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Governo federal está em atraso 
com repasse de verba para leitos

Recurso referente 
a dezembro do ano 
passado e janeiro 
de 2021 não foram 
repassados, mas 
valor recebido em 
março suprirá 
custos até a 1ª 
quinzena de abril

Fiscalização

GCM atende 
ocorrências de 
aglomerações
Cidades, página 3

Conforme apontou atualiza-
ção do Sistema de Monitoramen-
to Inteligente de São Paulo (Simi), 
o índice de isolamento social no 
primeiro dia da nova fase em vi-
gor – era de 42%, uma semana 
atrás, a taxa registrada era a mesma.  
Cidades, página 3

Restrições

ISOLAMENTO 
NÃO CAI NA 
FASE CRÍTICA

Isolamento de Mogi ficou empatado com Suzano e atrás do registrado em Ferraz de Vasconcelos

Emanuel Aquilera

O consumo de frango e carnes 
de porco tem se tornado mais fre-
quente. Isso acontece devido ao 
baixo custo destas opções utiliza-
das como forma de substituição, 
momento em que as pessoas têm 
adicionado mais linguiças e biste-
cas nos carrinhos de supermercado. 
Uma pesquisa divulgada pelo IBGE 
apontou que os preços da carne 
aumentaram em 17,9% ao longo 
de 12 meses. Cidades, página 4

Preços elevados

CONSUMIDOR 
SUBSTITUI 
CARNE BOVINA

PÁSCOA

Venda de ovos 

deve ser bem 

menor . p5

A ideia é estimular as pessoas 
que já vão até o local em busca da 
vacina contra a Covid-19 para do-
arem o que puderem de alimentos. 
Mogi das Cruzes prossegue hoje 
com a aplicação da primeira dose 
do imunizante para idosos com 72 
anos ou mais. O atendimento será 
realizado no drive-thru e também 
nos 19 postos de saúde previamen-
te definidos. Cidades, página 4

Vacina

DRIVE-THRU 
ARRECADA 
ALIMENTOS
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CONSCIENTIZAÇÃO
A Frente Parlamentar em Defesa do 
Direitos das Mulher apresentará na 
Câmara, nos próximos dias, a indi-
cação “Programa tempo de desper-
tar” na Câmara. Formulada pelas ve-
readoras Fernanda Moreno (MDB), 
Inês Paz (PSOL) e Malu Fernandes 
(SD), a indicação busca a reabilita-
ção dos agressores de mulheres 
por meio de grupos reflexivos, com 
o objetivo de prevenir e combater a 
violência e reduzir a reincidência.

PLANEJANDO O FUTURO
Outro projeto que está engatilhado 
para ser apresentado pela Fren-
te Parlamentar da Mulher é a lei 
“Ação Educativa em escolas”, que 
consiste na formação de crianças 
no combate à violência domésti-
ca e outras questões sociais. Por 
meio de ações lúdicas, aulas e con-
versas sobre o tema, as vereadores 
querem a promoção da conscienti-
zação das crianças para formação 
de adultos mais sensíveis e respon-
sáveis a questões como machismo, 
racismo e homofobia.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS
Continuam abertas as inscrições 

do Processo Seletivo Simplifica-
do (PSS) da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes para contratação temporá-
ria de 41 médicos. O salário é de R$ 
7.126,17, para 20 horas semanais 
de trabalho. A inscrição, que deve-
rá ser feita exclusivamente pela in-
ternet e sem cobrança de taxa, vai 
até esta sexta-feira.

ATÉ SEXTA
São 38 vagas de ampla concorrência, 
sendo 19 para ginecologia, 16 para 
clínica-geral e 3 para psiquiatria, 
além de outras 3 destinadas a de-
ficientes (1 para ginecologia, 1 para 
clínica-geral e 1 para psiquiatria).
O resultado será divulgado no site da 
Prefeitura e os contratos não terão 
validade de concurso público, com 
prazo máximo de 12 meses.

RUA INTERDITADA
A rua XV de Novembro, no Mogi Mo-
derno, está interditada desde segun-
da-feira para realização de obras 
de manutenção e recomposição de 
muros de contenção do Ribeirão Ipi-
ranga, no trecho entre a via e a ave-
nida Pedro Machado. O serviço tem 
investimentos de R$ 83 mil e prazo 
de 30 dias para ser finalizado.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Alguém responde?

P
reocupados com a pandemia da Co-
vid-19, alguns governantes, princi-
palmente prefeitos que não fazem 
do vírus parceiro da vaidade, pedem 

medidas ainda mais restritivas para conter o 
colapso na Saúde. Como disse o prefeito de 
Santos, Rogério Santos (PSDB), na semana 
passada, em coletiva com João Doria (PSDB), 
entre o choro de quem está impedido de tra-
balhar e o de quem está impedido de respirar, 
este segundo deve ter prioridade.

Não que medidas ainda mais restritivas se-
jam a solução em médio e longo prazo, mas 
providências precisam ser tomadas para mi-
nimizar o caos momentâneo. E isso deve ser 
acompanhado de um plano mais efetivo e 
veloz de vacinação. O foco dos políticos deve 
ser a pandemia. Se fosse diferente, o prefeito 
de Mogi, Caio Cunha (Pode), por exemplo, 
estaria focado em mudanças administrativas 
na Prefeitura, conforme prometeu antes de 
se eleger. Não é hora para isso, infelizmente.    

O momento exige reflexão: a população 
que ainda se aglomera sustenta o nosso ir-
responsável governo federal. Parece que 
quanto mais a mídia expõe a calamidade, 

mais as pessoas se tornam indiferentes. Se-
ríamos, nós, jornalistas, indiretamente cul-
pados? Haveria uma maneira mais impac-
tante para alertar a população?

Há corrupção na vacinação, nepotismo 
e fura-filas. Com tanta gente morrendo to-
dos os dias, como conseguem? Na antigui-
dade, igrejas combatiam pestes. E agora, o 
que fazem? Autoridades do futebol querem 
que a atividade continue, assim como as do 
Comércio, pois seguem os protocolos de 
segurança sanitária. Mas, a válida justifica-
tiva auxilia no combate à pandemia, mes-
mo sabendo da quantidade de pessoas que 
esses setores envolvem? A situação dos co-
merciantes, é sim, das piores possíveis. Por 
isso, é necessário inteligência e criatividade 
por parte das  prefeituras e entidades para 
minimizarem este drástico cenário, prejudi-
cando o mínimo possível o setor da Saúde. 
Não só a pandemia compõe o cenário, mas 
também suas consequências.

E, por fim: estamos evoluindo durante o 
período de pandemia? Enquanto tivermos 
um presidente negacionista, a resposta vai 
continuar sendo não.

Todo brasileiro é otimista e 
eu sou um desses que sempre 
vê o copo meio cheio. Não 
ignoro os problemas, mas 
procuro ver com bons olhos e 
com otimismo um jeito para 
enfrentá-los. Quando o co-
rona vírus chegou ao Brasil 
eu pensei que seria algo mais 
leve e que não sofreríamos 
tanto quanto os países eu-
ropeus. Por isso, empresas 
tomaram a decisão de fazer 
home office (antes mesmo 
da quarentena) e a maioria 
encarou a decisão como um 
desafio positivo e, quem sabe, 
um novo jeito de ser empresa. 

