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Mogi já utilizou 94% das
doses recebidas pelo Estado

Segundo dados do Vacinômetro, mais de 34 mil imunizações contra a Covid foram aplicadas nos públicos-alvos

Mogi das Cruzes já aplicou 34.254 
vacinas desde o começo da campa-
nha de imunização contra o coro-
navírus, o saldo representa 94,3% 
do total de doses distribuídas ao 
município. De acordo com dados 
disponibilizados pelo banco de da-
dos do Vacinômetro, do governo 
do Estado, e atualizado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde mo-
giana, o percentual de aplicação 
é um dos mais elevados entre os 
municípios mais populosos do Alto 
Tietê. Mais da metade foi utilizada 
como vacinas de 1 ª dose (24.047) 
e o restante (10.202) como 2ª dose.  
Cidades, página 6

 Com ocupação de 100% das 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivas para coronaví-
rus (Covid-19) há uma semana, o 
Executivo municipal pretende su-
prir a demanda por internações 
com um novo hospital temporário. 
Dessa vez, a nova instalação deverá 
disponibilizar tanto leitos de UTI 
quanto Enfermaria, no entanto, a 
viabilidade do projeto ainda de-
pende de avaliações técnicas de 
engenheiros e médicos, uma vez 
que o prédio ainda está em obras.. 
Cidades, página 5

Futura maternidade

PREFEITURA ESTUDA INSTALAR NOVO HOSPITAL DE CAMPANHA

COVID-19

Alto Tietê 
registra mais 
24 mortes. p5

Por sete dias consecutivos, Mogi das Cruzes tem registrado ocupação total dos 143 leitos de UTI 

Emanuel Aquilera

FEIRA NOTURNA

 Mercado do Produtor terá drive-thru a partir de hoje. Cidades, página 4

O atendimento será realizado no 
drive-thru do bairro do Mogilar e 
também em 19 unidades de saúde. 
A aplicação da segunda dose para 
trabalhadores da saúde também 
ocorre hoje. Cidades, página 6

75 anos ou mais

VACINAÇÃO 
CONTINUA 
HOJE

Pandemia

Condemat 
estuda antecipar 
feriados
Cidades, página 6

CONDENAÇÃO

Lucarefski dá 
entrada em 
recurso. p5
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CONTRACAPAEDITORIAL

Empatia

A 
chegada do décimo lote de vaci-
na CoronaVac contra a Covid-19, 
do governo do Estado, é um alívio 
momentâneo para a continuidade 

da campanha no Alto Tietê, nesta fase vol-
tada aos idosos. Mesmo chegando sempre 
de última hora, é preciso comemorar. En-
quanto isso, enfermeiros e médicos alertam 
que a situação nas portas dos hospitais é a 
mais desesperadora possível. 

Mesmo com toda essa dificuldade logísti-
ca da vacinação e o desespero nos hospitais, 
classes específicas lutam por suas causas. Na 
Câmara de Mogi, discute-se a inclusão de 
coveiros como grupo prioritário da vacina-
ção, assim como motoristas profissionais, 
como de ônibus, taxistas, transporte por 
aplicativo e entregadores de delivery. Pro-
fessores e funcionários do ensino também 
querem prioridade. O mesmo ocorre com 
farmacêuticos, fisioterapeutas e outras classes. 
Ontem, o Sincomércio protocolou ofício ao 
prefeito Caio Cunha (Pode), em Mogi, para 
que comerciantes e atendentes tomem rapi-
damente a vacina. Seria ótimo imunizar a 
todos, se houvesse vacina sobrando, o que, 

definitivamente, não é o caso. Já represen-
tantes de academias esportivas querem que o 
setor seja incluído como atividade essencial. 

Mas, do que adianta, neste momento, va-
cinar trabalhadores da Educação, se alunos, 
pais e responsáveis continuarão na fila? De 
que adianta comerciantes estarem imuniza-
dos e os clientes não? Não parece sensato 
resguardar a vida de uma parte dos envol-
vidos nesses setores e deixar o restante sem 
a vacina. Neste momento, até mesmo o pú-
blico idoso – o mais afetado pela Covid-19 
-, vem enfrentando filas e ficando sem vaci-
na. Conforme publicado pelo Mogi News e 
Dat, nem 20% dos idosos no Alto Tietê fo-
ram imunizados.

Ontem, na zona leste da capital paulista, 
houve a primeira morte por falta de UTI. 
Um jovem, de apenas 22 anos. Poá também 
registrou o primeiro caso do tipo. A notícia 
caiu como uma bomba na Secretaria de Saú-
de. Até então, as pessoas morriam nas UTIs, 
mas o caso de ontem, infelizmente, deverá 
se intensificar nos próximos dias. A situação 
não é fácil para ninguém. É preciso empatia. 

Em tempos difíceis como 
esses que vivemos é preciso 
buscar alternativas para saú-
de física e mental. Pensando 
nisso, estudos científicos estão 
sendo realizados diariamen-
te para demonstrar a impor-
tância da prática esportiva.

Em artigo publicado na 
revista científica Diabetes & 
Metabolic Syndrome: Clinical 
Research & Reviews, pesqui-
sadores relatam, após analisar 
pacientes com Covid-19, que 
treinos aeróbicos contribuem 
para fortalecer a imunidade 
em geral e o sistema respi-
ratório, podendo minimizar 
a morbidade e mortalidade 
decorrentes do vírus. 

Além disso, muitas pessoas 
começam uma academia, uma 
natação, ou corrida para me-
lhorar a saúde cardiovascular. 
Durante a última década, os 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe da Guarda

cientistas analisaram como os 
exercícios podem melhorar 
a função cerebral. Indepen-
dentemente da idade, estu-
dos mostram que praticar 
esportes fornece alguns be-
nefícios excelentes. Um de-
les é reduzir o estresse, após 
um dia estressante, uma aula 
de natação, tênis, ou até uma 
caminhada pode te ajudar a 
aliviar a tensão e o estresse 
mental. O exercício também 
aumenta as concentrações de 
norepinefrina, um produto 
químico que pode moderar 
a resposta do cérebro ao es-
tresse e auxiliar aquelas pes-
soas que também apresentam 
déficit de atenção. 

Também existe o benefício 
da química da felicidade, por 
exemplo, passar uma hora 
nadando sem parar pode ser 
difícil, mas vale a pena o es-

forço. A prática do esporte 
libera endorfinas, que criam 
sentimentos de felicidade e 
euforia. Estudos tem demons-
trado que o exercício pode 
até mesmo aliviar os sinto-
mas de depressão. Por esta 
razão, profissionais da saúde 
recomendam que as pessoas 
que sofrem de depressão ou 
ansiedade, ou aqueles que 
estão apenas se sentindo pra 
baixo podem ter vários be-
nefícios. Em alguns casos, a 
prática de esportes pode ser 
tão eficaz quanto os antide-
pressivos no tratamento da 
depressão. Não se preocupe 
se você não é exatamente o 
esportista mais frequente. A 
prática de esportes por 30 
minutos 3 a 5 vezes por se-
mana pode instantaneamente 
melhorar o seu humor geral.

