido de RG ou docu-
mento com foto, CPF e 
comprovante de endereço. 
Para a segunda dose, é 
obrigatória apresentação do 
comprovante da aplicação 
da primeira, documento de 
identificação e CPF. 

Hoje, o atendimento terá 
continuidade da aplica-
ção da primeira dose para 
pessoas com 75 anos ou 
mais exclusivamente no 
drive-thru do Mogilar, a 
partir das 9 horas. Ama-
nhã, o mesmo público será 
atendido no drive-thru e 
também em 19 unidades 
de saúde localizadas em 
bairros estratégicos. Para 
esse dia, está mantida a 

aplicação da segunda dose 
para trabalhadores da saúde 
e idosos imunizados até o 
dia 26 de fevereiro com a 
CoronaVac (Butantan).

Chegada
O décimo lote de CoronaVac 

é destinado à finalização da 
segunda dose para o grupo 
de idosos de 80 a 84 anos e 
da finalização da primeira 
para idosos de 75 e 76 anos. 
Possibilita, ainda, o início 
da vacinação da faixa etária 
de 72 a 74 anos. 

No total, Mogi das Cruzes 
está recebendo 7.520 novas 
doses, das quais, 6.620 pri-
meiras doses (complemento 
para pessoas de 75 e 76 
anos e início da imunização 
para quem tem entre 72 a 
74 anos) e 900 segundas 

doses (80 a 84 anos). 
Os cadastros podem ser 

adiantados no site “Vacina 
Já”, do Governo do Estado, 
para antecipar o registro dos 
dados. O preenchimento no 
www.vacinaja.sp.gov.br não 
é obrigatório, mas contribui 
para agilizar a campanha de 
imunização. Em Mogi das 
Cruzes, mais informações 
sobre a vacinação podem 
ser obtidas pelo SIS 160.

Na região
Os municípios do Alto 

Tietê começaram a receber, 
desde ontem, o décimo 
lote da CoronaVac. O lote, 
com 24.520 doses, será 
destinado à finalização da 
segunda dose para o grupo 
de idosos de 80 a 84 anos 
e da primeira para idosos 
de 75 e 76 anos, além de 
possibilitar o início da va-
cinação do grupo da faixa 
etária de 72 a 74 anos. Cada 
município irá se organizar 
para dar início à imunização 
do novo grupo.

Divulgação/Condemat

Prefeitura realiza pulverização 
de espaços públicos da região

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes iniciou ontem os 
trabalhos de pulverização de 
espaços públicos no combate 
à disseminação do coronavírus. 
O foco é atender locais com 
maior circulação de pessoas 
e proteger, assim, a vida e a 
saúde dos cidadãos.

Neste primeiro dia, os 
trabalhos foram feitos em 
terminais de ônibus, ter-
minal rodoviário e também 
arredores de unidades de 
saúde da cidade. Receberam 
a pulverização locais como os 
terminais Central, Estudan-
tes, o Terminal Rodoviário 
Geraldo Scavone, fachada 
e arredores da Santa Casa, 
do Pró-Criança e da sede 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (Pró-Mulher).

O distrito de Jundiapeba 
foi outro local atendido pelo 
trabalho ontem. Receberam 
a pulverização locais como a 
Praça da Liberdade, a estação 
de trem de Jundiapeba, a 
avenida Lourenço de Souza 

Mutirão

Franco, a Alameda Santo 
Ângelo, o largo da feira do 
distrito, a Unidade Clínica 
Ambulatorial (Única) e também 
a Unidade Básica de Saúde 
de Jundiapeba.

A princípio, a equipe é com-
posta por oito colaboradores, 
equipados com pulverizadores 
costais. O líquido borrifado nas 
áreas públicas é uma mistura 
de água comum com água 
sanitária, conforme proporção 
indicada por autoridades da 

Saúde e comprovadamente 
eficaz no combate ao vírus. 
O trabalho também conta 
o reforço de um caminhão, 
que garante mais agilidade 
ao mutirão.

A programação de locais 
atendidos será diária e vai 
contemplar dezenas de pontos 
do município, tendo como 
prioridade, sempre, unidades 
de saúde e locais que recebem 
todos os dias um número 
considerável de pessoas.

 Ação reforça o combate à disseminação da Covid-19

Divulgação/PMMC

Há um ano, Mogi tinha o 
primeiro caso de covid

Hoje faz um ano que a 
cidade de Mogi das Cruzes 
registrou o primeiro caso 
positivo do novo coronavírus 
(Covid-19). A pandemia, 
recém-declarada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), acabou mudando 
hábitos e, principalmente, as 
políticas de Saúde Pública de 
todo o mundo, e não seria 
diferente com a cidade.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
o Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho, no 
distrito de Braz Cubas, foi 
totalmente adaptado para 
se tornar um Centro de 
Referência do novo corona-
vírus e atua somente nesta 
área, mudando sua estrutura 
interna para atender casos 
suspeitos que chegam tanto 
do município quanto de 
cidades vizinhas. Hoje são 
61 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 70 
de enfermaria Covid, sendo 

Lembrança difícil

que novos leitos já estão 
sendo instalados, depen-
dendo apenas da ampliação 
de rede de gases para entrar 
em funcionamento. Já a 
Santa Casa conseguiu adaptar 
nove leitos de UTI e 46 de 
enfermaria para atendimento 
exclusivo de pacientes Covid 
e mantém demais serviços, 
segundo a pasta.

Perguntada sobre a possibi-
lidade de expandir ainda mais 
a oferta de vagas dentro do 
cenário de iminente colapso 
apontado por autoridades 
estaduais, a secretaria infor-
mou que tem buscado um 
trabalho de excelência na 
expansão de leitos. “Já está 
em andamento uma nova 
expansão de leitos na área 
anteriormente ocupada pelo 
Ambulatório de Especialida-
des o que, nesse momento, 
depende apenas de serviços 
suplementares. Vale ressaltar 
que o município tem absorvido 
uma média de 25 a 30% de 
pacientes de outras cidades, 
o que reforça a necessidade 

de novos investimentos re-
gionais”, pontuou.

Para dar suporte aos 
pacientes no que vem se 
apresentando como segun-
da onda de contaminações, 
a Secretaria de Saúde de 
Mogi afirma que 12.237 
trabalhadores da Saúde, com 
prioridade para os médicos, 
enfermeiros e técnicos que 
atuam na linha de frente, já 
receberam a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Destes, 7.131 já receberam 
a segunda dose.