Quando um porcentual alto 
de projetos foram transferi-
dos para o segundo semestre 
senti muito bem com a de-
saceleração e com o fato de 
ter que rever o ritmo de tra-
balho, entretanto, logo senti 

Movimento é vida

ARTIGO
Raul Rodrigues

a necessidade de me prepa-
rar para o pior cenário. Mas 
como ter uma atitude espe-
rançosa diante desse cenário?

Eu tenho o privilégio de 
me relacionar com pessoas 
otimistas. De qualquer for-
ma, percebo que para muitas 
pessoas o pânico toma lugar 
na mente e no coração e a es-
perança vai morrendo lenta-
mente. O sentimento de que 
está tudo perdido e que não 
haverá amanhã é muito for-
te. As pessoas se desesperam, 
estocam comida desnecessa-
riamente, demitem funcio-
nários, se desfazem de bens 
amargando prejuízos e se 
desesperam com a situação. 
Eu entendo esse sentimen-
to e procuro viver de forma 
diferente, trazer palavras de 
ânimo, encorajamento e ale-
gria, estar calmo, mesmo em 

meio ao caos. Esse jeito de 
viver a vida é fruto da certeza 
e da fé em Jesus que deixou 
conosco o seu Consolador, 
aquele está ao nosso lado 
o tempo todo não importa 
a situação. A presença Dele 
me dá segurança.

A persistência nos coloca 
em movimento, o que nos 
estimula a agir, a buscar ati-
tudes práticas no dia-a-dia, 
seja pensar algo novo para 
nossa vida pessoal e para a 
nossa família, ler algo novo 
ou assistir um filme inspi-
rador. Persistir nos ajuda a 
avaliar as oportunidades para 
nosso negócio ou encontrar 
novas soluções para o am-
biente de trabalho e para 
nossos colegas, ou seja, em 
meio aos desafios e dificul-
dades, estar em movimento 
é ter vida.  

Raul Rodrigues é engenheiro 

e ex-professor universitário.

 raulrodr@uol.com.br
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Fiscalização aperta cerco 
contra as aglomerações

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes ampliou a fiscalização 
sobre as restrições sociais 
para o enfrentamento à pan-
demia de Covid-19. Nesta 
segunda-feira (22/03), o 
município entrou na Fase 
Crítica, que determina regras 
mais rígidas para o funciona-
mento de estabelecimentos 
comerciais, além de prever 
a limitação de circulação de 
pessoas durante todo o dia. 
As medidas buscam evitar 
aglomerações e diminuir a 
propagação do vírus.

A Guarda Municipal atuou 
em 34 ocorrências de aglo-
merações na cidade. Os fla-
grantes foram registrados em 
praças de diversos pontos 
da cidade, na região central 
do distrito de Sabaúna, no 
Pico do Urubu, na represa 
de Taiaçupeba e nos campos 
de futebol do Jardim Santa 
Tereza, Água Verde e da Vila 
da Prata.

A corporação também 
registrou 70 orientações a 
estabelecimentos comerciais 

Fase crítica

sobre as normas previstas na 
Fase Crítica.

Já do Departamento de 
Fiscalização de Posturas 
registrou seis notificações a 
estabelecimentos comerciais 
sobre o descumprimento das 
normas presentes no decreto 
da Fase Crítica. Além disso, 
outros 12 documentos de 
orientação também foram 
expedidos pelas equipes.

De acordo com a Lei 
Municipal 7.659, de 5 de 

março de 2021, no caso 
de descumprimento das 
normas de restrição, o esta-
belecimento é notificado a 
cumprir de imediato a sanar 
as irregularidades. Em caso 
de não atendimento, a multa 
é de R$ 3.750,20. Se houver 
novas reincidências as multas 
passam a R$ 7.500,40 e R$ 
18.751,00. Também estão 
previstas a interdição do 
local e cassação do alvará 
de funcionamento.

Ruas do centro são alvos de fiscalização

Divulgação

Índice de Isolamento em 
Mogi chegou a 42%

A “fase crítica” da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
ainda não surtiu efeito no 
isolamento social dos mu-
nícipes. Conforme apontou 
atualização do Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
de São Paulo (Simi), o índice 
de isolamento social nesta 
segunda-feira – primeiro dia 
da nova fase em vigor – era 
de 42%, uma semana atrás, a 
taxa registrada era a mesma. 
No conjunto das cinco cida-
des mais populosas do Alto 
Tietê (G5), o isolamento de 
Mogi ficou empatado com 
Suzano e até mesmo atrás 
do registrado em Ferraz de 
Vasconcelos, ambas cida-
des aplicam restrições mais 
brandas se comparadas ao 
adotado por Mogi.

Nem mesmo a restrição de 
circulação de pessoas durante 
24 horas e uma série de regras 
inéditas para conter a disse-
minação do vírus Mogi foi 
capaz de manter, pelo menos, 

Circulação

metade da população em 
isolamento social. Atualizado 
diariamente, o Simi mede o 
índice de isolamento social 
por meio de uma parceria com 
as operadoras de telefonia 
celular e, conforme divul-
gação referente ao primeiro 
dia da nova fase, pouca coisa 
mudou no comportamento 
dos mogianos.

Os atuais 42% registra-
dos na cidade na segunda-

-feira passada também foram 

registrados por Mogi em agosto 
do ano passado, quando o 
município se encontrava na 
fase amarela do Plano São 
Paulo. Conforme a reporta-
gem pôde apurar, nas ruas 
do Centro, a circulação de 
pessoas é baixa, ainda assim, 
alguns comércios trabalham 
atendendo clientes pela porta 
e consumidores andam sem 
máscaras pelas ruas.

* Texto supervisionado 
pelo editor

Luiz Kurpel*

Apesar da Fase Crítica muita gente pelas ruas

Emanuel Aquilera

Governo federal atrasa os 
repasses dos leitos de UTI

Mogi ainda não recebeu do Ministério da Saúde os meses de dezembro e janeiro referente aos custos dos leitos

EM ATRASO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem 
que está buscando meios de 
manter o funcionamento dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no municí-
pio, a despeito dos atrasos 
nos repasses financeiros por 
parte do governo federal, por 
meio do Ministério da Saúde.

O assunto foi abordado no 
último final de semana pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
em entrevista a uma rede 
de televisão, onde tratou 
dos esforços do município 
destinados a evitar o colapso 
dos sistemas de atendimento 
nos hospitais públicos e 
privados do município, que 
desde o início da semana 
passada chegaram ao fim 
dos leitos de UTI na cidade.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
o município recebia a ha-
bilitação de 40 leitos para 
Covid-19 do governo federal 
e, ainda no ano passado, o 

número caiu para 16. “O 
município não recebeu o 
equivalente aos meses de 
dezembro de 2020 e janeiro 
de 2021, mas recentemente 
voltou a receber por 40 lei-
tos, referente à competência 
do mês passado”, explicou 
em nota.