Doutor Luiz Felipe da Guarda é  

fisioterapeuta e presidente do  

Lions Clube Mogi das Cruzes.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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CHARGE

ANDRÉ DINIZ

PELOS MOTORISTAS
O vereador Edinho do Salão (MDB) 
apresentou, na Câmara,  uma in-
dicação ao prefeito de Mogi, Caio 
Cunha (Pode), para a incluisão dos 
motoristas que atuam no municí-
pio - de ônibus, de aplicativo, entre-
gadores e outros - entre os grupos 
prioritários para a vacinação con-
tra a Covid-19. A justificativa é devi-
do ao setor ter sido um dos poucos 
que não parou durante a pandemia.  

PELA LIMPEZA URBANA
Na mesma sessão, realizada na 
quarta-feira, o vereador Milton Lins 
da Silva, o Bigêmeos (PSD), enca-
minhou uma indicação ao Executi-
vo Municipal para que seja estuda-
da a possibilidade de realização de 
testes e disponibilização de mais 
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI) aos profissionais que 
atuam na limpeza urbana.  

CATA-TRANQUEIRA E PNEU
Doze bairros da cidade serão aten-
didos amanhã pela operação Cata-
-Tranqueira. As equipes também 
retomam a Operação Cata-Pneus. 
Serão atendidos a Vila Lavínia, Vila 
Vitória, Vila Progresso, Vila Berna-

dotti, Vila Flávio, Vila Nancy, Jardim 
Paulista, Vila Celeste, Chácara das 
Flores, Vila Cidinha, Vila Rubens e 
Residencial José Elias. Os mora-
dores devem deixar móveis, obje-
tos e pneus que não tenham mais 
serventia na frente de suas casas 
na noite de hoje ou antes das 7 ho-
ras de amanhã. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

PERDA NA EQUIPE
A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 
lamentou a morte do motorista que 
servia seu gabinete, Rubens Jr. O 
colaborador da Câmara se encon-
trava afastado e contraiu Covid-19 
no início deste mês. Ele morreu em 
decorrência de um infarto. “Perde-
mos um amigo, parte da equipe e 
da família”, expressou a vereado-
ra, em suas redes sociais. 

ABASTECIMENTO
O Serviço Municipal de Águas e Esgo-
tos (Semae) identificou um vazamento 
de água na avenida Prefeito Carlos Al-
berto Lopes, no Mogi Moderno, e fará 
um reparo emergencial na manhã de 
hoje. A previsão é de que a manuten-
ção seja concluída à tarde.
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Secretaria de Educação faz 
balanço do ano de 2020

A Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes 
apresentou na tarde de ontem 
em audiência pública online 
na Câmara Municipal, as 
ações realizadas no terceiro 
quadrimestre de 2020. Além 
das ações do encerramento do 
ano passado, a Pasta destacou 
os desafios da atual gestão, 
como a construção de uma 
educação segura e de quali-
dade durante a pandemia da 
Covid-19.

A Pasta encerrou o ano letivo 
de 2020 com 47.486 alunos 
matriculados em 210 unidades 
escolares, sendo 24.383 em 
período integral. Cerca de 3 
mil servidores atuam na rede 
municipal, entre o quadro 
do Magistério e os técnicos. 
Foram aplicados em 2020 
25,94%, referente às receitas 
resultantes de impostos. No 
total, ao longo do ano passado, 
foram investidos, considerando 
todas as fontes de receita da 
Secretaria no ano passado,  

Câmara

R$ 410.437.902,93. Os re-
cursos para a merenda escolar, 
por exemplo, foram 100% 
empenhados nos kits distri-
buídos durante o segundo 
semestre. Já os recursos do 
PTRF tiveram queda 75% no 
repasse previsto e as subven-
ções tiveram retração de R$ 
4 milhões.

A plataforma EAD do Crescer 
também foi destacada com o 
crescente número de acessos. 
Cerca de 28.775 pessoas 
distintas efetivaram 84.744 
inscrições em 2020. A Escola 
de Empreendedorismo e Ino-
vação, dedicada à fomentar o 
comportamento empreendedor 
e inovação, também ofereceu 
cursos online e lives em par-
ceria com o Sebrae.

Foram apresentadas ainda 
as ações do Pró-Escolar, o 
trabalho da equipe de Ma-
nutenção da Pasta e as ações 
realizadas pela Divisão de 
Tecnologia de Informação, 
como as inscrições online 

para creches e para alunos 
fora da rede pública, além 
da rematrícula para 2021. 
Dentre as ações desenvol-
vidas pelo Departamento 
Pedagógico no ano passado, 
destaque para as videoaulas. 
Com o novo formato das aulas 
propiciando maior interação 
entre alunos e professores em 
2021, a parceria com a TV 
Câmara será retomada com 
mais uma oportunidade de 
acesso ao conteúdo pelos 
alunos, principalmente a 
parcela de 19% de estudantes 
sem conectividade.

Na alimentação escolar 
foram distribuídos 342.632  
no segundo semestre do ano 
passado e foram atendidos 85 
alunos com dietas especiais. 
Sobre a entrega de kits nes-
te mês, devido à gravidade 
da situação da pandemia 
do coronavírus, está sendo 
organizada uma estratégia 
mais segura para a entrega 
dos kits.

Oxigênio pode faltar na região 
por problemas na distribuição

Alerta foi dado ontem de manhã pela coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins

PANDEMIA

A coordenadora da Câmara 
Técnica de Saúde do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), Adriana Mar-
tins, informou na manhã 
de ontem que a região corre 
o risco, assim como outras 
regiões do Estado, de sofrer 
com a falta de fornecimento 
de oxigênio em algumas das 
unidades médicas, devido a 
problemas com distribuição.

A entrevista foi concedida a 
uma rádio local, onde  Adriana 
reforçou que a situação da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) tanto na região 
quanto em todo o Estado é a 
pior desde o início dos casos, 
há um ano, e que a ocupação 
de leitos em hospitais públicos 
e privados colocou usuários 
das redes particulares e do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
nas mesmas condições de 
atendimento.

Durante a conversa, a coor-
denadora reforçou que os 
problemas na distribuição de 
oxigênio podem ocorrer em 

locais que utilizam o sistema 
de cilindros individuais, e não 
com as unidades hospitalares 
que usam reservatórios de 
oxigênio líquido. Outro item 
que pode estar próximo de 
entrar em falta no mercado 
são os medicamentos como 
anestésicos necessários para 
o processo de entubação, 
utilizados nos leitos de alta 
complexidade.

Questionada pela reporta-
gem sobre a possibilidade de 
falta de oxigênio, a Câmara 
Técnica de Saúde do Con-
demat informou que, até o 

presente momento, os leitos 
em funcionamento no Alto 
Tietê estão abastecido.

O grupo técnico do Conde-
mat também confirmou que, 
até ontem, foram instalados 
20 leitos de Enfermaria no 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti, e que hoje está 
previsto o processo de instala-
ção dos dez leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
além de confirmar o plano de 
instalação de mais 60 leitos 
no hospital de Jundiapeba.

Segundo os representantes 
do consórcio, há também o 

plano de ampliação de leitos 
de enfermaria e instalação de 
leitos no Hospital das Clínicas 
de Suzano, porém ainda há 
a necessidade de contratação 
de mão de obra e materiais 
para a instalação dos leitos. 

“O Condemat está em trata-
tivas com o Estado para que 
esta demanda seja suprida o 
quanto antes para possibilitar 
a abertura de novos leitos”, 
encerrou em nota.