No início do mês, a Ad-
ministração Municipal res-
saltou que o maior desafio 
dos gestores da Saúde tem 
sido agir rapidamente para 
garantir o atendimento a 
todos os pacientes. O de-
safio, segundo a Prefeitura 
de Mogi tem sido buscar 
ações rápidas e parcerias para 
ampliar o número de leitos 
de acordo com a demanda e, 
paralelamente, avançar com 
a vacinação para a população 
de Mogi das Cruzes.

André Diniz

Na terça, a aplicação 
da primeira dose 
será estendida para 
pessoas com 73 
anos ou mais
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Câmara aprova protocolo de 
compra de vacinas para Mogi

Projeto de autoria do prefeito Caio Cunha foi aprovado em regime de urgência para se unir a 1.500 municípios

CONTRA A COVID-19

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão 
de ontem o projeto de Lei 
21/2021, de autoria do pre-
feito Caio Cunha (Pode), 
que ratifica o protocolo de 
compra de vacinas, insu-
mos e medicamentos em 
modalidade de consórcio 
intermunicipal.

O projeto foi apresentado 
na sessão de anteontem pelo 
Executivo em regime de 
urgência, para viabilizar a 
inclusão do município no 
grupo de mais de 1,5 mil 
municípios que contribuirão 
diretamente para a compra 
de vacinas contra a Covid-19. 
O Consórcio Nacional de Va-
cinas das Cidades Brasileiras 
(Conectar) é organizado pela 
Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) e no dia 22/03 
pretende realizar a reunião 
para definir os detalhes da 
compra dos imunizantes.

Segundo a vereadora Inês 
Paz (PSOL), os municípios 

brasileiros realizaram o esforço 
de se unir frente à incom-
petência do Ministério da 
Saúde e do governo federal 
em realizar uma política na-
cional adequada e um Plano 
Nacional de Imunização 
que atendesse à população 
à frente do vírus. A crítica foi 
compartilhada por diversos 
vereadores, desde Iduigues 
Martins (PT) a José Luiz 
Furtado, o Zé Luiz (PSDB): 

“O único tratamento precoce 
que pode ser admitido é o 
da vacinação para toda a 
população”, afirmou Zé Luiz.

Na sessão, o presidente do 
Legislativo, vereador Otto 
Rezende (PSD), encaminhou 
uma indicação à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para 
que a TV Câmara seja usada 
no ano letivo de 2021 para 
a transmissão de conteúdo 
educacional aos alunos da 
rede municipal de ensino. A 
iniciativa, que foi realizada em 
2020 como uma alternativa 
para o ensino à distância para 
alunos que não possuem 

internet de alta velocidade 
em suas casas, foi celebrada 
pelos vereadores como uma 
maneira a democratizar o 
acesso à informação.

Os vereadores também en-
caminharam para as comissões 

responsáveis o novo projeto 
de Lei 22/2021, de autoria da 
Frente Parlamentar de Defesa 
dos Direitos das Mulheres 
da Câmara, que visa criar 
um programa de incentivo à 
reinserção da mulher vítima 

de violência doméstica ao 
mercado de trabalho. Segun-
do as vereadoras Inês Paz, 
Fernanda Moreno (MDB) 
e Maria Lucia Fernandes, 
a Malu Fernandes (SD), a 
dependência financeira acaba 

sendo um dos motivos que 
obriga as mulheres abusadas 
a continuarem vivendo com 
seus agressores. “Mogi das 
Cruzes pode dar o exemplo 
e dar empregabilidade para 
mulheres que querem não 
apenas uma vida melhor, mas 
viver. Este é um projeto bem 
detalhado, e contamos com a 
participação das empresas da 
cidade a tornar esta proposta 
real”, concluiu a vereadora 
do PSOL.

CONTRA AUMENTO
O Poder Legislativo mo-

giano aprovou uma moção 
do vereador Eduardo Hiroshi 
Ota, o Edu Ota (Pode) de 
descontentamento à empresa 
Petrobrás devido aos suces-
sivos aumentos no preço dos 
combustíveis. A matéria foi 
aprovada com unanimidade 
da  Casa, que aproveitou o 
momento para tecer críticas 
à condução da economia por 
parte do governo federal 
com os reajustes em plena 
pandemia.

André Diniz

Plenário da Câmara de Mogi que votou ontem o projeto de lei 21/2021 

Divulgação

GCM participa de ação para 
combater o crime organizado

A Guarda Civil Municipal  
(GCM) de Mogi das Cruzes 
participou anteontem de uma 
operação em conjunto com 
a Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Investigação 
sobre Entorpecentes (Dise), 
para combater o crime orga-
nizado na região. Durante o 
trabalho, foram cumpridos 
30 mandados de busca e 
apreensão, 12 pessoas foram 
presas. Além disso, drogas e 
armas foram apreendidas.

O trabalho integrado da 
GCM com as forças policiais 
faz parte das ações para a 
melhoria da segurança da 
população. “A ação coorde-
nada e conjunta dos órgãos 
de segurança pública é im-
portante para a segurança 
da população, com ações 
ostensivas, de fiscalização, 
de inteligência e operações 
especiais. A ação desta terça-

-feira teve resultados positivos”, 
afirmou o secretário municipal 
de Segurança, André Ikari.

Além de Mogi das Cruzes, 
a operação também contou 

Operação

com a participação da Polícia 
Militar (PM) e das GCMs de 
Suzano e Itaquaquecetuba.

A Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes, com apoio 
da Polícia Militar, recuperou 
também anteontem um veículo 
que havia sido roubado. O 
responsável pelo crime tentou 
fugir, mas foi preso. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes da Polícia Civil.

O caso havia sido denun-
ciado como roubo de veículo 

e sequestro da condutora, 
que foi libertada na região do 
Jardim Planalto. As viaturas 
da GCM passaram a fazer o 
patrulhamento da região e 
localizaram o automóvel no 
Jardim Santa Tereza, onde 
passaram a fazer a perseguição, 
com apoio da Polícia Militar.

O veículo foi abandonado 
nas proximidades da avenida 
Júlio Simões e o acusado 
tentou fugir a pé, mas foi 
detido pela Polícia Militar.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão

Divulgação

ACMC pede agilidade na 
aprovação de pacote

A diretoria da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) pediu agilidade para 
aprovação de um pacote eco-
nômico municipal de apoio 
ao comércio, pois muitas 
empresas estão fechando as 
portas. Durante o encontro 
virtual ontem que reuniu 
representantes da associação, 
o prefeito Caio Cunha (Pode) 
e o secretário municipal de 
Desenvolvimento, Gabriel 
Bastianelli, a presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman, reforçou 
o pedido para a redução do 
Imposto Sobre Serviço (ISS).