A pasta também esclarece 
que os recursos enviados 
pelo Ministério da Saúde 
devem suprir os custos dos 
leitos existentes até o final da 
primeira quinzena de abril, e 
que para os leitos novos há 
um compromisso do governo 
do Estado, firmado com o 
intermédio do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), que prevê o 
envio de R$ 3,5 milhões 
para a cidade.

Na ocasião, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) informou que 
o montante seria destinado 
para a criação de 65 leitos, 
sendo 15 de UTI e 50 de 
enfermaria. Os leitos foram 
criados gradativamente no 

Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho, no 
distrito de Braz Cubas, uti-
lizando a estrutura local e 
criando uma nova unidade de 
contingência no Ambulatório 
de Especialidades.

Questionada sobre as ne-
cessidades orçamentárias 
para a implantação dos leitos, 
a pasta mogiana da Saúde 
informou que há um trabalho 
em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Finanças em 

busca de alternativas. “O 
município poderia operar 
até a segunda quinzena de 
abril sem aporte financeiro, 
mas conforme as ações ci-
tadas acima, a expectativa 
é de que isso não venha a 

ocorrer. A cada devolutiva 
das medidas adotadas, este 
prazo de segurança vai se 
alongando. É exatamente 
por isso que a gestão busca 
alternativas distintas, que 
não haja riscos”, concluiu 
o município em sua nota.

O valor que é repassado 
para Mogi das Cruzes para 
a manutenção dos leitos não 
foi divulgado pela Prefeitura 
de Mogi e nem qual teria 
sido a justificativa para o 
repasse orçamentário das 
verbas por parte do Ministé-
rio da Saúde e se houve este 
esclarecimento por parte do 
governo federal. 

Até o final da tarde de 
ontem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes anunciou em 
sua página na internet a 
nova parcial de ocupação de 
leitos de UTI e enfermaria 
nos hospitais públicos e 
privados. Por mais um dia 
consecutivo, houve o registro 
de lotação total de leitos de 
Covid-19 na rede hospitalar 
da cidade.

André Diniz

Em Mogi, o repasse orçamentário dos leitos de UTI está atrasado em dois meses

Divulgação
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Aplicação da 1ªdose para idosos 
com 72 anos terá início hoje

O atendimento será realizado no sistema drive-thru e também nos 19 postos de saúde previamente definidos

VACINA

Mogi das Cruzes prosse-
gue hoje com a aplicação 
da primeira dose da vaci-
na contra Covid-+19 para 
idosos com 72 anos ou 
mais. O atendimento será 
realizado no drive-thru e 
também nos 19 postos de 
saúde previamente definidos.

Serão distribuídas senhas 
de acordo com o número de 
doses disponíveis em cada 
ponto de vacinação. No 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
bairro do Mogilar, os idosos 
contam com estrutura de 
banheiros à disposição.

Para tomar a primeira 
dose, o idoso deve com-
parecer munido de RG ou 
documento com foto, CPF 
e comprovante de endereço. 
Quem puder, deve adiantar 
o pré-cadastro por meio do 
site https://www.vacinaja.
sp.gov.br/ . No local da 
imunização, a equipe fará 
a conferência dos dados, 
procedimento obrigatório 
para aplicação da dose.

O Consórcio de 

Desenvolvimento do Alto 
Tietê (Condemat), recebeu 
ontem o 11º lote de vacinas 
contendo 67.020 doses de 
CoronaVac. A nova remessa 
irá permitir o avanço na 
campanha de vacinação para 

idosos de 69 a 71 anos, além 
de finalizar a aplicação da 
segunda dose para idosos 
de 74 a 77 anos.

Com a entrega dos 11 lotes 
de vacinas, desde janeiro, a 
região totaliza 327.513 doses 

recebidas, sendo que 87% 
são CoronaVac e o restante 
AstraZeneca.

Apesar do avanço na imu-
nização com a ampliação da 
faixa etária de idosos atendida, 
a coordenadora da Câmara 

quadro

Consumidor substitui 
carne por outras opções

Com a alta dos preços 
de carnes como o colchão 
mole e o contra filé, o con-
sumo de frango e carnes de 
porco tem se tornado mais 
frequente entre as famílias. 
Isso acontece devido ao 
baixo custo destas opções 
utilizadas como forma de 
substituição, momento em 
que as pessoas têm adicionado 
mais linguiças e bistecas nos 
carrinhos de supermercado.

Uma pesquisa divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
apontou no final do ano an-
terior que os preços da carne 
aumentaram em 17,9% ao 
longo dos 12 meses.

Para a profissional de Re-
cursos Humanos, Denise 
Barbosa da Silva, o consu-
mo de carnes se modificou 
nos últimos meses em de-
corrência do aumento dos 
preços. “Estamos comprando 
mais frango e carnes de 
porco, diminuímos muito 

Preços elevados

a compra de outras carnes. 
Com o aumento no valor de 
vários outros setores como 
a gasolina, acredito que a 
situação ainda pode piorar”, 
lamentou a moradora de 
Itaquaquecetuba.

O mesmo afirmou a Graziela 
Inês da Silva Barbosa, que 
também está optando pelo 
frango e as carnes suínas. “Com 
a pandemia pela Covid-19 
que estamos enfrentando 
ultimamente e também com 

o atual Governo, acredito 
que não vamos ter baixa no 
valor nas próximas semanas 
e nem nos próximos meses”, 
acrescentou.

Os consumidores que 
antes desembolsaram de 
R$30 a R$35 em um quilo 
de contra filé, hoje chegam 
a pagar R$50 ou mais em 
uma quantidade que mal 
alimenta uma família de 
quatro pessoas por mais de 
dois dias. 

Thamires Marcelino

Substituição da carne por frango tem sido solução

Divulgação

Juntamente ao drive-
-thru de vacinação, que 
está sendo realizado na 
sede do Pró-Hiper, serão 
colocadas caixas para ar-
recadação de alimentos 
não perecíveis. A ideia é 
estimular as pessoas que 
já vão até o local em busca 
da vacina para doarem o 
que puderem de alimentos.

Não há quantidade 
mínima estipulada para 
as doações. A proposta é 
que cada um ajude com o 
que for possível. O único 
pedido é para que sejam 
alimentos não perecíveis, 
como arroz, feijão, macar-
rão, farinhas e enlatados, 

Drive-thru arrecada 

alimentos não perecíveis

por exemplo. Tudo será 
reunido e, na sequência, 
distribuído pelo próprio 
Fundo Social para famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade, de regiões diversas 
da cidade.

Ao longo das últimas 
semanas, o Fundo Social 
já percorreu 27 bairros da 
cidade, levando auxílio sob 
a forma de alimentos, fraldas 
infantis e geriátricas. Os 
locais e famílias atendidas 
são definidos conforme as 
demandas que chegam pelo 
fundosocial@pmmc.com.
br, que tem sido o canal 
de atendimento remoto 
do órgão.