Até o final da tarde de on-
tem, as cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê apre-
sentavam índices de ocupação 
de enfermaria e de UTI ainda 
acima das marcas estabelecidas 
pela fase 1 vermelha do Plano 
São Paulo. Mogi das Cruzes 
marcou 100% de UTI e 92,7% 
de enfermaria; Suzano regis-
trou 109,09% da ocupação 
de seus leitos no total. Poá 
contava com 93% dos leitos 
de enfermaria e 50% dos 
leitos de UTI com pacientes 
de Covid-19, enquanto que 
Itaquaquecetuba apontou 93% 
dos leitos de enfermaria e 72% 
dos leitos de alta complexidade 
prestando atendimento.

André Diniz

Situação já ocorre em outras regiões do Brasil

Ministério da Saúde

A Prefeitura de Poá 
informou, por meio da 
Secretaria Municipal da 
Saúde, que um paciente 
da rede pública veio a 
óbito, ontem, enquanto 
aguardava transferência 
para uma vaga de Unida-
de de Terapia Intensiva 
(UTI). O paciente tinha 
83 anos e apresentava 
histórico de diabetes, 
hipertensão e doença 
pulmonar obstrutiva crô-
nica, enquanto aguardava 
uma transferência pela 
Central de Regulação 
de Oferta de Serviços 
de Saúde (Cross) desde 
anteontem.

Este é o segundo caso 
fatal de Covid-19 apontado 

Poá confirma a  

1ª morte por falta  

de transferência  

para UTI na região 
como de paciente que não 
conseguiu uma vaga de 
transferência para uma 
unidade de referência 
devido à superlotação 
de leitos. Na capital pau-
lista, o prefeito Bruno 
Covas (PSDB) declarou 
que um paciente de 22 
anos morreu no Pronto 
Atendimento São Mateus 
II, na zona leste da cida-
de, enquanto aguardava 
desde 11 fe março uma 
vaga para internação 
em UTI.

A Grande São Paulo, 
segundo dados do go-
verno estadual, chegou 
a 91% de taxa de ocu-
pação de leitos de alta 
complexidade. (A.D.)

Taxa de isolamento social 
em Mogi sobe para 42%

Mogi das Cruzes marcou 
isolamento social de 42% 
entre segunda e quarta-feira 
desta semana. O índice 
ainda é baixo, considerando 
o recomendando de, pelo 
menos, 60% para o com-
bate eficaz da disseminação 
coronavírus (Covid-19). Na 
comparação com os mesmos 
dias da semana anterior, a 
cidade só conseguiu subir 
um ponto percentual, con-
forme aponta atualização do 
Sistema de Monitoramento 
Inteligente de São Paulo 
(Simi).

Apesar dos índices de 
isolamento mais recentes 
registrados em Mogi serem 
superiores ao que a cidade 
vinha registrando antes de 
entrar na fase vermelha 
do Plano São Paulo, no 
começo de março, quando 
o monitoramento apontava 
taxas de 37%, o respeito 

Distanciamento

ao isolamento ainda está 
bem abaixo do considerado 
satisfatório pelo governo 
do Estado.

De acordo com a atuali-
zação mais recente, os três 
primeiros dias úteis dessa 
semana só superaram o re-
gistrado na semana anterior 
em um ponto percentual.

Na primeira vez que 
a cidade entrou na fase 

vermelha, em junho de 
2020, o índice chegou a 
alcançar 52%. Na ocasião, 
os casos de internação e 
óbitos estavam longe dos 
recordes dos últimos dias 
e a região nunca havia ex-
perimentado a atual fase 
emergencial do Plano SP, 
ainda mais restritiva do 
que a vermelha.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Percentual de isolamento ainda é longe do ideal

Arquivo/Mogi News
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Mogi é selecionada na Jornada 
da Reforma Administrativa

Seleção significa que a gestão foi considerada uma liderança transformadora e com alto poder de impacto

GESTÃO PÚBLICA

Mogi das Cruzes foi sele-
cionada e confirmou presença 
na Jornada da Reforma Admi-
nistrativa e Gestão de Pessoas 

- uma iniciativa de melhoria 
da gestão pública que reunirá 
12 municípios, selecionados a 
partir de um grupo de mais de 
60 cidades brasileiras, sendo 
apenas três do Estado de São 
Paulo. Além do prefeito Caio 
Cunha (Podemos), participarão 
do evento o prefeito paulis-
tano Bruno Covas (PSDB) e 
colegas como Dário Saadi 
(Republicanos) (Campinas), 
Margarida Salomão (PT) (Juiz 
de Fora) e Marcelo Belinati 
(PP) (Londrina), entre outros 
administradores municipais

Para Caio Cunha, a seleção 
de Mogi das Cruzes para o 
evento mostra que os pilares 
da gestão têm uma conexão 
direta com os conceitos mais 
modernos debatidos na área. 
São eixos como Qualidade de 
Vida e Cidadania, Crescimento 
Sustentável e Gestão Inteligente, 
Participativa e Transparente. 

“Nossos valores estão ligados 

Caio Cunha afirmou que Mogi tem conexão direta com gestão pública moderna 

às necessidades fundamentais 
dos cidadãos e à consolidação 
dos direitos civis, políticos e 
sociais de cada um. Pensamos 
em um desenvolvimento estra-
tégico, que pensa no amanhã, 
sempre levando em conta a 
transparência e a participação 
permanente das pessoas no 
processo”, afirmou.

A Jornada Reforma Admi-
nistrativa e Gestão de Pessoas 
é uma iniciativa liderada pela 
Comunitas, organização da 
sociedade civil que fomenta 
e fortalece um pacto coletivo 
entre setores para o desenvol-
vimento sustentável do Brasil, 
com parceria da Aliança para 
Lideranças de Impacto no 
Setor Público, uma coalizão 
formada pela Fundação Le-
mann, o Instituto Humanize, 
a Fundação Brava e o Instituto 
República.

O evento tem como objetivo 
apoiar governos municipais 
nos processos de reformas 
administrativas e iniciativas de 
melhoria de gestão de pessoas 
com o intuito de alcançar uma 

gestão mais eficiente e maior 
qualidade na prestação de 
serviços. A Jornada abordará 
cinco eixos temáticos: revisão 
da legislação, recrutamento e 
seleção para cargos de lide-
rança, melhoria de processos 
de desenvolvimento humano, 

melhoria da qualidade no am-
biente de trabalho e processos 
de avaliação de desempenho.

A secretária municipal de 
Gestão, Flavia Goulart, explicou 
que a participação de Mogi 
na Jornada incluirá uma série 
de encontros virtuais, com 

duração de três meses.
 As reuniões terão início 

a partir da semana que vem 
e irão até meados de junho. 

“Serão encontros semanais, 
com a participação dos re-
presentantes dos municípios 
e a condução de diversos 

especialistas no tema gestão 
de pessoas”, detalhou.

Ela completou lembran-
do que cada município será 
conduzido na construção de 
seu próprio projeto, desde 
a fase de diagnóstico até a 
formatação, passando pelo 
debate e formatação do pro-
jeto. O primeiro encontro 
virtual ocorrerá no próximo 
dia 26 de março e o último 
está previsto para o dia 18 
de junho, quando ocorrerá a 
apresentação dos resultados. 

“A cada semana, o time de 
Mogi das Cruzes entregará as 
atividades para juntos cami-
nharmos na construção desse 
projeto”, observou Flavia.