Na reunião, o prefeito in-
formou que o pedido para 
redução da alíquota do ISS 
está sendo estudado pela 
administração municipal. A 
entidade defende que a revisão 
do tributo é um dos princi-
pais pontos para garantir a 
retomada econômica. “Temos 
muitas empresas que querem 
se instalar em Mogi, mas 
acabam optando por outras 
cidades que contam com um 
índice de ISS menor. Uma 

Crise no comércio

das saídas, seria segmentar 
as empresas em setores para 
que essa redução seja feita 
mais racionalmente”, afirmou 
a presidente.

Outro pleito da ACMC é 
o parcelamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), que já teve suas parce-
las adiadas, a revisão de taxas 
de licenciamento e alvará, 
bem como a criação de um 
programa de refinanciamento 
de dívidas. “Muitas empresas 
não estão conseguindo arcar 
com os impostos e as taxas 
municipais. Isso também 
dificulta a participação em 
licitações. O prefeito nos ga-
rantiu que a nesta fase foi 
suspensa a negativação destes 
negócios e que a Prefeitura 
está estudando um Refis até 
o fim do ano que atenda 
pessoas físicas e jurídicas, sem 
que seja necessário dar uma 
entrada”, explicou.  

A diretoria pleiteou ainda, 
a criação de uma linha de 
crédito para os comerciantes, 
a exemplo do que está sendo 

realizada pelo governo estadual. 
“Tivemos uma sinalização 
positiva. O prefeito infor-
mou que a criação de uma 
linha de crédito está sendo 
estudada pelas Secretarias de 
Desenvolvimento e Finanças 
e deve ser divulgada em bre-
ve. Estas ações precisam ser 
colocadas em prática, pois 
estamos enfrentando a pior 
fase da pandemia da Covid-19, 
os comerciantes estão tendo 
que fazer demissões”, ressal-
tou Fádua.

Além da presidente da ACMC, 
participaram do encontro os 
vice-presidentes, Mohamad 
Issa e Roberto Assi, bem como 
a primeira secretária Ana Ce-
cília Hune Silva, o segundo 
secretário Marco Zatsuga e a 
superintendente do Conselho 
Empresarial Feminino (Consef), 
Celu Campolino.

Na reunião, foram discutidos 
casos de furtos e tentativas de 
invasão aos comércios por conta 
das lojas que estão fechando 
mais cedo em razão da fase 
emergencial do Plano SP.
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Nova cartilha auxiliará quem 
tem dívida com a União

Na mesma semana em 
que a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
abre um novo prazo e novas 
oportunidades de negociação 
das dívidas com o governo 
Federal, o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP) 
disponibiliza para entidades, 
empreendedores, Associa-
ções Comerciais, Micro e 
Pequenas Empresas, Santas 
Casas, setor educacional, 
entre outros segmentos, o 
manual de informações so-
bre a Lei 13.988/2020, que 
ficou conhecida como a Lei 
do Contribuinte Legal.

“Nós fizemos uma cartilha 
com o passo a passo da lei, 
quem tem direito, como faz 
para negociar os débitos, 
quem pode se beneficiar desta 
lei, formas de pagamentos e 
parcelamentos”, destacou o 
deputado, que foi o relator 
da Lei 13.988/2020 e é vice-

-presidente da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp) 
responsável pela produção 

Lei do Contribuinte Legal

do material.
Além de relator da Lei 

13.988/2020, o deputado 
Bertaiolli também é o autor da 
Lei 009/2020, que incluiu as 
Micro e Pequenas Empresas, 
inscritas no Simples Nacional, 
nos benefícios oferecidos pela 
Lei do Contribuinte Legal. 

“Quando começamos a estudar 
o texto da Medida Provisória, 
encaminhada pelo governo 
Federal, esse segmento não 
estava contemplado e nós 
fizemos um novo projeto, 
transformado em Lei, para 
a sua inclusão”, ressaltou o 
deputado, destacando que 
mais de 70% das MPEs são 
optantes do Simples e geram 
mais de 90% dos postos de 
trabalho abertos no Brasil. 

“Não seria justo deixar toda 
essa fatia de empreendedores 
de fora”.

Ainda conforme Bertaiolli, a 
cartilha está sendo distribuída 
em parceria com a Facesp, 
porque a entidade representa 
cerca de 450 associações 
comerciais espalhadas por 

todo o Estado, o que sig-
nifica a grande maioria de 
empreendedores e as micro, 
pequenas e médias empresas 
que terão direito a essa nova 
forma de negociação entre o 
Fisco e o contribuinte que 
estejam com seus débitos 
inscritos na dívida ativa.

“Quem tem uma dívida 
ativa não consegue participar 
de uma série programas e 
incentivos e neste momento 
em que todos estão passando 
por tantas dificuldades é 
fundamental oferecermos 
mecanismos para que esses 
empreendedores consigam 
se reerguer e voltar a gerar 
emprego”, salienta o deputado, 
que nesta semana também 
assumiu a primeira vice-

-presidência da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio 
e Serviços no Congresso 
Nacional.

Para acessar o Manual, 
segundo o deputado, bas-
ta acessar o link  bit.ly/
contribuintelegalmpe. 

51 mortes são registradas na 
1ª quinzena de março em Mogi

Número mais recente é superior em 24,3% e 8,5% em relação aos meses de fevereiro e janeiro, respectivamente

AUMENTO

Mogi das Cruzes registrou 
51 mortes decorrentes do 
coronavírus (Covid-19) na 
1° quinzena de março. O 
acumulado entre os dias 
1° e 15 deste mês supera o 
registrado na 1ª quinzena 
do mês passado em 24,3% e 
em 8,5% a soma informada 
nos 15 primeiros dias de 
janeiro. Dentro do conjunto 
das cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê (G5), 
Mogi responde pelo maior 
número de óbitos, apontou 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Confirmando a escalada de 
mortes registrada em todo o 
país, onde a média móvel de 
óbitos em razão da Covid-19 
bate recordes diários, Mogi 
também contabiliza elevações 
e confirma a tendência de 
mais falecimentos registrados 
em comparação há sema-
nas anteriores. Só nesta 1ª 
quinzena do mês, já dentro 

Até por ser uma cidade mais populosa, Mogi detém mais quantidade de mortos

da fase vermelha do Plano 
São Paulo e enfrentando 
taxas de ocupação de leitos 
dos hospitais entre 90% e 
100%, a cidade acumulou 51 
óbitos e 1.194 novos casos 
confirmados da doença.

