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Mortes em março sobem 19% em 
relação a fevereiro e 42% a janeiro

Números vistos 
no Alto Tietê 
acompanham o 
que é visto dentro 
do Estado de São 
Paulo e do Brasil; a 
elevação dos casos 
de óbitos pela Covid

O conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê (G5) 
registrou 128 mortes decorrentes do 
coronavírus (Covid-19) na 1ª quin-
zena de março. O acumulado entre 
os dias 1° e 15 deste mês supera o 
registrado na 1ª quinzena do mês 
passado, em 19,6% e em 42,2%. 
Mogi e Suzano respondem pelo 
maior número de óbitos, apontou o 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat).  
Cidades, página 3

Hospital de campanha

Câmara de 
Itaquá pede 
verba ao Estado 
e à União
Cidades, página 4 Os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes possuem o maior número de óbitos nestes 15 dias

MOGI NEWS/ARQUIVO

Arnaldo Pezzuti

Alto Tietê aguarda instalação 
dos outros 60 leitos de Covid

Primeiros 30 leitos já estão garantido; outros 60 vão 
ajudar a desafogar a saúde da região. Cidades, página 6
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VEÍCULOS SÃO APREENDIDOS EM SUZANO

Crime ambiental

GCM flagrou movimentação de terra no distrito de Palmeiras. Caso foi registrado 
na Delegacia Central do município Cidades, página 4

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Alto Tietê tem um dos dias mais 
tristes desde o começo da pande-
mia com a confirmação da morte 
de 57 pessoas em apenas um dia. 
Itaquá registrou 34 falecimentos. 
Cidades, página 6

Óbitos por coronavírus

57 ÓBITOS 
CONFIRMADOS 
EM 24 HORAS
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 �Calamidade pública em Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo 
Boigues (PP) assinou, ontem, o decre-
to 7.927, que coloca o município em Es-
tado de Calamidade Pública na área da 
Saúde. A medida foi adotada em razão 
da atual situação da pandemia e crise 
causada pelo coronavírus. Em meio ao 
avanço da Covid-19 e a atual situação 
médica-hospitalar. Todas as despesas 
geradas serão supridas com verbas do 
próprio orçamento.

 �Socorro de animais

A Câmara e Suzano aprovou ontem o 
Projeto de Lei 004/2021 de autoria do 
vereador Marcel Pereira ds Silva (PTB), 
o Marcel da ONG, que fala sobre a obri-
gatoriedade da prestação de socorro aos 
animais atropelados por condutores no 
âmbito municipal.

 �Sepultamentos I

Os três cemitérios de Itaquaquecetuba 
localizados no Jardim São Paulo, Vila 
Virgínia e no centro têm 900 covas dis-
poníveis que podem ser utilizadas caso 
seja necessário. No entanto, a Prefei-
tura ressaltou, ontem, que os sepulta-

mentos são realizados na medida em 
que ocorrem as exumações, isso sig-
nifica que essas 900 covas continuarão 
disponíveis. No mês de junho do ano an-
terior ocoerreu a maior quantidade de 
sepultamentos: 180. Já neste mês, 98 
enterros aconteceram até anteontem.

 �Sepultamentos II

No município de Poá, até a manhã de 
ontem, havia 24 covas disponíveis, se-
gundo informações da Prefeitura. Janei-
ro deste ano foi o mês com mais covas 
disponíveis (50) e neste mês chegou a 
ter apenas uma cova disponível. Com as 
exumações feitas e a abertura de dez no-
vas sepulturas, restam 24 desocupadas. 
A administração municipal não possui 
os números referentes ao ano anterior.

 �Sepultamentos III

Já em Mogi das Cruzes, 600 sepulturas 
construídas no ano passado estão vagas 
e, atualmente 240 sepultamentos ocor-
rem mensalmente no Cemitério da Sau-
dade, em Braz Cubas. Neste caso, para 
o vereador Pedro Komura (PSDB), caso 
não sejam tomadas novas medidas nos 
cemitérios, o colapso do sistema funerá-
rio poderá ocorrer nos próximos meses.

•••  editor@jornaldat.com.br
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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

THAMIRES MARCELINO

EDITORIAL

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. 

CHARGE
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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. 