A seleção de Mogi das Cruzes 
para o evento significa que a 
gestão foi considerada uma 
liderança transformadora e 
com alto poder de impacto. 
A jornada tem como objetivo 
atuar na formação de governos 
cada vez mais eficientes e que 
ofereçam maior qualidade 
na prestação de serviços ao 
cidadão.

Reprodução

Feira noturna do Mercado 
do Produtor terá drive-thru

A feira noturna do Mercado 
do Produtor Minor Harada, 
no Mogilar, terá drive-thru 
a partir de hoje. A entrada 
e a saída serão pelo Portão 
Principal e o espaço terá apro-
ximadamente 11 barracas de 
alimentos de pronto consumo 
e uma de frutas. O horário de 
funcionamento será o mesmo, 
das 17 às 22 horas.

A organização foi feita em 
conjunto pela Secretaria de 
Agricultura e os feirantes. 
“Planejamos essa ação em 
conjunto com os feirantes 
visando o cumprimento dos 
protocolos sanitários, e assim 
viabilizar a feira noturna. É o 
resultado do trabalho que tem 
sido feito pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes reunindo os 
esforços de diversas secretarias 
para diminuir os impactos da 
pandemia da Covid-19”, disse 
o secretário de Agricultura, 
Felipe Almeida.

O objetivo é oferecer um 
ambiente agradável aos con-
sumidores com um som am-
biente oferecido pela equipe 

Pronto consumo e frutas

da Secretaria de Cultura. As 
barracas serão montadas dos 
dois lados da Plataforma com 
a frente para as áreas de esta-
cionamento. Os clientes farão 
seus pedidos de dentro dos 
veículos e aguardarão a entrega 
estacionados em local deter-
minado. Os veículos receberão 
um número na hora da compra 
para identificação na entrega. 
Os pedidos também poderão 
ser feitos via whatsapp. 

Caso necessitem de um 

atendimento extra, após o 
pedido, os clientes poderão 
sinalizar com o pisca alerta 
para que funcionários da As-
sociação dos Feirantes possam 
atender. Serão confeccionados 
panfletos com contato de cada 
barraca, que serão entregues 
na entrada do drive thru, além 
de um banner informativo. 
A Associação dos Feirantes 
disponibilizará três monitores 
de trânsito para controlar a 
circulação.

Horário de funcionamento será das 17 às 22 horas

Ney Sarmento/PMMC

ACMC e Sincomércio avaliam o 
baixo movimento nas vendas

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
e o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio) ava-
liaram que, apesar de poucos 
dias do funcionamento do 
sistema drive-thru, já é no-
tório que o movimento está 
baixo. Ontem, completaram 
três dias de funcionamento 
do sistema de compras que 
se fez necessário para conter 
a disseminação da Covid-19.

O vice-presidente da ACMC, 
Roberto Assi, explicou que a 
queda do movimento atrelada 
às obrigações financeiras 
dos lojistas mesmo em uma 
época difícil como esta são as 
maiores dificuldades. “Além 
do movimento dos comércios 
estar baixo, os empreendedores 
precisam continuar pagando 
seus aluguéis, impostos e 
taxas em dia, o que dificulta 
ainda mais a situação para 
eles”, lamentou.

Apesar destes fatores, o 

Drive Thru

resultado do modelo de com-
pras tem sido positivo e com 
poucos desentendimentos. 
Isso porque, no primeiro e 
segundo dia, algumas pessoas 
ainda se confundiam com 
o sistema drive thru e suas 
regras. “Não podemos nos 
esquecer que no drive thru 
os clientes não podem sair 
de seus carros para buscar as 
compras, isto só é permitido 
nos serviços Take Away”, 
explicou.

Em um restaurante, o 
cliente faz o pedido utilizando 
o telefone, WhatsApp ou 
outros aplicativos e a reti-
rada é feita, normalmente, 
no próprio estabelecimento. 
No entanto, os clientes não 
podem consumir no local e 
vão até o comércio somente 
para buscar suas merca-
dorias. Já no sistema drive 
thru, como ocorre em Mogi 
desde a terça-feira passada, 
é necessário aguardar que o 
produto seja entregue dentro 
do veículo.

Para Valterli Martinez, 

presidente do Sincomércio, 
é necessário que as divulga-
ções sobre o modelo drive 
thru sejam divulgadas com 
mais frequência para que haja 
maior adesão às compras. Isso 
porque, diversos clientes não 
têm conhecimento sobre as 
regras para comprar e acabam 
desistindo.“Apesar disso, vejo 
que diversos lojistas têm se 
esforçado em informar seus 
clientes por meio de banners 
em frente às lojas e suas redes 
sociais, por exemplo”, disse 
o presidente.

Ainda na manhã de ontem, 
o sistema de compras foi am-
pliado para todo o município 
onde há vagas da Zona Azul. 
A tarifa do estacionamento 
está 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.

Thamires Marcelino
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Hospital de Campanha pode 
funcionar em Braz Cubas

Estrutura seria montada no prédio da futura Maternidade Municipal, segundo o prefeito Caio Cunha

MAIS LEITOS

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes avalia a possibilidade 
de abrir um hospital de cam-
panha no prédio da futura 
Maternidade Municipal, no 
distrito de Braz Cubas. Com 
ocupação de 100% das Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) 
exclusivas para coronavírus 
(Covid-19) há uma semana, 
o Executivo municipal pre-
tende suprir a demanda por 
internações com um novo 
hospital temporário. Dessa 
vez, a nova instalação deverá 
disponibilizar tanto leitos 
de UTI quanto Enfermaria, 
no entanto, a viabilidade 
do projeto ainda depende 
de avaliações técnicas de 
engenheiros e médicos, uma 
vez que o prédio ainda está 
em obras.

A alta de internações de 
pacientes com sintomas da 
Covid-19 em Mogi começa a 
exigir um segundo hospital 
de campanha. Por sete dias 
consecutivos a cidade tem 

registrado ocupação total dos 
143 leitos de UTI localizados 
em sete hospitais. “Estamos 
avaliando a possibilidade 
de aproveitar a estrutura 
da Maternidade Municipal 
para abrir um Hospital de 
Campanha. Entendemos 
que é melhor investir em 
uma estrutura própria e já 
existente do que alugar uma 
estrutura provisória. Estamos 
correndo para garantir a 
utilização desse espaço nos 
próximos meses”, disse o 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
em suas redes sociais.

Como a construção da 
futura maternidade ainda 
não foi concluída, registrando 
uma conclusão de 75% do 
total, a Prefeitura solicitou 
à empresa responsável pelos 
serviços o adiantamento de 
algumas alas para que possam 
ser utilizadas como infraes-
trutura para abrigar os leitos. 
Desse modo, o investimento 
em uma estrutura própria e 
já existente tornaria viável 
a utilização do hospital de 

forma permanente mesmo em 
momentos de baixa demanda, 
sem o risco de desmontar a 
unidade na incerteza sobre 
o fim da pandemia, como 
já ocorreu anteriormente.

Entre maio e agosto do ano 

passado, funcionou em Mogi 
um hospital de campanha 
montado na Avenida Cívica, no 
bairro do Mogilar. A unidade 
chegou a ter capacidade de 
ofertar 200 leitos de Enfer-
maria mas nunca teve mais 

do que 50 vagas ocupadas 
simultaneamente. Diante 
da redução de casos e baixa 
demanda registrada na época, 
o hospital foi desmontando 
e os pacientes foram absor-
vidos pelo sistema de Saúde 

permanente da cidade que 
também recebeu novos leitos 
chegando a se aproximar do 
total de leitos ofertados pelo 
hospital temporário.