Na comparação com a 1ª 
quinzena de fevereiro, as 
mortes cresceram 24,3%. 
Na ocasião, ente os dias 1° 
e 15 do mês passado, foram 
registradas 41 mortes. Quando 
comparado ao registrado nos 
15 primeiros dias do ano o 
resultado também é maior 
e alcança um crescimento 
de 8,5%. Na 1ª quinzena de 
janeiro ocorreram 47 mortes, 
quatro a menos do que o 
registrado recentemente.

Dentro do G5, os dados 
apontam que Mogi registrou 
o maior número de óbitos. 
O acumulado pela cidade 
supera em duas vezes o total 
registrado por Suzano, que 
teve o segundo pior resul-
tado da região, marcando 
22 mortes e superando em 
15,7% as 19 mortes dos 

primeiros 15 dias de fevereiro. 
O acumulado mais recente 
de Suzano é, no entanto, 
inferior ao registrado na 1ª 
quinzena de janeiro quando 

25 mortes foram registradas.
Em seguida, Ferraz de 

Vasconcelos e Itaquaquece-
tuba informaram 20 óbitos 
cada no mesmo intervalo de 

tempo analisado pelo Grupo 
Mogi News. O salto foi mais 
acentuado em Ferraz que havia 
registrado dois óbitos na 1ª 
quinzena de fevereiro e dez 

mortes na primeira metade de 
janeiro. Já Itaquaquecetuba, 
conseguiu uma diminuição 
significante, haviam sido 35 
fatalidades na 1ª quinzena 
do mês passado, porém sete 
em fevereiro.

Poá teve o menor número 
de morte dentro do período 
analisado, marcando 15 
mortes entre o dia 1° e 15 de 
março. Mas o acumulado foi 
o pior do ano, superando os 
dez casos da 1ª quinzena de 
fevereiro e um único caso no 
mesmo período em janeiro.

Casos confirmados
Nesta 1ª quinzena de março, 

o G5 registrou 2.697 casos 
confirmados da Covid-19. 
O resultado só ficou atrás 
dos primeiros 15 dias de 
fevereiro, quando 2.781 
testes deram positivo. O 
acumulado recente, por 
outro lado, superou em 
4,4% os 2.582 novos casos 
das duas primeiras semanas 
de janeiro.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*
Mogi News/Arquivo

PM vai colaborar com a 
fiscalização no ALto Tietê

As cidades mais populosas 
do Alto Tietê informam que 
passaram a reforçar, com o apoio 
da Polícia Militar, o trabalho 
de fiscalização durante a Fase 
Emergencial de restrições a 
comércios e circulação de 
pessoas. As ações tem como 
objetivo evitar aglomerações e 
festas clandestinas, que podem 
aumentar a transmissão do 
coronavírus (Covid-19) no 
que é considerada a segunda 
onda de infecções.

A demanda por um maior 
envolvimento da Polícia Militar 
foi tratada pelos prefeitos do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), em reunião por 
videoconferência realizada 
anteontem com representantes 
do Centro de Policiamento 
de Área Metropolitano 7 e 12 
(CPAM-7 e CPAM-12), res-
ponsáveis pelo patrulhamento 
na região. Enquanto que os 
prefeitos requisitaram o auxílio 
da PM para suplementar os 

Fase Emergencial

quadros, o comandante do 
CPAM-12, coronel José Raposo 
de Faria Neto, confirmou 
que será criado um canal de 
comunicação para atuação em 
conjunto para evitar abusos em 
estabelecimentos comerciais 
e pancadões.

A Secretaria Municipal de 
Segurança de Mogi das Cruzes 
apontou que o trabalho de 
fiscalização já conta com o 
apoio da PM, inclusive na 
condução dos trabalhos da 
Central Integrada de Emergên-
cias Públicas (Ciemp), além 

das novas leis que permitem 
punições mais duras a organi-
zadores de eventos irregulares 
e aglomerações com multas 
a partir de R$ 3,7 mil e que 
podem chegar a R$ 18 mil.

De acordo com o comando da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Ferraz de Vasconcelos, as 
ações contra estabelecimentos 
estão sendo realizadas desde 
o início da Fase 1 (Vermelha) 
do Plano São Paulo, e que a 
condução do “toque de recolher” 
em voga desde segunda-feira 
está sendo feita com bom-

-senso. “Cabe destacar que, 
por conta de Ferraz ser uma 
cidade-dormitório, a maior 
parte das pessoas que estão 
circulando após às 20 horas 
são trabalhadores”, informou.

Algumas das cidades ado-
taram abordagens jurídicas 
diferenciadas para a pandemia. 
Enquanto que Itaquaquecetuba 
segue o Plano São Paulo e as 
medidas do governo esta-
dual, Poá e Suzano, por sua 
vez, emitiram decretos que 
reforçam as punições.

André Diniz

Comandante Raposo 
chefia o CPA/M-12

Divulgação
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Governo garante que não vai faltar dinheiro para as vacinas

O Ministério da Economia garantiu que não vai faltar dinheiro para a compra de vacinas contra a covid-19 e para 

o sistema de saúde, que agora opera perto do limite em todo o País, com vários hospitais já lotados. A garantia 

foi feita pelo secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, em transmissão de boletim na internet para a 

divulgação de dados referentes aos números da economia. Ele aproveitou para falar a respeito da compra de 

vacinas também.

O governo de São Pau-
lo informou que registrou 
uma queda média de 10% 
no volume de pessoas que 
fizeram uso do transporte 
coletivo na região metro-
politana da capital durante 
os dois primeiros dias (15 
e 16) em que vigorou a fase 
emergencial - para conter a 
disseminação do novo coro-
navírus - em comparação à 
última semana.

Segundo informou o 
coordenador do Centro de 
Contingência da Covid-19 
no Estado, Paulo Menezes, 
no transporte sobre trilhos 
a queda chegou a até 58% 

Transporte coletivo tem 
queda de passageiros

Fase emergencial

nas linhas de trem da CPTM, 
de 64% na linhas do Metrô e 
de 71% nas linhas operadas 
pela Via Quatro no compa-
rativo entre terça-feira, 16, 
e março de 2020, usado na 
referência como um dia típico. 
O transporte intermunicipal 
sobre pneus teve redução 
de 61%.