G5 soma 128 óbitos em razão da 
Covid na 1ª quinzena de março

Aumento dos números regionais vão de encontro ao que ocorre na maior parte do Estado de São Paulo e do Brasil

ESTATÍSTICA

O conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
(G5) registrou 128 mortes 
decorrentes do coronavírus 
(Covid-19) na 1ª quinzena de 
março. O acumulado entre os 
dias 1° e 15 deste mês supera 
o registrado na 1ª quinzena 
do mês passado em 19,6% e 
em 42,2% a soma informada 
nos 15 primeiros dias de 
janeiro. Mogi das Cruzes e 
Suzano respondem pelo maior 
número de óbitos, apontou o 
Consórcio de Desenvolvimento 
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, o Alto 
Tietê também contabiliza 
elevações e confirma a ten-
dência de mais falecimentos 
registrados em comparação 
há semanas anteriores. Só 
nesta 1ª quinzena do mês, já 
dentro da fase vermelha do 

Em relação a janeiro e fevereiro, as mortes tiveram elevação de 42,2% e 19,6%

Plano São Paulo e enfrentando 
taxas de ocupação de leitos 
dos hospitais entre 90 e 100%, 
Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá 
somaram 128 óbitos.

Na comparação com a 1ª 
quinzena de fevereiro as mortes 
cresceram 19,6%. Na ocasião, 
ente os dias 1° e 15 do mês 
passado, foram registradas 107 
mortes. Quando comparado 
ao registrado nos 15 primeiros 
dias do ano o resultado é ainda 
pior e alcança um crescimento 
de 42,2%. Na 1ª quinzena de 
janeiro ocorreram 90 mortes, 
38 a menos do que o registrado 
recentemente.

Os dados apontam que 
Mogi registrou o maior número 
de mortes. Dos 128 óbitos 
registrados nas últimas duas 
semanas na região, os hospitais 
mogianos comunicaram 51 de 
pacientes contaminados com 
a Covid-19. O total cresceu 
24,3% em comparativo aos 41 
falecimentos da 1ª quinzena 
de fevereiro e 8,5% aos 47 
óbitos entre 1° e 15 de janeiro.

O acumulado de Mogi 
supera em duas vezes o total 
registrado por Suzano, que teve 
o segundo pior resultado, mar-
cando 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 1° quinzena 
de janeiro quando 25 óbitos 
foram registradas.

Em seguida, Ferraz e Ita-
quá 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 Itaquá, 
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
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. 

Luiz Kurpel*
Arquivo/Mogi News

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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Vereadores de Itaquá pedem 
repasses ao Estado e União 

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Itaquaquece-
tuba aprovaram durante a 
sessão de anteontem dois 
requerimentos que pedem 
verbas aos governos estadual 
e federal para a instalação de 
um hospital de campanha 
para combater o coronavírus 
(Covid-19). De acordo com 
a propositura, o município 
não possui recursos finan-
ceiros para tal projeto, no 
entanto a cidade está com 
todos os leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
ocupados e numa situação 
de colapso, que merece uma 
atenção urgente.

Segundo o vereador Edson 
Moura (PL), autor do reque-
rimento, mesmo com todos 
os esforços da Prefeitura 
e da Secretaria Municipal 
de Saúde para combater o 
avanço do vírus e as mortes 
em Itaquaquecetuba, há 
muitas dificuldades, uma 
vez que a atual gestão en-
controu muitos problemas 
estruturais e financeiros 

Para hospital de campanha

deixados pelo governo 
anterior. O requerimento 
pedindo o hospital de cam-
panha será encaminhado 
ao governador do Estado 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), e ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido).

Durante a votação da 
propositura, o presidente 
da Câmara, vereador David 
Neto (PP) sugeriu ainda a 

instauração de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
para investigar o dinheiro 
enviado pela União no ano 
passado para Itaquaquecetuba. 

“Foram R$ 40 milhões para 
combater a Covid enviados 
pelo governo federal. Mesmo 
assim, não tivemos Hospital 
de Campanha. Seria perti-
nente investigar o que foi 
feito com esse dinheiro”, 
comentou.