Em um cenário totalmente 
diferente, onde, ao invés do 
fim da pandemia, a cidade 
e o país registram recordes 
de óbitos, a preocupação 
dos pacientes em fila de 
espera por vagas é com o 
tempo necessário para a 
inauguração dessa unidade, 

“meses” segundo declaração 
do prefeito. Por isso, a Pre-
feitura também deixou em 
aberto a possibilidade de 
instalação de um hospital 
de campanha em tendas, 
funcionando nos mesmos 
moldes do anterior. “A gestão 
avalia todas as possibilidades, 
exatamente por isso está sendo 
considerada esta alternativa 
de aproveitar a estrutura da 
futura Maternidade Muni-
cipal”, informou em nota a 
Prefeitura de Mogi.

* Texto supervisionado 
pelo editor*

Luiz Kurpel*

Viabilidade do projeto ainda depende de avaliações técnicas. Prédio está em obras

Emanuel Aquilera

Defesa de Lucarefski dá 
entrada em recurso

Anteontem, a defesa do 
vereador Carlos Lucarefski 
(PV), membro da Câmara 
de Mogi das Cruzes, entrou 
com recurso com efeito sus-
pensivo, contra a decisão em 
primeira instância da Vara da 
Fazenda Pública do município. 
A condenação, publicada 
no início do mês, aponta 
o parlamentar juntamente 
com duas ex-assessoras por 
improbidade administrativa.

Segundo o portal de Consulta 
de Processos de 1º Grau do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, o vereador 
apresentou a apelação para 
contrarrazões dentro dos 
termos do artigo 1010 do 
Código de Processo Civil, 
que estabelece prazo de até 
15 dias para apelação.

A reportagem entrou em 
contato com a Câmara de 
Vereadores de Mogi das 
Cruzes para questionar se 
houve qualquer tipo de ma-
nifestação das autoridades à 

Improbidade administrativa

Casa de Leis sobre o processo 
em questão. O Legislativo 
mogiano informou que até 
hoje não recebeu nenhuma 
notificação do Poder Judi-
ciário a respeito do vereador.

O MogiNews/DAT tentou 
entrar em contato com o 
gabinete do vereador, por 
meio do contato telefônico 
disponibilizado na página 
da Câmara na Internet - as 
atividades dos gabinetes 
foram interrompidas na 

última semana por ordem 
da presidência da Casa. Até 
o fechamento da matéria, 
não houve retorno por parte 
do gabinete do vereador, e 
a reportagem coloca-se à 
disposição do vereador para 
todo e qualquer esclareci-
mento sobre o caso.

A sentença, emitida no 
início de março, teve origem 
em uma ação civil pública 
iniciada pelo Ministério Pú-
blico contra o parlamentar.

André Diniz

Câmara de Mogi diz que não foi notificada a respeito 

Divulgação

Mais 24 mortes na região
Desde o começo da pandemia 

de coronavírus (Covid-19), 
o Alto Tietê acumula 2.562 
mortes ocorridas em decor-
rência da doença, informou o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e as prefeituras 
da região. Somente ontem, 
foram 24 óbitos.

A maioria dos falecimentos 

Coronavírus

foram em Mogi das Cruzes, 
dez no total, as vítimas me-
tade de mulheres e metade 
de homens, tinham entre 44 
e 89 anos. A cidade ultrapas-
sou a marca de 800 mortos.

Em Suzano e Poá foram 
registradas três mortes cada, 
sendo duas de mulheres e uma 
de homens em cada cidade, 
os moradores tinham entre 

60 e 89 anos. Santa Isabel e 
Itaquaquecetuba informaram 
duas mortes, em cada uma 
dessas cidades as vítimas 
eram um homem e uma 
mulher. No caso de Santa 
Isabel, a vítima mais velha, 
um homem, tinha 101 anos, 
já em Itaquá, o morador mais 
novo, também um homem, 
estava com 37 anos.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.562

Arujá
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Mogi aplicou 94% das vacinas 
recebidas contra o coronavírus 

Percentual de aplicações feitas no município é uma das maiores da região, ficando atrás apenas de Ferraz

DOSE

Mogi das Cruzes já apli-
cou 34.254 vacinas desde 
o começo da campanha de 
imunização contra o coro-
navírus (Covid-19), o saldo 
representa 94,3% do total 
de doses distribuídas ao 
município pelo governo do 
Estado. De acordo com dados 
disponibilizados pelo banco 
de dados do Vacinômetro, 
do governo do Estado, e 
atualizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde mogiana, 
o percentual de aplicação é 
um dos mais elevados entre 
os municípios mais populosos 
do Alto Tietê.

Das 36.304 doses de imu-
nizantes encaminhados para 
Mogi das Cruzes, 34.254 já 
foram aplicadas. Mais da 
metade foi utilizada como 
vacinas de 1 ª dose (24.047) 
e o restante (10.202) como 2ª 
dose. No momento, a Prefei-
tura coordena a vacinação de 
idosos com 75 anos ou mais 
que ainda não compareceram 

aos locais de atendimento. 
A campanha de imunização 
corre contra o tempo para 
imunizar o maior número 
de pessoas do público alvo 
enquanto os hospitais que 
atendem o município re-
gistram ocupação de 100% 
dos leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI).

Comparação
Na comparação com cida-

des vizinhas e entre as mais 
populosas do Alto Tietê, o 
G5, o índice de aplicação da 
vacina em Mogi é um dos 
mais altos, superado apenas 
por Ferraz de Vasconcelos 
que registra uma taxa de 

95,1%. Segundo a Prefeitura 
ferrazense, a cidade já aplicou 
10.615 vacinas (6.516 como 
1 ª dose e 4.099 como 2ª) 
das 11.160 distribuídas pelo 

município de acordo com a 
atualização mais recente do 
Vacinômetro.

Não muito distante, Poá 
registra uma taxa de aplicação 

das doses recebidas de 94,1%. 
Conforme apontou o Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde do município, até 
ontem, Poá havia recebido 

9.705 doses e aplicado 9.133 
(6.041 como 1 ª dose e 
3.092 como 2ª).Também 
com grande número de do-
ses aplicadas, a Prefeitura 
de Suzano informou que, 
desde o início da imunização 
contra a Covid-19, em 20 de 
janeiro de 2021, o município 
já recebeu 21.499 doses em 
nove lotes de vacinas e até 
sexta-feira passada, as equipes 
aplicaram 18.523 (12.422 
como 1ª dose e 6.101 na 2ª 
dose). A taxa de aplicação 
é de 86,1% mas deverá ser 
atualizada em breve, uma 
vez que a cidade promove 
a vacinação de idosos de 75 
e 76 anos, em três pontos 
de vacinação.

Em Itaquaquecetuba, a 
taxa de aplicação da vacina 
é de 78,6% conforme da-
dos disponibilizados pela 
Prefeitura. No total, foram 
recebidas  15.515 doses 
pelo Município e aplica-
das 12.205  (8.428 como 
1ª dose e 3.777 como 2ª).