Conforme reforçou, Menezes 
pediu para que mais setores 
façam parte do sistema de 
escalonamento da entrada 
de funcionários. Até o mo-
mento, a medida conta com 
a adesão de 3,7 milhões de 
trabalhadores das empresas 
no Estado. (E.C)

Acusados de matar 

Marielle viram réus 

Sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira 
de Queiroz são acusados de matar a vereadora Marielle em 2018

NA ESFERA CÍVEL

 O sargento reformado da 
Polícia Militar Ronnie Lessa 
e o ex-PM Élcio Vieira de 
Queiroz, acusados de matar 
a vereadora Marielle Franco 
(PSOL) em 2018, se tornaram 
réus na esfera cível e vão 
responder a processo de in-
denização movido pela viúva 
da parlamentar, a vereadora 
Mônica Benício (PSOL). A 
Justiça também decretou o 
bloqueio de todos os bens 
móveis e imóveis da dupla.

Segundo o juiz Marcos 
Antônio Ribeiro de Moura 
Brito, da 29ª Vara Cível do 
Rio de Janeiro, há razões 
suficientes para garantir o 
prosseguimento da ação de 
indenização por danos morais 
e materiais. O magistrado 
relembra que o Tribunal de 
Justiça fluminense já deter-
minou que Ronnie Lessa e 
Élcio de Queiroz deverão 
responder pelo assassinato 
de Marielle em um tribunal 
do júri.

“A pronúncia, como se sabe, 
significa que o Juiz Presidente 
do Tribunal do Júri considerou 

admissíveis as acusações em 
face dos réus, e, se o fez, é 
porque vislumbrou indícios 
de materialidade e autoria 
com relação ao crime a eles 
imputados”, apontou.

A decisão também con-
gelou até R$ 1 milhão nas 
contas de Ronnie Lessa e 
Elcio de Queiroz e determi-
na o bloqueio de todos os 

bens móveis e imóveis em 
nome da dupla até o final 
do processo. A defesa dos 
ex-policiais foram intimadas 
a se manifestar no caso

Marielle Franco e seu mo-
torista, Anderson Gomes, 
foram mortos por tiros de 
uma submetralhadora HKMP5 
disparados de dentro de um 
carro Cobalt de cor prata que 

os seguia na noite de 14 de 
março de 2018. Ronnie Lessa 
é apontado como o autor dos 
disparos e estaria no banco 
de trás do carro. Élcio de 
Queiroz seria o motorista 
do veículo. O crime com-
pletou três anos no último 
domingo, 14 e agora ação 
segue pedindo indenização 
por danos morais.

Vereadora Marielle foi assassinada em 2018; acusados vão responder pela morte

Estadão Conteúdo

O Ministério da Economia 
não considera no momento 
alterar a meta para o déficit 
primário de 2021, atual-
mente de R$ 250,89 bilhões. 
A afirmação foi feita pelo 
Secretário Especial de Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, 
em entrevista coletiva virtual.

Rodrigues reafirmou o 
comprometimento do gover-
no com as regras fiscais em 
vigência e disse que caberia 
ao governo e ao Congresso 
Nacional analisar detidamente 
novos estímulos fiscais ex-
traordinários, à semelhança 
do que ocorreu em 2020.

“O governo está atento 
para a saúde e atuará dentro 
dos regramentos legais para 
defesa dos mais vulneráveis, 
e a saúde é prioridade. Diante 
de uma alta menor do PIB, 
segundo alguns cálculos de 
analistas do mercado, a meta 

Governo não muda 
déficit primário

Economia

de déficit primário, estabili-
dade no dia 31 de dezembro, 
na aprovação da LDO, será 
cumprida. Não trabalhamos 
com a alteração desta meta, 
mas é claro que a dinâmica 
do processo requererá uma 
análise momento a momento”, 
pontuou o secretário.

Segundo Rodrigues, ex-
cepcionalmente por conta 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) ainda não ter sido 
aprovada no Congresso, o 
governo federal não deve 
divulgar o relatório bimes-
tral de avaliação de receitas 
e despesas, marcado para 
acontecer em 22 de março.

Ele disse que “após o orça-
mento aprovado, a primeira 
data que temos para a apre-
sentação é 22 de maio, então 
eventualmente podemos ter 
um relatório extraordinaria-
mente em abril. (E.C)

Caberia ao Congresso ver mais estímulos à economia

Trens registraram redução de passageiros nesta fase 

pablo valadares

Maria Luisa Marcondes
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Coronavírus representa risco
maior do que vacina, diz OMS

O diretor de emergências 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Michael 
Ryan, afirmou ontem que 
os riscos associados à va-
cina contra o coronavírus 
são muito menores que 
aqueles causados pela pró-
pria doença. Em sessão de 
perguntas e respostas nas 
redes sociais, Ryan ressaltou 
que a entidade estuda os 
relatos de supostos casos 
de coágulos sanguíneos em 
pessoas que receberam o 
imunizante desenvolvido 
pela AstraZeneca, em par-
ceria com a Universidade 
de Oxford. Ainda assim, 
ele explicou que a OMS 
segue recomendando o 
uso do profilático.

Segundo Ryan, a situação 
global da pandemia da 
Covid-19 é estável, mas 
há sinais “preocupantes”, 
particularmente o aumen-
to número de casos nas 
últimas três semanas. “O 
coronavírus está ficando um 
pouco mais transmissível 

AstraZeneca

e um pouco mais difícil 
de controlar”, disse, em 

referência à disseminação de 
variantes mais contagiosas.

A epidemiologista res-
ponsável pela resposta da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) à pande-
mia, Maria Van Kerkhove, 
reiterou o argumento de 
que os benefícios da vaci-
na superam, de longe, os 
riscos. De acordo com ela, 
na última semana, houve 
aumento de 10% no volume 
de infecções.(E.C.)

Organização segue recomendando o uso do 

REUTERS/Phil Noble

EUA expandem restrições 
de exportação à Rússia

O Departamento do Co-
mércio dos Estados Uni-
dos informou ontem que 
expandirá as restrições de 
exportação à Rússia e acu-
sou o país de utilizar armas 
químicas contra adversários. 
O anúncio ocorre após o 
presidente norte-americano, 
Joe Biden, chamar o líder 
russo, Vladimir Putin, de 

“assassino”. O governo ame-
ricano divulgou anteontem 
um relatório que aponta 
para interferência russa na 
eleição presidencial ame-
ricana de 2020.