Pedido foi aprovado pela Câmara na sessão de terça

Divulgação

Leitos para Covid no PS são 
inaugurados em Suzano

Nove pessoas já foram atendidas no espaço; amanhã mais seis vagas serão liberadas

PANDEMIA

A Prefeitura de Suzano 
inaugurou ontem uma nova 
ala no Pronto-Socorro Mu-
nicipal (PS) específica para 
o atendimento de pacientes 
diagnosticados com o coro-
navírus (Covid-19). Desde 
que começou a funcionar 
durante a madrugada, o 

“covidário” já acolheu nove 
pessoas identificadas com 
a doença. Outros seis leitos 
serão liberados amanhã.

O local receberá pacientes 
apenas por encaminhamento, 
portanto o atendimento segue 
sendo realizado no PS. Se 
for necessário, a pessoa será 
encaminhada ao “covidário”, 
onde realizará cadastro e 
poderá ser direcionada para 
uma das poltronas de oxi-
genoterapia ou, em casos 
mais graves, para um leito 
adequado a sua condição. O 
espaço conta com 15 unidades 
semi-intensivas, todos com 
respiradores e monitores de 
parâmetros, nove poltro-
nas para oxigenoterapia de 
pacientes estáveis, salas de 

medicação, triagem e coleta, 
dois consultórios médicos e 
dois postos de enfermagem.

Com isso, Suzano passa 
a dispor de 27 leitos semi-

-intensivos, além de 30 en-
fermarias e 20 Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs). 
“Todos os itens utilizados no 
‘covidário’ são provenientes do 
antigo Hospital de Campanha. 
Conseguimos oferecer uma 
estrutura com 15 leitos com 
respiradores e 9 vagas para 

observação. Será um impor-
tante posto de atendimento 
às pessoas diagnosticadas 
com a Covid-19”, explicou 
o titular da Saúde suzanense, 
Pedro Ishi.

Segundo o prefeito de 

Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
o espaço foi implementado 
com o objetivo de esvaziar 
o PS e garantir que a cidade 
tenha infraestrutura ade-
quada para atender toda 
a população. Com o novo 

“covidário”.
“Precisamos da colaboração 

de todos para que o vírus 
não circule. Todo o Estado 
está preocupado com leitos, 
muitas cidades da região 
estão com altos níveis de 
ocupação. A prefeitura tem 
trabalhado para fornecer 
todo o suporte necessário 
às famílias, mas o cenário 
é preocupante e precisamos 
nos prevenir. Se cuidem e se 
protejam”, pediu o chefe do 
Executivo suzanense.

Além dos leitos, ainda há no local nove poltronas para realizar oxigenoterapia

Irineu Junior/Secop Suzano

Em razão da piora nos casos 
de coronavírus (Covid-19), o 
atendimento presencial no Pro-
con de Ferraz de Vasconcelos 
está suspenso. Consumidores 
que precisarem de consultas, 
reclamações e denúncias devem 
realizar as solicitações por e-

-mail ou telefone. A medida 
vale até o próximo dia 30.

Localizado no Centro de 
Integração à Cidadania (CIC), 
no Parque São Francisco, o 
órgão informa que mesmo 
com atendimento a distân-
cia, todos serão orientados 
sobre seus direitos e deveres, 
e receberão todo o auxílio 
necessário para solucionar as 
requisições. De acordo com 
a coordenadora do Procon 
de Ferraz, Fernanda Cato, o 
intuito é orientar o consumo 
consciente aos consumidores e 
fornecedores neste período de 
pandemia. “Nosso trabalho é 
dar total proteção ao cidadão, 
por isso, neste momento, nossa 
prioridade é zelar pela vida  
e garantir a continuidade da 
prestação dos serviços”, afirma. 

Moradores podem entrar 
em contato com o Procon 
pelo telefone 4679-4782, ou 
pelo e-mail procon@ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br.

Atendimento 
presencial 
no Procon é 
suspenso

Ferraz

Motoristas são detidos 
durante crime ambiental

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano, com o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas, impediu um 
crime ambiental ontem, no 
Parque Astúrias, na região de 
Palmeiras. Os maquinários 
utilizados foram apreendi-
dos e os motoristas foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia Central para colaborar 
com as investigações.