Técnica de Saúde, Adriana 
Martins ainda lamenta pela 
falta de respostas do Estado 

no pedido por novas doses 
específicas para a finalização 
dos trabalhadores da saúde.

Secretaria estadual seleciona 
comissão julgadora do ProAC

Os profissionais da arte e 
da cultura de Mogi das Cruzes 
têm uma nova oportunidade 
de acesso à emprego e renda. 
A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, do gover-
no do Estado de São Paulo, 
está recebendo inscrições de 
especialistas nos segmentos 
culturais, para a composição 
das comissões julgadoras de 
projetos do Programa de Ação 
Cultural – ProAC Expresso 
Editais 2021. O processo atende 
à Lei Estadual nº 12.268/2006 
e as inscrições de nomes serão 
recebidas até o dia 29 de março.

As indicações devem ser 
feitas por entidades do setor 
cultural e artístico de todas as 
regiões do Estado. Por “entida-
des artísticas do Estado de São 
Paulo”, compreende-se pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos, 
sediadas em municípios do 
Estado de São Paulo, que 
realizem atividades culturais 
ou representem segmentos da 
área cultural e artística. Cada 
entidade pode indicar até dois 
especialistas por segmento ou a 

Cultura

cada subitem de segmento do 
ProAC Expresso Editais 2021.

Os subitens são: Artes Visuais, 
Produção, Circulação, Licen-
ciamento, Museus, Literatura, 
Ficção, Não-Ficção, Poesia, 
Incentivo à Leitura, História 
em Quadrinhos, Música, Teatro, 
Público Infanto-Juvenil, Dança, 
Circo, Cidadania Cultural, Cul-
tura Negra, Hip Hop, cultura 
Popular, Caiçara, Indígena e 
Quilombola, Cultura Urbana, 
cultura LGBTQI+, Espaços 
Culturais, Audiovisual, Fina-
lização, Distribuição, Curtas, 
Games, AR/VR, , Eventos Cul-
turais e Projetos relacionados 
ao centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922.

A Secretaria estadual res-
saltou que cada Comissão 
de Seleção de Projetos será 
constituída por cinco membros 
de notório saber na área de 
atuação definida pelo respectivo 
Edital, sendo dois indicados 
pela Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, que 
também indicará, entre eles, o 
Presidente e o Vice-Presidente; 

e três escolhidos entre os 
indicados por entidades do 
setor cultural e artístico do 
Estado.

Durante o processo de análise 
dos projetos e até a divulgação 
dos resultados, os membros 
de cada Comissão deverão 
manter total sigilo no que se 
refere aos projetos inscritos, 
ao processo de seleção e sua 
participação. 

Os selecionados recebe-
rão honorários nos seguintes 
valores brutos: R$ 6.000,00, 
pagos para cada membro 
de Comissão de Seleção de 
Projetos de linha com até 200 
projetos inscritos; R$ 8.000,00, 
pagos para cada membro 
de Comissão de Seleção de 
Projetos de linha entre 201 
e 400 projetos inscritos e  
R$ 10.000,00, pagos para 
cada membro de Comissão de 
Seleção de Projetos de linha 
com mais de 401 projetos 
inscritos.

Mais informações devem 
ser obtidas pelo e-mail com-
proac@sp.gov.br.
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Moradora de Guararema é a 2ª 

a morrer sem um leito de UTI

Primeiro caso ocorreu na quarta-feira passada, quando uma vítima de Poá foi a óbito sem assistência de UTI

DE NOVO

A Prefeitura de Guarare-
ma, por  meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, infor-
mou ontem que registrou 
a morte de uma paciente 
que aguardava transferên-
cia para um leito de alta 
complexidade por meio 
da Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross). O caso ocorreu na 
sexta-feira.

A vítima tinha 52 anos, 
possuía comorbidades e 
estava internada na Santa 
Casa de Misericórdia da ci-
dade. Segundo informações 
apuradas pela reportagem, 
a paciente estava em estado 
grave no leito de suporte 
ventilatório, e aguardava 
uma vaga de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na 
rede pública. “A Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
todos os esforços, buscou 
vaga para a paciente nos 
hospitais particulares con-
veniados com o município e 

também pelo sistema Cross, 
mas devido à superlotação 
em toda a região, não obteve 
sucesso”, informou em nota.

A administração municipal 
de Guararema informou 
que, até ontem, a cidade 
contava com quatro pacientes 
de Covid-19 aguardan-
do por uma transferência 
para UTI. Esta é a segunda 
morte por Covid-19 no 
Alto Tietê onde o paciente 
não obteve a tempo uma 
transferência para um leito 
especializado. O primeiro 
óbito ocorrido antes que 
o paciente chegasse a um 
leito de UTI ocorreu em 
Poá, na última quinta-feira.

A Secretaria de Saúde de 
Guararema informou que, 
após a ampliação de mais 
oito leitos de Enfermaria 
adulta destinados apenas 
para a síndrome respiratória, 
a cidade passou a contar 
com 16 leitos, sendo nove 
ocupados, representando 
uma taxa de ocupação de 
56,25%.

Ocupação regional
Ontem, mais uma vez, 

Mogi das Cruzes registrou 
o esgotamento de leitos para 
Covid-19 tanto em Enfermaria 

quanto em UTI. Todas as 
234 vagas de Enfermaria e 
149 de UTI contavam com 
pacientes.

Em Suzano, a Secretaria 

de Saúde informou que dos 
20 leitos de UTI 19 estão 
ocupados (taxa de 95%), 
e dos 57 leitos de Enfer-
maria e semi-intensiva, 80 

contam com pacientes, já 
incorporando outras alas 
para pacientes sem Covid, 
o que indica uma taxa de  
ocupação de 140%.

Na cidade de Poá, 100% 
dos leitos de UTI e 73% dos 
leitos de Enfermaria seguem 
ocupados. Em Itaquaque-
cetuba, por mais um dia, 
a Secretaria de Saúde local 
confirmou a lotação total dos 
seus 31 leitos de Enfermaria 
e oito leitos de UTI.

Em Santa Isabel, 100% das 
vagas de UTI, de Enfermaria 
e de semi-intensivo da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) estão ocupadas. Em 
Salesópolis, quatro dos sete 
leitos destinados à Covid-19 
de Enfermaria estavam com 
pacientes.

Na cidade de Arujá, dos dez 
leitos destinados para pacien-
tes da síndrome respiratória, 
todos foram ocupados, com 
o envio de pacientes para 
leitos destinados a pacientes 
sem Covid (somando 11 
internados no total). 

André Diniz

Vítima sofria com outras comorbidades e não conseguiu transferência pelo Cross

Mogi News/Arquivo

Venda de ovos de Páscoa deve 
ser bem menor este ano

Com os preços dos ovos 
de chocolate simples, que 
pesam em média 200 gramas, 
chegando a até R$ 35, parte 
dos consumidores deve reduzir 
as compras nesta Páscoa. Uma 
data que antes era marcada 
pelos ovos de chocolate 
como presentes entregues a 
amigos e familiares, sofrerá 
modificações em decorrência 
da crise financeira causada 
pela Covid-19.