Segundo o documento, 
Putin supervisionou os 
esforços para prejudicar a 
candidatura do democrata, 
que disputava o cargo com 
o ex-presidente Donald 
Trump.

“O Departamento de Co-
mércio está empenhado em 
impedir que a Rússia acesse 
tecnologias sensíveis dos EUA 
que possam ser desviadas 
para suas atividades de 
armas químicas malignas”, 

Uso de armas químicas

disse o comunicado do 
governo americano.

De acordo com o docu-
mento, os russos usaram 
armas químicas ou bioló-
gicas em violação ao direito 
internacional.

No ano passado, o opo-
sitor russo Alexei Navalny 
sofreu uma tentativa de 
envenenamento que foi 
condenada pelos EUA e por 
países da União Europeia. 

Após passar um período na 
Alemanha, ele foi detido ao 
retornar à Rússia.

“A partir de 18 de março 
de 2021, o BIS analisará os 
pedidos de licença sob a 
presunção de negação de 
exportações e reexporta-
ções de itens controlados 
por razões de segurança 
nacional que se destinam à 
Rússia”, disse o comunicado 
dos Estados Unidos. (E.C.)

Relatório divulgado aponta interferência em eleição 

Divulgação

Detenções dobram em fronteiras 
e até aliados criticam Joe Biden

396 mil imigrantes apreendidos de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, contra 201.600 mesmo período do ano passado

ESTADOS UNIDOS E MÉXICO

 O número de detenções na 
fronteira dos Estados Unidos 
com o México praticamente 
dobrou nos últimos cinco 
meses, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, segundo dados da 
Alfândega e Proteção de Fron-
teiras dos EUA (CBP, na sigla 
em inglês). Entre outubro 
de 2020 (quando começa 
o ano fiscal americano) e 
fevereiro de 2021, foram 396 
mil imigrantes apreendidos, 
contra 201.600 de outubro 
de 2019 a fevereiro de 2020.

O número de crianças 
desacompanhadas que fazem 
parte desse grupo passou de 
17.100 para 29.700 - cerca 
de 400 por dia - nos mes-
mos períodos. No total, a 
Patrulha de Fronteira dos 
EUA deteve 100 441 mil 
migrantes na fronteira do 
México só em fevereiro, o 
décimo mês consecutivo de 
aumento. Pessoas que viajam 
em família passaram de 7.064 

para 18.945, um aumento de 
168%, entre janeiro e fevereiro, 
enquanto as apreensões de 
menores desacompanhados 
aumentaram de 5.694 para 
9.297, 63% a mais.

O aumento é causado 
em parte pelas expectativas 
causadas entre os potenciais 
imigrantes pela reversão das 
políticas antimigratórias do 
ex-presidente Donald Trump, 
incluindo a que obrigava os 
solicitantes de asilo a espera-
rem o exame dos seus casos 
no México. Essa reversão 
contribui para uma corrida 
sem precedentes à fronteira. 
Além disso, especialistas do 
Centro de Pesquisas Pew 
apontaram outros fatores, 
como os danos econômicos 
causados pela pandemia do 
coronavírus e desastres naturais 
na América Central, região de 
origem de muitos emigrantes 
com destino aos EUA.

O deputado Henry Cuellar, 
um democrata moderado do 
Texas cujo distrito faz fronteira 
com o México, não está feliz 

com a forma como a equipe 
do presidente Joe Biden res-
pondeu à onda de imigrantes 
que tentam entrar nos Estados 
Unidos. “Seu pessoal precisa 
fazer um trabalho melhor de 
ouvir aqueles de nós que já 

fizeram isso antes”, disse 
ele na segunda-feira, dia 15.

O deputado Kevin McCarthy, 
o principal republicano da 
Câmara, que fez uma viagem 
à fronteira na segunda-feira 
para criticar a abordagem 

de Biden, foi ainda mais 
ácido.”Não há outra maneira 
de chamar isso além de uma 
crise na fronteira de Biden”, 
disse McCarthy (Califórnia) 
durante uma visita a um 
centro de processamento 

de migrantes em El Paso. E 
Neha Desai, uma advogada 
de imigração que recente-
mente visitou um local de 
detenção, disse que embora 
as condições lá tenham me-
lhorado muito desde a era 
Trump, “é inaceitável que as 
crianças passem dias a fio em 
instalações dramaticamente 
superlotadas”.

Quase dois meses após 
o início de seu primeiro 
mandato, Biden enfrenta 
uma crescente turbulência 
política provocada pela crise 
na fronteira e está atraindo 
críticas de todo o espectro 
político. Os democratas de 
centro estão nervosos com 
os ataques daqueles que os 
consideram “brandos com 
a segurança das fronteiras”. 
Liberais e ativistas da imigração 
estão alertando sobre como 
os migrantes são tratados. E 
os republicanos estão cada 
vez mais preparando as bases 
para ataques centrados na 
imigração nas eleições de 
meio de mandato.

Estadão Conteúdo

Biden enfrenta crescente turbulência política provocada pela crise na fronteira

 Divulgação

Michael Ryan disse 
que a entidade 
estuda os relatos de 
supostos casos de 
coágulos após vacina
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Tricolor confirma 
volta de Shaylon

Jogador já participou de treino com o São Paulo, porém o técnico ainda vai 
avaliar a capacidade do reforço; há outras equipes interessadas nele

REINTEGRADO

O São Paulo segue mon-
tando um grupo forte para 
a temporada 2021. Além de 
apresentar Orejuela e Miran-
da, o clube confirmou nesta 
quarta-feira a reintegração 
do ala/meia Shaylon, que 
estava emprestado ao Goiás. 
O jogador já participou do 
treino, que teve o retorno 
de Luciano, Daniel Alves e 
Arboleda.

Espécie de curinga no 
Goiás, por atuar tanto na ala 
direita quanto na esquerda, 
além de também ser armador, 
Shaylon deve passar por 
período de avaliação pelo 
técnico Hernán Crespo e 
até permanecer no clube. A 
Chapecoense tem interesse 
em seu futebol, mas aguarda 
uma resposta dos paulistas.

A ideia do São Paulo é ter 
“dois times” para não perder 
fôlego na reta final das com-
petições e voltar a dar uma 
volta olímpica após nove 
temporadas. Desta maneira, 
é possível que Crespo não o 
libere para os catarinenses. 
Ele treinou normalmente 
nesta quarta-feira.