GCMs estavam em uma 
viatura da Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu)  próximo 
ao bairro quando receberam 
uma denúncia de movimen-
tação irregular de terra nas 
proximidades. Chegando ao 
local, na estrada do Kidani, 
os guardas avistaram um 
caminhão e uma retroes-
cavadeira retirando terra 
do local.

Os agentes impediram que 
a movimentação continuasse 
e questionaram os motoristas 
se eles tinham autorização 
para atuar no terreno. Os 

Suzano

dois indivíduos não soube-
ram responder, portanto foi 
solicitado o apoio do setor 
de Fiscalização de Posturas 
da prefeitura para verificar 
se a propriedade era pública. 
Com a confirmação do crime 
ambiental, a GCM contatou 
os agentes municipais de 
Meio Ambiente e apreendeu 
os veículos.

Os motoristas foram en-
caminhados ao DP central 

para colaborarem com a 
apuração do caso. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
André Chiang, a ação in-
tegrada foi essencial para 
impedir o prosseguimento 
do delito. “Com o trabalho 
conjunto, conseguimos for-
talecer e ampliar o alcance 
das medidas de combate 
aos crimes ambientais em 
Suzano”, ressaltou.

Veículos e suspeitos foram levados para a delegacia

Wanderley Costa/Secop Suzano

O espaço conta 
com 15 unidades 
semi-intensivas, 
todos com 
respiradores
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Novo lote de vacina chega para 
dar continuidade à campanha

Carga com 24.520 doses da CoronaVac foi enviada pelo Estado; municípios vão fazer a retirada do imunizante

CORONAVAC

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 
vacinação do grupo da faixa 
etária de 72 a 74 anos. Cada 
município irá se organizar 
para dar início à imunização 
do novo grupo.

Em Suzano, a Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 
4.570 doses que serão admi-
nistradas durante nova etapa 
da campanha de imunização, 
que será retomada amanhã, 
contemplando os idosos maiores 
de 73 anos com a primeira 
dose e a segunda aplicação 
dos suzanenses maiores de 
80 anos. Na segunda-feira 
, o dia será destinado aos 
cidadãos de 72 anos, que 
também deverão receber a 
primeira dose.

O atendimento nos dois 

dias ocorrerá das 8 às 17 horas 
em três polos de vacinação, 
na Arena Suzano, no Centro 
de Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza Can-
dido, que fica na rua Teruo 
Nishikawa, 570, no Jardim 
Gardênia Azul e na Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva, localizada na rua 
Valdir Dicieri, 305, no Jardim 
Belém/Distrito de Palmeiras. 
O sistema drive-thru estará 
disponível no primeiro en-
dereço, no Parque Municipal 
Max Feffer, com entrada de 
veículos pela avenida Brasil.   

Amanhã, os idosos maiores 
de 73 anos que ainda não 
receberam a primeira dose 
e as pessoas maiores de 80 
anos que não concluíram o 
ciclo com a segunda aplica-
ção deverão comparecer aos 
polos. Já no próximo dia 22 
(sexta-feira), será a vez dos 
idosos de 72 anos receberem 
a primeira etapa da vacina.

Para garantir a primeira 
dose, o munícipe deverá 
apresentar documento original 

com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa por meio do link 
http://bit.ly/FichaCovid. Além 
disso, também será preciso 

efetuar o pré-cadastro no site 
“Vacina Já” (https://www.vaci-
naja.sp.gov.br/), do governo 
do Estado. Já para receber a 
segunda dose será exigido o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa, CPF e 
documento original com foto. 

A expectativa é de que 
85,1% do montante de doses 
recebidas nesta quarta-feira 
seja direcionado à aplica-
ção em pessoas com idades 
entre 72 e 74 anos. Com a 
nova remessa, Suzano chega 
a 26.069 doses recebidas, 

sendo 22.119 da CoronaVac e 
3.950 de Oxford/AstraZeneca. 
Deste total, 20.462 já foram 
aplicadas contemplando a 
primeira e a segunda fase 
de imunização.

A expectativa é de que 
85,1% do montante de doses 
recebidas nesta quarta-feira 
seja direcionado à aplicação 
em pessoas com idades entre 
72 e 74 anos. Com a nova 
remessa, Suzano chega a 
26.069 doses recebidas, sen-
do 22.119 da CoronaVac e 
3.950 de Oxford/AstraZeneca. 
Deste total, 20.462 já foram 
aplicadas contemplando a 
primeira e a segunda fase 
de imunização.