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Maioria das doses aplicadas são da CoronaVac e uma parte da AstraZeneca

Governo de São Paulo

Mogi das Cruzes completa, 
nesta sexta-feira (19/3), a 
aplicação de primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas com 75 anos 
ou mais. O atendimento será 
realizado no drive-thru do 
bairro do Mogilar e também 
em 19 unidades de saúde 
localizadas em bairros estra-
tégicos (veja relação abaixo).

Também nesta sexta-feira 
(19/3), está mantida a apli-
cação da segunda dose para 
trabalhadores da saúde e 
idosos imunizados até o 
dia 26 de fevereiro com 
a Coronavac, do Intitutio 
Butantan. Quem tomou a 
vacina do outro fabricante 
(Astrazeneca/Oxford) tem 
prazo diferente para rece-
bimento da segunda dose e 
deve ficar atento à anotação 
feita no comprovante de 
vacinação. 

Para tomar a primeira 
dose, o idoso deve com-
parecer munido de RG ou 
documento com foto, CPF 
e comprovante de endere-
ço. Para a segunda dose, é 

Hoje tem 1ª dose aos 
idosos com 75 anos 

Cronograma

obrigatória apresentação do 
comprovante da aplicação 
da primeira, documento de 
identificação e CPF. Quem 
puder, deve adiantar o pré-

-cadastro no site https://www.
vacinaja.sp.gov.br/ .

Novas faixas etárias
Em Mogi das Cruzes, a 

inclusão de novas faixas etária 
para os idosos começa no 
sábado (20/3) e seguirá de 
forma escalonada para evitar 
grandes aglomerações. No 
entanto, a Secretaria Municipal 
de Saúde esclarecer que as 
doses estão reservadas para 
as datas divulgadas e não há 
motivo para preocupação. 

No sábado (20/3), a vacina 
estará disponível para pessoas 
com 74 anos ou mais apenas 
no drive-thru do Mogilar. 
Não haverá campanha no 
domingo e o atendimento 
volta na segunda-feira (22/3), 
para aplicação de primeira 
dose para pessoas com 74 
anos ou mais no drive ou 
em uma das 19 unidades 
designadas para vacinar os 
idosos durante a campanha.  

Das 36.304 doses 
de imunizantes 
encaminhados para 
Mogi das Cruzes, 
34.254 já foram 
aplicadas

Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
declarou ontem,, em ofício 
destinado ao governador 
João Doria (PSDB), apoio 
ao endurecimento das me-
didas restritivas na Região 
Metropolitana do Estado. 
A antecipação dos feriados, 
como alternativa para diminuir 
o fluxo de pessoas nas ruas, 
está sendo estudada pelos 
municípios. A medida já foi 
adotada pela Prefeitura de 
São Paulo, que irá adiantar 
feriados como Corpus Chtisti 
e até o aniversário da cidade 
do ano que vem, para daqui  
a duas semanas e juntar com 
a Páscoa.

A situação é caótica em toda 
a região, com os sistemas de 
saúde já colapsados, inclusive 
com registro de óbitos de 
pacientes que aguardavam 
vagas em leitos de UTI e o 
aumento contínuo nos novos 
casos e óbitos por coronavírus 
(Covid-19).

Há duas semanas a taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI na região do Alto Tietê 
se mantém acima de 90%. 

Região quer endurecer medidas
Circulação de pessoas

ampliar os leitos e aplicar 
medidas restritivas não está 
sendo suficiente para conter 
o avanço do vírus na região 
e que a nossa principal arma 
continua a ser o distanciamento 
social. Fazemos o máximo 
para evitar o recrudescimento 
das restrições, pois sabemos 
o quanto afeta a economia 
de milhões de famílias, no 
entanto, com o cenário atual, 
restam poucas alternativas”, 
disse.

Desde o início da pande-
mia a região do Condemat 
já registrou 113.664 casos 
da doença e 4.790 vítimas 
fatais. Somente anteontem 
foram registrados 66 óbitos, o 
recorde do ano. Nos últimos 
14 dias, tanto o número de 
novos casos, quanto o de 
óbitos, subiram cerca de 
20%, com relação aos 14 
dias anteriores.

“Esperamos do governador 
João Doria (PSDB) uma decisão 
de maneira regionalizada para 
que possamos garantir resul-
tados mais rápidos e efetivos 
e retomar às atividades nos 
municípios com segurança para 
todos”, reforçou o presidente. 

em cada município, porém 
concordaram que para que 
elas funcionem é necessário 
que seja adotado em toda a 
região metropolitana, haja 
vista que uma decisão isolada 
não surtiria o efeito desejado, 
entre outras razões, pela 
conurbação existente entre 
as cidades e a circulação do 
transporte público comum, 
em especial, o sistema esta-
dual de trens e ônibus, que 
interliga as cidades.

“Nestas duas últimas se-
manas estamos vendo que 
todo o nosso esforço em 

Nesta semana o índice de 
ocupação em leitos de en-
fermaria ultrapassou 100% 
na maioria dos municípios. 
A situação é mais crítica nos 
municípios de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Santa 
Isabel e Suzano, onde os 
índices chegaram a 100% 
na UTI.

De acordo com o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL) os prefeitos já vêm estu-
dando medidas mais rígidas 

Uma das solicitações foi a antecipação de feriados 

Emanuel Aquilera
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Vacina da Astrazeneca não tem relação com trombose

 A Agencia de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) concluiu que a vacina da AstraZeneca é segura 
e eficaz, e que os benefícios do produto ainda superam os possíveis riscos. Em coletiva de imprensa realizada 
nesta quinta-feira, a diretora executiva do órgão regulador, Emer Cooke, afirmou que não há evidência que 
aponte o imunizante como responsável pelos quadros tromboembólicos e casos de formação de coágulos 
sanguíneos em pessoas que receberam a vacina da farmacêutica britânica.

Um jovem de 22 anos foi 
o primeiro paciente infectado 
pela covid-19 a morrer na fila 
por uma vaga na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na 
capital. A morte ocorreu no 
último dia 13 e foi divulgada 
nesta quinta-feira, 18, pelo 
prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo relatório do Pronto 
Atendimento São Mateus II, 
localizado na zona leste da 
capital, Renan Ribeiro Car-
doso deu entrada na unidade 
por volta das 19 horas do 
último dia 11. Ele tinha sido 
diagnosticado com o vírus 
dois dias antes, mas estava 
com falta de ar havia sete 

SP tem 1ª morte de 
paciente à espera de UTI

Pandemia

dias. Ele estava com febre 
e o raio X mostrou que os 
pulmões tinham sido afetados 
pela doença.

Por causa da obesidade e 
de um quadro de desconforto 
respiratório leve, foi internado 
e, no dia seguinte, foi inserido 
na Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 
(CROSS) para tentar uma 
vaga em outra unidade.

No dia 13, o quadro dele 
se agravou por volta das 
16 horas e foi solicitada a 
transferência com urgência 
do jovem, pois o hospital não 
tinha um ventilador, que foi 
conseguido depois. (E.C)

Bolsonaro: “aqui 
virou uma guerra”

Presidente Jair Bolsonaro criou justificativas para o atraso na compra de 
vacinas e disse que aqui virou uma verdadeira guerra contra o presidente

SITUAÇÃO CAÓTICA

 Pressionado a dar res-
postas rápidas e efetivas à 
crise econômica, social e 
sanitária em que o País está 
mergulhado, o presidente 
Jair Bolsonaro passou boa 
parte da conversa que teve 
hoje com apoiadores criando 
justificativas para o atraso de 
seu governo na compra de 
vacinas contra a covid-19. 
Bolsonaro disse até que a 
questão da pandemia no Brasil 
virou “uma guerra contra o 
presidente” e desafiou os seus 
simpatizantes a apontar um 
só país no mundo que esteja 

“tratando bem” a questão do 
combate à doença. “Um dos 
raros países no mundo onde 
querem derrubar o presidente 
é aqui”, disse.