E não foi a única novidade 
dos trabalhos no CT da Barra 
Funda. Miranda acertou e fez 

o primeiro treino. Os titulares 
Daniel Alves, Arboleda e 
Luciano se reapresentaram 
após ganharem uma semana 
de folga.

As ausências ficaram por 
conta de Léo, Welington, 
Diego Costa e Galeano, ainda 
afastados dos trabalhos por 
causa da covid-19. Os três 
primeiros testaram positivo e 

o atacante está em quarentena 
por precaução após contato 
com infectados.

O São Paulo anunciou o 
resultado dos testes da co-
vid-19 realizados no elenco 
na terça-feira. Todos deram 
negativo, para alívio de Crespo, 
que temia perder mais peças 
após seu trio de jovens ser 
infectado.

Shaylon estava jogando pelo Goiás como uma espécie de curinga na equipe

São Paulo/Divulgação
Estadão Conteúdo

Classificado à terceira fase 
preliminar da Copa Liberta-
dores, a última antes da fase 
de grupos, o Santos seguirá 
neste mês em sua sequência 
de jogos nos meios e nos 
finais de semana. À espera 
de jogadores importantes 
como Marinho e Kaio Jorge, 
ambos ausentes por problemas 
físicos, o técnico argentino 
Ariel Holan acredita que assim 
que puder contar com todo o 
elenco, incluindo o uruguaio 
Carlos Sánchez, Madson e 
Raniel, e tiver tempo para 
realizar treinamentos, fará 
do Santos uma equipe bem 
competitiva.

Com a maratona de jogos 
provocada pela participação 
nas fases preliminares da 
Libertadores, o treinador 
lamentou o fato de desde 
a sua chegada, há pouco 
mais de 15 dias, ter jogado 
mais do que trabalhado o 
time no CT Rei Pelé, em 
Santos. “Temos uma equipe 
jovem, com muitos juvenis 
e faltando alguns dos mais 
experientes. Quando tudo 
isso passar, teremos um 
time muito competitivo. 
Precisaremos de algumas 
semanas, pois trabalhamos 
há pouco tempo”, comentou 
o argentino.

Antes de contar com os 
retornos de Marinho e Kaio 
Jorge, Holan já sabe que 
tem uma deficiência para 
corrigir na equipe. Dos seis 
compromissos do Santos 

Holan promete Santos 
mais competitivo

Vila Belmiro

na atual temporada, em 
quatro o sistema defensivo 
foi superado em jogadas 
aéreas. E isso já incomoda o 
treinador. “Está sendo difícil 
(corrigir essa deficiência). É 
um assunto pendente. Os 
adversários estão se apro-
veitando e fazendo os gols 
na gente”, afirmou.

Sobre o empate por 1 a 
1 com o Deportivo Lara, na 
Venezuela, na terça-feira, Holan 
comemorou a classificação e 
revelou um imprevisto que 
acometeu o elenco horas antes 
da partida em Caracas. Ele 
próprio e boa parte do grupo 
superaram um “problema 
estomacal generalizado”, que 
influenciou no desempenho 
da equipe em campo.

“Na realidade, a Libertadores 
é muito difícil. Hoje (terça-

-feira) a pressão era do Santos, 
o Lara queria alcançar algo 
histórico, então a pressão era 
nossa. Acho que em todos 
os momentos tratamos de 
jogar como gostamos, com a 
posse da bola. Mas como eu 
disse, faltou profundidade. 
E muitos dos atletas estão 
com um problema estomacal 
generalizado, que deu antes 
do jogo”, completou.

Agora, o Santos aguarda 
o vencedor de San Lorenzo, 
da Argentina, e Universidad 
de Chile, que se enfrentaram 
ontem, em Buenos Aires. O 
jogo de ida, em Santiago, 
terminou empatado por 1 
a 1. (E.C.)

Ala do Mogi vai defender 
o título de enterradas

O ala Wesley Mogi, atual 
bicampeão, defenderá o 
título no Desafio de Enterra-
das no Jogo das Estrelas do 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
2021, representando o Mogi 
Basquete, amanhã, a partir 
das 19 horas, no Ginásio do 
Maracanãzinho, no Rio de 
Janeiro. Essa será a terceira 
participação dele no evento, 
que terá caráter social, com 
entrega de doações para 
entidades, não será aberto 
ao público e será transmis-
mitido ao vivo pela ESPN.

Mogi enfrentará Túlio da 
Silva (Caxias do Sul), Lucas 
Cauê (Corinthians), Edu 
Marília (Franca), Maique 
(Paulistano), Alex Dória 
(Cerrado) e Renan Lenz 
(São Paulo). Nesta edição, 
os participantes disputam 
rodadas eliminatórias de 

No Rio

‘um contra um’, onde quem 
fizer a enterrada que mais 
agradar os jurados, avança. 
A disputa será feita em três 
etapas: quartas de final, se-
mifinal e final.

O atleta, com médias de 5,4 
pontos, 4,3 rebotes e 7,7 de 
eficiência no NBB, destacou 
a felicidade em participar e a 
expectativa de ser tricampeão 
no desafio. “Enterrada é uma 
coisa bem difícil. O público 
gosta muito de assistir e 
esse ano não será diferente. 
Tenho algumas novidades 
em mente, mas é segredo. 
Os participantes são muito 
fortes e com certeza, não 
será fácil. Fico muito feliz 
em participar mais uma 
vez. Ganhei nas duas vezes 
que participei e pretendo 
ganhar mais uma”, ressalta 
o jogador.

Mais dois
Além dele, o armador 

Fúlvio Chiantia está con-
correndo a vaga de titular 
no Time Brasil/Marquinhos 
em votação popular no site 
jogodasestrelas.lnb.com.
br/votacao. Já o ala-pivô 
Wesley Castro participará 
do Desafio de Habilidades 
pela segunda vez.

O Jogo das Estrelas estrea-
rá um novo formato com 
quatro equipes para o jogo 
principal no sábado, às 16 
horas, com transmissão ao 
vivo pela ESPN e pela TV 
Cultura. Os quatro perío-
dos serão substituídos por 
míni-jogos de 10 minutos, 
modelo “Final 4”. Os per-
dedores se enfrentam na 
disputa de terceiro lugar 
e os vencedores avançam 
para a grande final.