Este é o caso da produ-
tora de conteúdo, Carolina 
Ferreira Rocha, que reside 
no município de Suzano. 
Neste ano, os ovos de páscoa 
serão comprados apenas para 
ela e seu noivo, enquanto 
na Páscoa passada o casal 
adquiriu de três a quatro 
unidades.

“Com o poder de compra 
menor, este ano vou com-
prar apenas para casa mes-
mo. Os preços estão muito 
altos, principalmente dos 
ovos de chocolates vendidos 

Preços nas alturas

em supermercados”, disse. 
Carol também ressaltou a 
importância de comprar dos 
amigos e conhecidos não só 
pelos preços menores como 
também pela qualidade.

Nos mercados e super-
mercados, os preços de um 
ovo de chocolate recheado 
com peso médio de 300 
gramas pode custar até  
R$ 75, a depender das marcas. 
Comprando de pessoas que 
fabricam os ovos de chocolate 

em suas próprias residências, 
cada unidade pode sair por 
até R$ 20 mais barato.

“Mesmo com a crise, preci-
samos nos esforçar para que 
a data não passe em branco. 
Por isso compro ovos casei-
ros para ajudar também os 
autônomos que dependem 
desta comemoração”, apontou 
a esteticista Bendita Ferreira 
Melo, de Itaquaquecetuba. 
Muita gente deve substituir 
os ovos por outras opções.

Thamires Marcelino

Por enquanto ovos expostos estão sem muita procura

Emanuel Aquilera

Câmara oficializa Frente 
Parlamentar das Mulheres

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão 
de ontem o projeto de De-
creto Legislativo que cria a 
Frente Parlamentar de Defesa 
dos Direitos da Mulher. A 
iniciativa, criada pelas ve-
readoras Inês Paz (PSOL), 
Fernanda Moreno (MDB) e 
Maria Lucia Fernandes, a 
Malu Fernandes (SD), passa 
a ser oficialmente a primeira 
iniciativa suprapartidária 
criada por mulheres no 
Legislativo mogiano.

O processo de Decreto 
Legislativo foi apresentado 
no início do mês, como 
parte das iniciativas do 
bloco suprapartidário em 
alusão ao mês do Dia In-
ternacional dos Direitos 
das Mulheres. A proposta 
do grupo é promover de-
bates e discutir, apresentar 
e defender propostas no 
plenário da Casa de Leis e 
junto aos demais poderes 
em defesa dos direitos das 
mulheres.

Em sua fala, a vereadora 

Poder

Inês Paz falou sobre o em-
penho do grupo. “Estamos 
nos colocando à disposição 
de todas as mulheres de 
nossa cidade, principal-
mente aquelas que mais 
precisam de nós: mulheres 
da periferia, mulheres ne-
gras, mulheres vítimas de 
violência, tanto cis quanto 
transgênero, para que sejam 
atendidas pelo poder pú-
blico. Queremos ser mais 
uma voz para esta parcela 

da população”, afirmou.
A vereadora Malu Fernan-

des falou sobre os esforços 
para a criação da frente 
parlamentar e esclareceu seu 
caráter inclusivo dentro do 
Legislativo municipal. “Este 
é um empenho de todas 
nós desde o início do ano, 
e é um grande passo para a 
democracia na Câmara. Esta 
é uma frente que não vem 
para segregar, mas para unir 
esforços de todos”. (A.D.)

Malú Fernandes, Inês Paz e Fernanda Moreno

Divulgação
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Após 1 ano da primeira morte, 
região acumula 2.651 óbitos

Ontem, o Alto Tietê registrou mais 36 falecimentos, apenas Salesópolis não informou vítimas fatais por Covid-19

SETE PESSOAS POR DIA

Um ano após a primei-
ra morte por coronavírus 
(Covid-19) em Suzano, o 
Alto Tietê já acumula 2.651 
óbitos, o que equivale a 
pouco mais de sete pessoas 
perdendo a vida por dia desde 
o primeiro registro. Segundo 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), só 
ontem, a região registrou 
36 óbitos, a maior parte 
deles em Suzano e Ferraz 
de Vasconcelos, as vítimas 
tinham entre 45 e 89 anos. 
Nove das dez cidades que 
compõem o Alto Tietê re-
gistraram mortes ontem e 
aumentaram o acumulado 
de vítimas.

Dos 66.551 casos con-
firmados da Covid-19 na 
região, desde o início da 
pandemia, a estimativa é 
de que 12,3 mil moradores 
estejam com o vírus ativo 
e potencialmente transmi-
tindo para demais pessoas. 

No momento, o Alto Tietê 
enfrenta o colapso do sis-
tema de Saúde que marca 
ocupação de 100% dos leitos 
exclusivos para tratamento 
de pacientes contaminados.

Cidades com grande oferta 
de leitos, como Mogi das 
Cruzes, que oferece 149 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e 237 de Enfermaria 
em sete hospitais das redes 
estadual, municipal e par-
ticular, já não possui mais 
vagas disponíveis há mais 
de uma semana. A ocupação 
de leitos na região se reflete 
nos índices do Estado que 
informou ocupação superior 

a 91% e recorde de 1.021 
novas mortes por Covid-19 
em um dia. No Brasil, os 
números passaram da casa 
dos três milhares ontem 
pela primeira vez, foram 
3.158 mortos registrados 
em 24 horas.

No Alto Tietê, conforme 

atualização diária do Con-
demat, Mogi é a cidade com 
maior número de mortes, 
marcando 821 óbitos, desse 
total, quatro vítimas fatais 
foram registradas ontem. Em 
seguida, Itaquaquecetuba 
figura na lista em segundo 
lugar com 495 vidas perdidas, 

a última delas ontem. Suzano 
fecha o grupo das três mais 
populosas com 437 mortes 
e o maior número de óbitos 
no dia de ontem entre as 
dez cidades, fechando o 
dia com nove falecimentos.

Ferraz de Vasconcelos 
já soma 253 óbitos desde 

o começo da pandemia, as 
oito mortes mais recentes 
desse acumulado foram 
registradas ontem. Com 
197 mortes, uma delas nesta 
terça-feira, Poá aparece em 
seguida também comunican-
do lotação de suas poucas 
vagas de internação. No 
grupo das menos populosas 
do Alto Tietê, Arujá apare-
ce com 155 óbitos, cinco 
deles registrados ontem. 
Bem próxima do resultado 
da vizinha, Santa Isabel já 
comunicou 148 falecimentos, 
sendo os dois mais recentes 
registrados ontem.

Guararema informou duas 
mortes ontem e subiu para 
60 óbitos desde o começo 
da pandemia, Biritiba Mirim, 
com 55 mortes registrou 
uma alta ontem de quatro 
fatalidades. Por fim, Sale-
sópolis, a menos populosa 
do Alto Tietê, já acumula 
30 falecimentos, foi a única 
cidade da região a não re-
gistrar mortes ontem. 

*Texto supervisionado pelo editor.