De acordo com balanço 
atualizado de ontem, 14.266 
pessoas já receberam a primeira 
dose e 6.196 completaram o 
ciclo com a segunda aplicação. 
A atualização dos números 
é referente ao último dia da 
campanha, realizada anteoon-
tem, tendo os idosos de 75 
e 76 anos como principal 
público-alvo.

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
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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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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 

MOMENTO
especial

Mudar faz parte da vida

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes do dia de hoje, muita saúde, paz e 

carinho... Feliz aniversário!  

 Deixe as suas esperanças e não as 
suas dores moldarem o seu futuro.”

 cultura@jornaldat.com.br

tivermos coragem 
para tomar essa 
decisão, estaremos 
a dar o primeiro 
passo rumo à nossa 
felicidade.
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Natural de: SUZANO
Data de Nascimento: 12/01/1980
Estado civil: SEPARADO
Filhos: DOIS (LAIZA E LORENZO)
Formação: Graduado em Propaganda e Mar-
keting
Pós em Administração industrial
Direito pela Unisuz

Vagner Borges e Vice-Versa
Latrell Brito por 
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Vagner Borges e sua filha Laiza

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
OG - Como surgiu e quando 

a empresa Grupo Safe?

Venho de chão de fábrica,  
fazíamos rodas, rodízios e carri-
nhos ... mas naquela marolinha 
do lula em 2008 , sem capital e 
sobre nome falimos , comecei a 
fazer festas com o resto que me 
sobrou, até virou por um tempo 
, mas não era pra mim , pensava 
em algo seguro , estável , comecei 
a fazer consultoria em algumas 
empresas, fi z em um açougue 
, mercado e numa empresa de 
serviços ( facilites) acabei entran-
do como socio, mas assim que 
estabilizei a empresa meu socio 
me deu um “passa moleque” foi 
onde me veio a ideia do nome 
SAFE que traduzido é seguro.

OG- Você atua no setor priva-
do e também no serviço público?

Na marolinha que passamos 
em 2008, o setor privado que-
brado, resolvi investir no setor 
público, sempre em três pastas, 
educação, saúde e segurança. 
Essas pastas os prefeitos são 
obrigados a pagar pois parte da 
arrecadação e destinado a isso, 
meio mais seguro.

OG - Sei que atua em várias 
cidades. Tem mais ou menos 
um número hoje da abrangên-
cia do Grupo Safe?

Começamos com 2 municí-
pios e hoje 12 anos de empresa 
prestamos serviços diversos em 
30 municípios, chegando aí em 
uns 5 mil colaboradores

OG - Quais áreas mais espe-
cifi cas que são os carros chefes 
do grupo Safe?

Sem dúvidas facilites (por-
taria, limpeza, recepção, mo-
toristas entre outros) somos 
especializados em limpeza hos-

pitalar aonde requer mais téc-
nica, mas terceirizamos mão de 
obras médicas, odontológicas e 
enfermagem.

Também produzimos parte 
de nossos produtos de limpe-
za, papeis higiênico, toalhas 
e lençóis

OG- Você é um empreende-
dor nato, e sei também que é 
religioso. Busca inspiração onde 
nas suas decisões?

Obrigado, sim sou cristão. 
Sou admirador das escrituras 
Sagradas, meu livro de cabe-
ceira, desde criança tenho a 
Bíblia como livro guia de vida, 
tudo tem um manual e com o 
ser humano não seria diferente

“Philip Kotler, primeiro você 
entende depois atende” Guru 
do Marketing

Se você deixa o machado per-
der o corte e não o afi a, terá de 
trabalhar muito mais. É mais in-
teligente planejar antes de agir. 
Eclesiastes 10:10

Dois pensamentos parecidos, 
porem um precisei passar por 
uma faculdade para aprender 
e entender, outro desde crian-
ça ouço através da igreja, com 

também
-Ser cabeça e não cauda (a 

frente sempre)
-Ser sal da terra (equilíbrio)
-Ser luz do mundo (sobre 

iluminar)
Minha maior faculdade é ser 

servo de Deus

OG- O mercado hoje, como 
você vê a concorrência e seus de-
safi os maiores quais são?