“A gente pergunta aí, qual 
país do mundo que está 
tratando bem a questão do 
covid? Aponte um. Todo 
local está morrendo gente. 
Agora, aqui virou uma guerra 
contra o presidente”, afirmou 
a apoiadores na saída do 
Palácio da Alvorada nesta 
manhã de quinta

Segundo o “Our World in 
Data”, ligado à Universidade 
de Oxford, atualmente o 
Brasil ocupa a 11ª posição 
em número absoluto de 
vacinados e o 89º lugar, se 
levado em consideração o 
porcentual da população 
que já foi vacinada. O Brasil 
já registra mais de 285 mil 
mortes por covid-19.

Bolsonaro disse ter perdi-
do um tio no mês passado, 
mas, na verdade, era só uma 
informação para simular 
uma situação e estimular a 
pergunta que, segundo ele, já 
virou rotina. “Foi de covid?”, 
questionou um simpatizan-
te, confirmando a hipótese 
do presidente. Bolsonaro, 
então, emendou dizendo 

que ultimamente “parece 
que só se morre de covid”. 
Em declarações anteriores, o 
presidente já questionou e 
colocou em dúvida o número 
de mortes pela covid-19.

“Os hospitais estão com 90% 
das UTIs ocupadas. O que a 
gente precisa fazer: quantos 
são de covid e quantos são 
de outras”.

“Qual país do mundo que está tratando bem a questão do covid! nenhum, disse

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
lamentou a morte cerebral 
do senador Major Olim-
pio (PSL-SP), comunicada 
nesta quinta-feira, 18, após 
complicações pela covid-19. 
Pacheco decretou luto oficial 
de 24 horas no Congresso, 
período no qual não haverá 
celebrações no Legislativo.

“Major Olímpio foi o terceiro 
senador que perdeu a vida 
para o novo coronavírus. O 
senador paraibano José Ma-
ranhão faleceu em fevereiro, 
e Arolde de Oliveira, senador 
pelo Rio de Janeiro, morreu 
em outubro do ano passado. 
As sinceras condolências 
do Parlamento Brasileiro à 
família, amigos e a todos os 
paulistas”, diz nota assinada 
pelo presidente do Senado.

Enquanto isso foi dia de 
manifestação em Brasília. Ao 

Major Olímpio morre 
por covid; luto oficial

Mais uma perda

menos quatro manifestantes 
foram detidos no começo da 
tarde desta quinta-feira, 18. 
Segundo parlamentares do 
PT e do PCdoB, eles foram 
levados à sede da Superin-
tendência da Polícia Federal 
em Brasília após estenderam 
uma faixa com os dizeres 

“Bolsonaro Genocida” em 
frente ao Palácio do Planalto, 
na Esplanada dos Ministérios.

Alguns dos integrantes 
do grupo são militantes do 
PT. Os deputados federais 
petistas Natália Bonavides 
(RN) e Alencar Santana Braga 
(SP) disseram que estão a 
caminho do local.

Ao Estadão, Bonavides 
afirmou que os militantes 
foram enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional (LSN), 
motivo pelo qual teriam sido 
levados à Polícia Federal. (E.C)

Major Olímpio teve morte cerebral após complicações 

Ocupação de leitos de UTI nos hospitais está no limite

Wilson Dias/Agência Brasil

Rovena Rosa/Agência Brasil
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Bomba é detonada contra um 
ônibus oficial no Afeganistão

Quatro oficiais morreram e outros nove ficaram feridos após a explosão que ocorreu em Cabul, no Afeganistão

ATENTADO

Pelo menos quatro oficiais 
morreram e outros nove 
ficaram feridos depois que 
uma bomba foi detonada 
contra um ônibus oficial 
em Cabul, no Afeganistão, 
nesta quinta-feira, dia 18. 
O atentado acontece no dia 
em que o governo afegão, 
o Taleban e outras nações, 
incluindo Estados Unidos 
e Rússia, se reúnem em 
Moscou para pressionar por 
uma redução da violência e 
impulsionar o processo de 
paz no país asiático.

A explosão ocorreu por 
volta das 7h20 (23h50 de 
quarta-feira pelo horário de 
Brasília) no norte da capital 
afegã, quando o veículo 
transportava os funcionários 
para seus empregos, disse à 
agência de notícias EFE o 
porta-voz da polícia local, 
Firdaws Faramarz.

“Quatro pessoas morreram 
nesta explosão, incluindo 
uma mulher, e outras nove 

ficaram feridas”, explicou 
o porta-voz, acrescentan-
do que os feridos já foram 
hospitalizados.

O ônibus foi alugado para 
transportar funcionários do 
Ministério de Telecomunica-
ções e Tecnologia, embora 
também houvesse pessoas 
de outros órgãos do governo 
no coletivo, de acordo com 
Abdul Samad Hamid Poya, 
um conselheiro do ministé-
rio. Nenhum grupo armado 
assumiu a responsabilidade 
pelo ataque até agora.

Este é o segundo ataque 
a um ônibus do governo 
afegão nesta semana em 
Cabul, depois que outra 
explosão matou cinco pes-
soas e feriu outras 13 na 
segunda-feira, 15.

Além disso, na terça-feira, 
16, um estudante e o moto-
rista de um ônibus univer-
sitário foram mortos e seis 
professores ficaram feridos 
em um ataque ao veículo, 
que carregava o logotipo 
da escola, na província de 

Baghlan.
O Ministério da Defesa do 

Afeganistão também infor-
mou nesta quinta que nove 
militares morreram em um 
acidente de helicóptero na 

província central de Maidan 
Wardak. O órgão afirmou 
que está investigando o 
caso. Duas fontes disseram 
à agência Reuters que a 
aeronave foi atingida por 

um foguete durante a de-
colagem. Não ficou claro 
quem disparou o projétil e 
não houve reivindicações 
de responsabilidade.

Uma fonte da força aérea 

disse que o helicóptero es-
tava em uma missão de 
abastecimento que incluía 
o transporte do corpo de 
um soldado e de militares 
feridos.

À agência EFE, um membro 
do Conselho Provincial da 
província Sharifullah Hotak 
garantiu que combatentes 
da milícia Hazara atacaram 
o helicóptero. “Quando o 
helicóptero estava pousando, 
homens armados do co-
mandante Ali Poor abriram 
fogo contra a aeronave e a 
derrubaram, matando cin-
co membros das forças de 
segurança e quatro pilotos”, 
disse Hotak.

Esses eventos fazem parte 
de uma série de ataques 
direcionados contra civis 
afegãos em áreas urbanas, 
que ocorreram principal-
mente desde a assinatura do 
acordo histórico em Doha, 
no Catar. Os ataque ainda 
serão investigados pelas 
autoridades até a descoberta 
de quem está por trás.