Vôlei Suzano apresenta novo 
treinador para a temporada

O São Miguel Saúde/Suzano 
terá um novo comandante 
técnico. Marcus Antonio 
Bichini Junior, o Marcão, de 
42 anos, será o treinador da 
equipe masculina sub-21. Na 
temporada de 2021, Marcão 
irá suceder João Marcondes 
que deixará o comando do 
time em quadra, mas seguirá 
atuando nos bastidores.

Em 2019, Marcão já teve 
uma experiência no comando 
técnico do Vôlei de Suzano 
quando a equipe era sub-19. 
Em 2020, o novo treinador 
atuou como supervisor téc-
nico no time que disputou 
o Campeonato Paulista da 
categoria. O paulistano, que 
mora em Suzano há 40 anos, 
tem o vôlei desde cedo pre-
sente na sua vida. “Eu vivi o 
auge do vôlei suzanense nos 
anos 90 e era um torcedor 

2021

assíduo da equipe. Não perdia 
um jogo. Inclusive cheguei a 
jogar nas categorias de base 
daquele time”, relembrou, 

“desde 2015 estou no pro-
jeto encabeçado por João 
e me sinto preparado para 
assumir este posto. Venho 
me empenhando, estudando 

e me preparando para essa 
oportunidade”, finalizou.

A temporada de 2021 será 
mais um ano pandêmico e com 
incertezas sobre a realização 
de torneios do coronavírus 
(Covid-19). Mesmo com o 
cenário incerto, a equipe já 
tem o elenco fechado. 

Em 2019, Marcão atuou como técnico da equipe

Marcelo Prado Jr

Shaylon deve 
passar por período 
de avaliação pelo 
técnico Hernán 
Crespo
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol acha desnecessária a atitude do namorado. Carol diz que acredita em 

Fernando. Ao sair da diretoria, Sônia reclama com o doutor: “Você está me 

devendo essa. Agora até prima sua eu virei”. Teca se pendura na janela do 

alto do quarto das meninas para amarrar na pipa de Samuca.

GLOBO, 17H55

Malhação
Marcelo tenta se afastar de Roberta. Jade pede a Edgard e Lucrécia para 

ensaiar além do horário da Ribalta. Karina conta para Tomtom sobre a conversa 

que ouviu de Pedro, mas pede segredo à menina. Todos se preparam para 

o show da banda de Pedro e Sol na Aquazen. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva se descontrola com o quadro de Ana descrito por Lucio. Alice se desculpa 

com Ina por ter emprestado o carro. Comeca a cirurgia de Ana. Eva culpa 

Manuela pelo acidente e ela fi ca inconsolavel. Rodrigo pensa na ultima vez 

que falou com Ana. Ina tenta acalmar Manuela.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Giovanni consegue se libertar. Shirlei aceita se aproximar de Guido. Apolo 

perdoa Tancinha e diz que quer recomeçar. Nair se decepciona com as 

mentiras de Adônis. Bruna ateia fogo ao chalé. Camila consegue salvar 

Giovanni. Shirlei declara seu amor por Carmela. 

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se beijam. Raul e Vitória descobrem 
que foi Álvaro quem armou a morte de Marconi. Lurdes comenta com Ryan 
sobre o envolvimento de Magno e Lídia. Lurdes engana os fi lhos e sai de 
casa para ir até o local de onde foi enviado o falso e-mail. 

RECORD, 21H

Gênesis
Nadi arma contra Sarai. Abrão e Sarai levam os fi lhos de Harã para um passeio. 

Shakia e Oguedi tramam contra Nadi. Nadi deixa a cidade, disfarçada. Adália 

não resiste à investida de Naor. Nadi vai ao encontro de um feiticeiro e se 

surpreende ao ver quem é. Adália fi ca decepcionada com Naor. 

 A mudança é 
algo necessário em 
alguns momentos. Por 
vezes, certas coisas 
simplesmente deixam 
de fazer sentido em 
nossas vidas e o 
melhor é procurarmos 
novos caminhos para 
nós mesmos.

Temos de aprender 
que existe um tempo 
certo para tudo, 
até mesmo para 
deixarmos que o que 
já não nos faz falta 
fique para trás. Se 
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Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, paz e 
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tivermos coragem 
para tomar essa 
decisão, estaremos 
a dar o primeiro 
passo rumo à nossa 
felicidade.
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Hoje voltei a acordar com muito saudosismo e assim bus-
quei mais imagens de nosso ultimo evento realizado antes 
da pandemia . O Boteco Bye Bye 2019 em estilo Réveillon 
marcou tempo na sociedade de todo Alto Tietê. Um encon-
tro pautado na descontração atrelado ao bom gosto dos 
convidados que entraram na “Vibe” e deram um show e 
assim o clima rolou sob carretéis do começo ao fim . Noite 
que está na memória de muita gente . A proposta era dar 
um tchau ao ano que acabava e um bem vindo ano novo aos 
365 dias que estavam por vir. Infelizmente estamos vivendo 
um pesadelo , e de verdade não vejo boas perspectivas até 
o fim de 2021 tal a demora das vacinas a nível nacional e 
assim estamos vendo a economia se abalar. mas como abri 
o texto , o dia hoje é de se conferir alegrias e dar um chute 
nas inseguranças e tristezas. Com isso e por isso , vejam as 
imagens assinadas pela Emoções em cliques .

Revivendo

Cristiane

Daniel Nascimento

Décio e Perú

Airton Ramos  e Sidemir Inácio

Raffa Augusto

Lemi

Kadú e Osny Garcez com Waldemir Souza e Tinho Menezes

Quinta-feira

Telma Marcon, Jaqueline Santos, 

Gilmara Rute, Samira Borges e 

Caroline Reis

Sexta-feira

Dalmo Tavares , José Marcos de 

Jesus , Mariana Queiroz, José 

Pedro Braga, Mônica Leão Witzel, 

Bárbara Christina e Bruna Chirico 

Magalhães .

ANIVERSARIANTES

DO DIA

O artista plástico mogiano Paulo Secomandi voltou ao Clube de Campo para um 
belíssimo trabalho de restauração e modernização de pinturas de sua autoria 
que espalhadas por vários locais, em especial no parque aquático deram um 
charme a mais no visual da agremiação. Esta renovação ficou super interessante 
e necessária já que as pinturas vinham desgastadas com o passar do tempo . O 
presidente Pedro Paulo comentou ainda que o visual ficou mais clean nesta nova 
fase do artista que suavizou os traços fortes que são suas características por 
cores mais leves . Quando da retomada das atividades do Clube os associados 
poderão conferir mais intensamente o novo visual !!!
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