Somos polivalentes , nos adap-
tamos a tudo, sou preso a negó-
cios nunca a produto, a concor-
rência vejo como algo bom , me 
faz estudar mais para ser melhor 
, como diz Matheus 5 : 41 Assim, 
se alguém te forçar a andar uma 
milha, vai com ele duas.

Fazemos + do que tem que 
ser feito

OG- Você é apreciador de 
música boa e adora os palcos. 
Como surgiu esta paixão?

Isso vem de família, todos em 
casa adoramos cantar, sou aman-
te da arte, comecei na igreja, fi z 
algumas aulas de piano, canto 
desde criança, me faz muito bem 
cantar, tocar e escrever

“à música e o vínculo que une 
a vida do espirito a dos senti-
dos, a melodia é a vida sensível 
da poesia”

OG Em alguns posts que faz, 
vejo sempre dando oportunidade 
para grandes nomes da música 
regional e os valorizando neste 
difícil momento.

Seria uma missão, um prazer, 
ou um mix de como ser huma-
no e como empresário estar so-
mando para com eles?

Como amo a música, mas 
nunca levei de forma profi ssio-
nal , pego carona com vários da 
região para estar nos palcos e 
com essa pandemia muitos deles 
fi caram parados, dai eu e meu 
Compadre Saymon Saas que é 
referência para nós , Violão e voz 
do cantor Thiaguinho tivemos 
a ideia de gravar algumas mú-
sicas onde convidamos grande 
parte de cantores da região para 
gravar, fi zemos Live benefi cen-
te , doamos cestas básicas para 
músicos e instituições .

OG - Você sabe viver a vida. 
Como defi nir o Vagner Borges e 
o Latrell Britto (Vida de Britto).?

VAGNER BORGES é um so-
nhador que saiu de casa aos 12 
anos, que começou a trabalhar 
aos 9 vendendo sorvete no ter-
minal norte de Suzano em 1989, 
que sempre lutou por sua famí-
lia, trabalha a 32 anos e estudou 
25 anos para ter a famosa vida 
de Brito kkkk

LATRELL BRITO, é um jovem 
homem adolescente kkk que amar 
viajar, cantar, alegre, humorado 
e sanguíneo kkk vive no máximo 

que pode, sem medo de ser feliz

OG - Sua empresa já passou 
de 10 anos de atuação e foi eu 
quem te aconselhei para desen-
volver na época uma marca (um 
selo) para as ações de mídia. Tem 
algum sonho de comemorar uma 
marca futura e qual seria o es-
tilo? Já conversamos sobre isso 
......relate aqui

Esse seria um grande sonho 
empresarial ... colocar todos os 
colaboradores em um só lugar, 
talvez eu nem conseguiria falar 
algo pra eles, só ia chorar kkkk 
são 30 municípios, mais de 5 mil 
colaboradores, imagino uma fes-
ta numa fazenda com todos eles 
reunidos, brincando, conhecen-
do um a um.

Deus e bom o tempo todo, o 
tempo todo ele é bom.

MBA SEDA Executive Education,
Master of Business Administration
MBA, MARKETING DIGITAL / MBA GLO-
BAL Dublin / Brasil
Empresa : GRUPO SAFE
Função: CEO
Atividade: TERCEIRIZACAO GERAL DE 
MAO DE OBRAS ENTRE OUTROS

• Jogo Rápido

Um Filme - Gênio indomável

Um Livro - Bíblia, 48 leis do poder

Um Prato - Angu, quiabo e frango 
ao molho

Uma bebida - Wisk

Um perfume - Bulgari Black

Um Carro - Mercedes

Um lugar - Minha casa

Uma viagem - Paris

Um Sonho - Formar e casar minha 
fi lha

Uma frase - Fazendo + do que tem 
que ser feito!!!!!

Uma mensagem por Vagner Borges
Gálatas 6:7 Não se deixem enganar: 
de Deus não se zomba. Pois o que o 
homem semear isso também colherá.

Uma mensagem por Latrel Britto
Seja verdadeiro e sincero com você, 
viva seja feliz mas ponham à prova 
todas as coisas e fi quem com o que 
é bom.

O empresário 
Vagner Borges

Versão Latrell Brito