Estadão Conteúdo

Atentado ocorre justamente no dia em que se discute a redução da violência no país

Kandaray/Wikimedia

Esportes

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) e os clubes 
se reuniram em encontro 
virtual ontem e decidiram 
que o Campeonato Paulista 
não terá rodada no próximo 
fim de semana. Os oito jogos 
previstos estão por enquanto 
suspensos, já que a entidade 
optou por não transferir as 
partidas para outro Estado. 
A mudança de sede havia 
sido planejada inicialmente 
para evitar a restrição de 
atividades esportivas em 
São Paulo.

A opção por entrar na 
Justiça com um mandado de 
segurança para realizar os jogos 
em São Paulo foi descartada 
pelos clubes. Apesar de a FPF 
ter essa vontade, as equipes 
preferiram não judicializar o 
caso por enquanto. Em nota 
oficial, a FPF explicou que a 
suspensão desta rodada não 
significa que os demais jogos 
previstos também serão des-
marcados. Haverá um novo 
encontro na segunda-feira 

Paulistão não terá rodada durante este final de semana
Além do torneio realizado no Estado de São Paulo, outras oito competições também serão paralisadas nos próximos dias

o governo estadual. Depois, 
a FPF acionou o Ministério 
Público (MP). Na sequência 
a opção se tornou procurar 
um outro Estado para re-
ceber as partidas, mas Rio 
de Janeiro e Minas Gerais 
vetaram a ideia.

Os últimos jogos do Cam-
peonato Paulista foram rea-
lizados no fim de semana 
passado. Desde a última 

o encontro entre São Bento e 
Palmeiras, que seria realizado 
na última quarta-feira em 
Belo Horizonte.

O encontro foi convocado 
em caráter de emergência 
pela FPF nesta manhã. A 
entidade reuniu os clubes 
após as tentativas anteriores 
de manter o campeonato não 
terem sucesso. A primeira in-
vestida foi em tentar convencer 

pela manhã para analisar os 
próximos passos.

A FPF explicou também 
que continuará em contato 
contínuo com o governo de 
São Paulo, CBF e autorida-
des de outros Estados para 
viabilizar a realização dos 
jogos da próxima semana. 
Até agora, o campeonato está 
com nove partidas suspensas: 
oito do fim de semana e mais 

Estadão Conteúdo segunda-feira entrou em 
vigor em todo o Estado a 
chamada fase emergencial de 
combate à pandemia. Até dia 
30 de março está prevista a 
aplicação de medidas rígidas 
e a suspensão de atividades 
esportivas coletivas O período 
de 15 dias coincide com a 
realização de 25 partidas do 
Estadual.

Mais estaduais
Pelo Brasil afora, a suspen-

são de torneios regionais por 
causa pandemia da Covid-19 
já afeta oito competições. 
Sete disputas estão parali-
sadas totalmente e uma de 
maneira parcial.

A paralisação total afeta, 
além de São Paulo, seis ou-
tros Estaduais: Acre, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás e Tocantins. Por 
outro lado, desde a semana 
passada duas competições 
foram retomadas. Santa Ca-
tarina já retomou o torneio e 
Rondônia recebeu a liberação 
do governo estadual para 
movimentar seu campeonato 

no próximo fim de semana.
No Paraná a suspensão só 

não é completa por causa das 
prefeituras de algumas cidades 
do interior. Em Curitiba está 
proibida a realização de jogos 
e treinos, mas algumas cida-
des autorizam as atividades.

O Distrito Federal manteve 
o campeonato até o limite com 
a mesma tática pretendida por 
São Paulo: fazer partidas em 
outros Estados. O “Candan-
gão” não podia realizar jogos 
em Brasília por causa de um 
decreto do governo local e 
passou a mandar partidas 
para cidades próximas em 
Minas Gerais e Goiás.

No entanto, o torneio ficou 
inviável depois de o governo 
goiano proibir a realização 
de atividades esportivas. Para 
completar, em Minas Gerais 
a decisão foi de vetar apenas 
partidas entre times de outros 
Estados. Essa mesma restrição, 
aliás, foi a responsável por 
suspender o encontro válido 
pelo Paulistão entre São Bento 
e Palmeiras, previsto para 
ser disputado nesta quarta.

Times tentaram mandar jogos em outros estados, mas ideia não seguiu adiant

Divulgação



VariedadesSexta-feira, 19 de março de 2021 9portalnews.com.br

social@moginews.com.br

Nome: VAGNER BORGES DIAS
Natural de: SUZANO
Data de Nascimento: 12/01/1980
Estado civil: SEPARADO
Filhos: DOIS (LAIZA E LORENZO)
Formação: Graduado em Propaganda e Ma-
rketing
Pós em Administração industrial
Direito pela Unisuz

Vagner Borges e Vice-Versa
Latrell Brito por 

o
s
n
y

Vagner Borges e sua filha Laiza

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
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol inventa o “Quiz da Comida” para tenta integrar Teca com as demais 

chiquititas e também fazer com que ela se alimente de maneira saudável. 

O jogo acontece como se fosse um game-show de perguntas e respostas 

da televisão. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Lincoln inventa uma desculpa e consegue despistar Delma. Pedro comemora 

o sucesso do show. Marcelo afi rma para Lincoln que quer esquecer Roberta e 

se declara para Delma. Sol sente ciúmes de BB e Wallace, e Lírio a aconselha 

a correr atrás do que quer. Wallace e Sol fi nalmente se beijam. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva se desespera com o diagnóstico de Ana e passa mal. O medico explica 

o quadro de Ana para Ina, Laudelino e Rodrigo. Lucio avisa Ina que Eva 

pode estar com um problema cardiaco e, por isso, deve ser preservada de 

ter outro choque. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Último capítulo. Resumo não divulgado!

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Danilo confronta Durval e o convence a ajudá-lo a encontrar sua verdadeira 

mãe biológica. Sandro volta para a casa de Vitória e Raul. Lurdes aconselha 

Magno sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha, caso ela mude seu depoimento 

sobre ele. Leila tenta convencer a amiga. 

RECORD, 21H

Gênesis
Abrão se declara para Sarai. Naor e Adália despistam Lamassi. Ibbi -Sim 

pede a ajuda de Gurik para desmascarar o traidor. Morabi ajuda Nadi. Chetiça 

pressiona Shakia. Morabi e Sumuabum comemoram a morte de Kissare. 

Oguedi morde a isca do rei. Oguedi mata seu mensageiro.

 Meu Deus, hoje eu 
quero Te agradecer 
por mais este dia 
de vida! Abri os 
olhos e neles bateu 
uma luz intensa e 
maravilhosa. É essa 
luz que todos os dias 
me mostra um mundo 
de extraordinária 
diversidade, 
de infinitas 
possibilidades.

E então compreendi 
o privilégio e a bênção 
que é poder viver mais 
um dia de vida nesse 

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: EMILIA RIOKO O. 

BARBOSA, ROSALBA V. DE MELLO, SI-
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B. SANTOS

 A verdadeira coragem é lutar pelos 
seus sonhos mesmo quando todos 
dizem que ele é impossível.”

 cultura@jornaldat.com.br

mundo. Meu coração 
vibra com intensa 
alegria e gratidão a 
Deus por esta dádiva 
incrível que é a vida.

É mais um dia que 
posso viver, um dia 
que reconheço como 
um presente divino, e 
onde coloco grandes 
expectativas positivas 
e muita esperança. 
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