ACMC pede apoio para 
flexibilização da fase crítica

A diretoria da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) se reuniu ontem com 
um grupo de vereadores, na 
Câmara Municipal. No encon-
tro, a presidente da entidade, 
Fádua Sleiman, solicitou o 
apoio do Legislativo para 
que o município acompanhe 
as regras seguidas pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), que está acom-
panhando a fase emergencial 
do Plano São Paulo.  

Durante o encontro, que teve 
a participação do Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi e 
Região (Sincomércio), Fádua 
pediu o apoio da Câmara para 
que a Prefeitura flexibilize as 
regras da fase crítica durante 
a próxima semana. “Pedi-
mos para que pelo menos o 
atendimento de drive-thru 
seja liberado, pois a Páscoa 
é uma data importante para 
o comércio e coincide com 
a semana de pagamento”, 
destacou. “Pedimos, ao menos, 
que a Prefeitura passe a seguir 

Comércio

as regras do Condemat, que 
acompanha as recomendações 
do governo estadual. Nosso 
comércio está sofrendo, como 
apenas Mogi implantou estas 
regras mais restritivas, muitos 
consumidores estão se deslo-
cando para cidades vizinhas, 
como Suzano, para fazer suas 
compras. Esta situação é injusta 
com o comerciante local”, 
esclareceu a presidente.

A ACMC solicitou ainda, 
a contribuição do Legislativo 
para que seja criado um plano 
de retomada para o comércio 
quando a procura pelos leitos 
hospitalares registrar uma queda, 
o que possibilita a regressão 
das restrições. “Atualmente, 
não temos esse planejamento. 
É importante a administração 
informar com antecedência 
as regras para este momento, 
assim, o comércio consegue 
se preparar para este retorno. 
Pedimos ainda, que a Pre-
feitura faça os anúncios das 
mudanças das fases durante 
o dia, e não a noite, para não 
sermos pegos de surpresa”, 

acrescentou.
A Prefeitura vem adotando 

ações para apoio aos comer-
ciantes e empreendedores. 
Entre as propostas que estão 
sendo elaboradas está a criação 
de um auxílio emergencial 
para empreendedores e co-
merciantes, uma medida que 
tem o objetivo de beneficiar 
os mogianos, preservando 
negócios e empregos.

Entre as ações já realizadas 
está a disponibilização da 
plataforma Vetrina para que 
os comerciantes possam fazer, 
gratuitamente, suas vendas de 
forma online. A administração 
mediou uma reunião entre as 
entidades representantes do 
comércio para discutir sobre  
aluguel dos pontos comerciais.

A Prefeitura também adiou 
o pagamento das parcelas 
do IPTU e do ISS. Com a 
medida, os vencimentos fo-
ram prorrogados. Não haverá 
alteração no valor da parcela, 
nem incidência de juros e 
multas. A prorrogação não é 
obrigatória.

Testes com câmeras nos 
ônibus começam em breve

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Transpor-
tes, informou ontem que o 
trabalho de instalação dos 
equipamentos em quatro 
ônibus para o programa-

-piloto de monitoramento 
contra aglomerações será 
concluído nesta semana, e 
que terá início a etapa de 
testes na rede de transporte 
público da cidade.

O programa foi anunciado 
na primeira quinzena de 
março com o objetivo de 
auxiliar as autoridades a 
evitar aglomerações dentro 
de veículos, com o intuito de 
combater a proliferação do 
novo coronavírus (Covid-19), 
além de outras contingências. 
O sistema integrado, em 
sua proposta, pode medir a 
ocupação de passageiros e 
informar caso uma linha ou 
veículo esteja sobrecarregado.

Questionado sobre os iti-
nerários dos veículos na fase 

Contra a superlotação

de testes, a pasta de Trans-
portes informou que serão 
usados em linhas diversas 
e em diferentes dias para 
buscar uma avaliação geral 
dos principais corredores 
do transporte coletivo, onde 
há maior demanda. Sobre o 
prazo da etapa de testes, a 
municipalidade informou: 

“Como o país vive uma fase 
crítica da pandemia, os prazos 
para avaliação e ampliação 
do sistema serão avaliados 

no decorrer do trabalho, 
uma vez que os reflexos 
tem influência direta nesta 
questão, como no comporta-
mento dos passageiros e no 
recebimento de equipamentos 
importados”.

A Administração Municipal 
também informou que, como 
medida contra aglomerações, 
manteve o número de ônibus 
em circulação mesmo com 
as novas restrições da “Fase 
Crítica”, em vigor.

André Diniz

Câmeras vão monitorar lotação e aglomeração

Divulgação

Luiz Kurpel*

Nove das dez 
cidades que 
compõem o Alto 
Tietê registraram 
mortes ontem

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo
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Aneel abre novo processo contra estatal

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu abrir um novo processo administrativo 
contra a CEEE, distribuidora estatal que atua no Rio Grande do Sul, por descumprimento, por dois anos 
consecutivos, dos critérios de eficiência de gestão econômica e financeira da empresa. O processo pode 
resultar na extinção da concessão. A decisão foi tomada durante verificação do cumprimento de cláusulas de 
eficiência na prestação do serviço de distribuição referentes ao ano de 2019. 

Nenhum funcionário pú-
blico de Criciúma, cidade 
no sul de Santa Catarina, 
aderiu ao decreto do prefeito 
Clésio Salvaro (PSDB) que 
propôs um “lockdown sem 
remuneração”. A medida foi 
anunciada na quarta-feira, dia 
17, mas não teve adesão do 
funcionalismo. A cidade tem 
o maior número de mortes 
registradas por covid-19 
na região e, assim como as 
demais regiões, está com 
hospitais lotados.

Declaradamente contra o 
lockdown em todo o municí-
pio, Salvaro gravou vídeo em 
tom de desabafo e disse que 

O Ministério Público de 
São Paulo entrou com uma 
ação civil por improbidade 
contra a engenheira agrôno-
ma Zuleica Maria de Lisboa 
Perez, diretora de Controle 
e Licenciamento Ambiental 
da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Ces-
teb), na esteira concessão 
de licenças ambientais na 
pandemia.

A Promotoria de Justiça do 
Patrimônio Público e Social da 
capital paulista diz que mais 
de quatro mil autorizações 
foram liberadas sem vistoria 
técnica por determinação 
da diretora, que assumiu 

Lockdown sem salário 
não recebe adesão

Licenças ambientais 
são alvos do MP

Em casa e sem salário Meio Ambiente

“não há necessidade de parar 
a economia, nós precisamos 
continuar trabalhando” e diz 
que quem quiser se cuidar, 
em casa, não terá direito a 
salário.

“Não quer vir trabalhar? 
Não tem problema. Quer 
se cuidar? Ótimo, vai ficar 
em casa, mas não vai rece-
ber salário. É assim mesmo, 
porque é muito fácil pedir 
lockdown quando a geladeira 
está cheia e o salário garan-
tido, então estou decretando 
lockdown na prefeitura, só 
que é voluntário, facultativo”. 
Funcionários ficaram revol-
tados com a medida. (E.C)

o cargo em 2019. A ordem 
foi justificada como medida 
para diminuir o número de 
funcionários presentes nas 
agências ambientais durante 
o surto de coronavírus.

“A demandada determi-
nou por sua conta e risco, 
a todos os seus setores e 
departamentos subordina-
dos, administrativamente 
distribuídos em dezenas de 
agências ambientais locali-
zadas em todo o Estado de 
São Paulo, a concessão de 
licenças ambientais sem a 
realização de qualquer tipo 
de vistoria prévia. Caso ainda 
será investigado. (E.C)

Mortes em unidade 
serão investigadas 

Ministério Público abriu inquérito para apurar caso relatado em 
reportagem sobre a falta de oxigênio em unidade localizada em São Paulo

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público (MP) 
de São Paulo instaurou um 
inquérito civil nesta terça-

-feira, 23, para investigar os 
relatos de que três pacientes 
com covid-19 morreram após 
falha no abastecimento de 
oxigênio na UPA Ermelino 
Matarazzo, zona leste paulis-
tana, na noite de sexta-feira, 
19. A Secretaria Municipal da 
Saúde, que nega as mortes, 
tem o prazo de três dias 
para se manifestar sobre o 
procedimento.

“A situação, diante da 
violência do agravamento 
da pandemia, pode se re-
petir em outras unidades 
municipais de saúde”, diz 
a portaria de abertura do 
inquérito, assinada pelo 
promotor Arthur Pinto Filho, 
da Promotoria de Justiça de 
Direitos Humanos - Saúde.

Os relatos dos óbitos foram 
revelados por reportagem 
do jornal Folha de S.Paulo, 
na qual trabalhadores da 
saúde apontaram que a falta 
do insumo também causou 
piora no estado de saúde 

dos pacientes. Segundo a 
Prefeitura, a unidade teve 
um problema no abasteci-
mento e as 10 pessoas que 
precisavam de oxigênio foram 
transferidas a tempo.

Com UTIs lotadas e fila de 
espera por vagas no Estado, 
pacientes graves têm ficado 
internados entubados em 
leitos que não são de terapia 

intensiva em UPAs e prontos-
-socorros paulistas. Também 
há preocupação pela falta de 
medicamentos, especialmente 
para a intubação.

Na segunda-feira, 22, outra 
UPA da zona leste, em São 
Miguel Paulista, teve de 
transferir pacientes para 
três hospitais da região após 
falha no sistema de oxigênio. 

Um socorrista que auxiliou 
na situação disse ao Estadão 
que foi necessário pegar 
cilindros emprestados de 
ambulâncias e utilizar res-
piradores manuais.

A Prefeitura se manifestou 
por meio de nota e negou 
a falta de oxigênio na UPA 
que foi informada pelo MP 
e nas matérias.

Em várias regiões do País, as UTIs funcionam no limite e falta oxigênio

Rovena Rosa/Agência Brasil
Estadão Conteúdo

 O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), rejeitou 
nesta terça-feira, 23, a ação 
apresentada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
para derrubar decretos dos 
governos do Distrito Federal, 
da Bahia e do Rio Grande do 
Sul que impuseram “toque 
de recolher” à população, 
endurecendo as restrições à 
circulação de pessoas diante 
do agravamento da pandemia.

A ação de inconstitucio-
nalidade foi distribuída ao 
decano por prevenção e, 
ao Estadão, ele adiantou 
que tomaria uma decisão 
individual com celeridade.

O processo foi movido 
pelo próprio Bolsonaro e 
não pela Advocacia Geral da 
União (AGU), a quem cabe 
representar judicialmente 
os interesses do Planalto 

Marco Aurélio rejeita 
pedido de Bolsonaro

STF

perante o STF. Marco Aurélio 
considerou que caberia à 
AGU formalizar o pedido 
e rejeitou o recebimento 
da ação.

“O Chefe do Executivo per-
sonifica a União, atribuindo-se 
ao advogado-geral a repre-
sentação judicial, a prática de 
atos em Juízo. Considerado 
o erro grosseiro, não cabe 
o saneamento processual”, 
escreveu.

Na decisão de quatro 
páginas, o ministro ainda 
destacou que o governo 
federal não está isento de 
agir na pandemia. “Ante os 
ares democráticos vivencia-
dos, impróprio, a todos os 
títulos, é a visão totalitária. 
Ao Presidente da República 
cabe a liderança maior, a 
coordenação de esforços”, 
frisou o decano a respeito 
deste assunto. (E.C)

STF se decidiu sobre pedido do presidente

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Atirador deixa ao menos 10 
mortos em supermercado

Suspeito está sob custódia, em Boulder, Colorado, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime

ESTADOS UNIDOS

Um homem abriu fogo 
contra clientes de um super-
mercado em Boulder, Colora-
do, anteontem, deixando ao 
menos dez mortos - entre eles, 
o policial Eric Talley, de 51 
anos, o primeiro a chegar ao 
local - e vários outros feridos. 
Um suspeito está sob custódia, 
mas ainda não há informações 
sobre a motivação do crime.

Dezenas de veículos policiais 
ocuparam as ruas ao redor 
da loja, enquanto os agentes 
tentavam deter o atirador, que 
ficou ferido durante a ação. 
Vídeos exibiram o homem, 
algemado e com uma perna 
ensanguentada, mancando 
enquanto caminhava.

Testemunhas descreveram 
uma cena caótica, com clientes 
correndo para as saídas depois 
que os tiros foram disparados. 
Uma pessoa disse ao jornal 
The Denver Post que o ati-
rador não falou nada - “ele 
apenas entrou e começou a 
atirar”. Imagens gravadas por 
uma testemunha mostraram 
pelo menos duas pessoas 
feridas e móveis no chão do 
lado de fora do mercado e 
uma terceira entre as portas 
da frente.

As autoridades do Departa-
mento de Polícia de Boulder 
não confirmaram quantos 
agressores estavam envolvidos 
ou quantas pessoas ficaram 
feridas.

A corporação informou que 
estava respondendo a outro 
chamado envolvendo um 

“indivíduo armado e perigoso”. 
Não ficou claro se a atividade 
policial no segundo local 
estava relacionada ao ataque 
no supermercado.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, foi in-
formado ainda na noite de 
segunda-feira sobre o tiroteio 
e receberá atualizações so-
bre novos desdobramentos, 
afirmou a porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki.

Em comunicado, o gover-
nador do Colorado, Jared 
Polis, lamentou a ocasião, e 

afirmou que “todos os recursos 
públicos estão disponíveis” 
para estabelecer a segurança. 

“Meu coração está partido”, 
afirmou.

O deputado Joe Neguse 
enviou suas orações para 
a comunidade de Boulder, 
socorristas e agentes da lei 
que responderam ao “terrível 
incidente”, escreveu no Twitter.

Pânico
Um homem disse ao 9 News 

que seus netos estavam na 
loja durante o ataque. Eles se 
esconderam em um armário 
enquanto o incidente se desen-
rolava. Já Daniel Douglas estava 

na loja, comprando comida 
e flores para sua namorada 
quando os tiros começaram. 

“Ninguém sabia o que estava 
acontecendo, ‘Deite no chão’”, 
contou à Fox 31 Denver.  
Segundo o rapaz, um colega 
de trabalho chutou a porta 
de saída de emergência para 
que as pessoas pudessem sair.   

O ataque marcou o segundo 
tiroteio em massa nos EUA 
em uma semana. No último 
dia 16, oito pessoas foram 
baleadas e mortas - incluindo 
seis mulheres asiáticas - em 
episódios registrados em três 
locais diferentes - uma casa de 
massagem e dois spas.

Estadão Conteúdo

Durante o ataque, dezenas de veículos policiais ocuparam as ruas ao redor da loja

Divulgação

Pelo menos sete pessoas 
morreram e outras milhares 
foram afetadas por um in-
cêndio em um acampamento 
de refugiados rohingya, no 
distrito de Cox’s Bazar, em 
Bangladesh. O fogo come-
çou anteontem  e ainda não 
havia sido completamente 
apagado pelos bombeiros 
até a madrugada de ontem.

“Uma de nossas unidades 
ainda está trabalhando no 
local”, explicou Hossain 
revelando que até então, dos 
corpos encontrados, dois 
foram entregues à polícia 
e que “outros cinco foram 
enterrados por seus familia-
res”. A causa das chamas será 
investigada pelas autoridades.

O vice-comissário para 

Incêndio mata ao menos 7 pessoas e destrói acampamento
Bangladesh

pontos de distribuição e ou-
tras instalações. O refugiado 
Shamsul Alam também con-
tou que o incêndio destruiu 
um hospital financiado pela 

O escritório do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur) afir-
mou que as chamas afetaram 
abrigos, centros de saúde, 

refugiados, Mohammad 
Shamsud Douza, disse que 
o incêndio destruiu comple-
tamente entre mil e 1,5 mil 
abrigos e danificou parcial-
mente outros milhares. “Ainda 
estamos avaliando os danos, 
garantindo o atendimento 
emergencial às vítimas.”

A organização humanitária 
Refugees International estimou 
que 50 mil pessoas foram 
deslocadas - em campos já 
lotados que abrigam mais 
de um milhão de pessoas - e 
a extensão dos danos pode 
não ser conhecida por algum 
tempo. “Muitas crianças estão 
desaparecidas e algumas não 
conseguiram fugir por causa 
do arame farpado instalado 
nos campos”, disse a agência

Turquia, centros de ONGs e 
casas de Bangladesh perto 
do campo.

Os acampamentos conges-
tionados de Cox’s Bazar são 
vulneráveis a tais incidentes 
devido às instalações precá-
rias e às frágeis cabanas de 
madeira, bambu e plástico 
que cobrem a área, embora 
também haja suspeitas de 
que alguns dos incêndios 
possam ser provocados.

Em janeiro, um incêndio 
deixou cerca de 3,5 mil 
rohingyas desabrigados depois 
que as chamas reduziram 
cabanas a cinzas. O Unicef 
denunciou como ato cri-
minoso de quatro centros 
educacionais.

A polêmica continua em 

Bangladesh sobre a tentativa 
das autoridades do país de 
realocar cerca de 100 mil 
refugiados rohingya para a 
remota ilha de Bhasan Char, 
com o objetivo de desconges-
tionar os campos. O processo 
começou em dezembro com 
o envio dos primeiros 3,5 
mil refugiados e o número 
já chega a 12,4 mil.

Cerca de 738 mil rohing-
ya chegaram aos campos 
no sudeste de Bangladesh 
após a eclosão, em agosto 
de 2017, de uma campanha 
de perseguição e violência 
pelo exército de Mianmar, 
que a ONU descreveu como 
um exemplo de limpeza 
étnica e possível genocídio 
Mianmar nega. 

50 mil refugiados foram deslocadas à lugares lotados

Divulgação

Em pronunciamento 
ontem o presidente ame-
ricano, Joe Biden, disse 
que não é preciso esperar 
mais informações sobre o 
atirador para agir e apelou 
a legisladores que aprovem 
leis que permitam maior 
controle no acesso a armas 
e restrinjam vendas de fuzis 
semiautomáticos e cartuchos 
de alta capacidade.

“Eu não preciso esperar 
mais um minuto, muito 
menos mais uma hora 
para tomar passos de senso 
comum que salvem vidas 
no futuro”, disse Biden. 
Um homem de 21 anos 
abriu fogo contra clientes 
de um mercado, usando 
um AR-15, e deixou dez 
mortos.

Biden defendeu a aprovação 
de duas leis aprovadas pela 
Câmara dos Deputados que 
dificultam o acesso a armas 
e tentam fechar lacunas 
no sistema de checagem 
de antecedentes.

“O Senado dos Estados 
Unidos, espero que alguns 
estejam ouvindo, deve 
aprovar imediatamente 
os dois projetos de lei 
aprovados pela Câmara 

Biden pede maior 
controle de armas

que fecham as lacunas no 
sistema de verificação de 
antecedentes”, disse.

Muitos republicanos se 
opõem ao maior controle 
do acesso a armas. Como 
o Senado está atualmente 
dividido entre 50 demo-
cratas e 50 republicanos, 
o governo Biden deve ter 
dificuldade.

Quando o sistema na-
cional de checagem de 
background não consegue 
responder, imediatamente, 
se um americano está apto 
a comprar uma arma, o FBI 
deve investigar a questão. 
Se a investigação não tem 
início em três dias, os donos 
de lojas de armas podem 
decidir se procedem ou 
não com a venda, apesar 
de não haver resposta po-
sitiva sobre a permissão de 
compra.

Pelo projeto aprovado 
pela Câmara e sob análise 
no Senado, o prazo de três 
dias para a resposta da 
checagem de antecedentes 
será ampliado para dez dias. 
A outra lei já aprovada pela 
Câmara consiste na am-
pliação das medidas para 
verificação do antecedente.
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Jogo entre Santos e Ponte  
ocorrerá em São Januário

Vetado em Volta Redonda, 
o duelo entre Ponte Preta e 
Santos será realizado em São 
Januário, estádio do Vasco, 
no Rio de Janeiro. Após ne-
gociações com o governo do 
Estado do e a Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj), a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
conseguiu a confirmação do 
jogo, válido pela quinta rodada 
do Campeonato Paulista, para 
amanhã, às 21 horas.

“O agendamento da partida 
segue o conceito de realizar 
alguns jogos pontuais que 
haviam sido suspensos pela 
paralisação das partidas em 
São Paulo, com o intuito 
de minimizar os impactos 
no calendário das equipes 
mais afetadas com esta si-
tuação, especialmente as 
que já têm compromissos 
de competições nacionais e 
internacionais”, informou a 
FPF, em comunicado.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), vetou a disputa 
de jogos de futebol na cidade 

Na quinta

a partir de sexta-feira. Mas 
os duelos do Paulistão serão 
disputados entre esta terça 
e quinta. Antes disso, o go-
verno estadual do Rio havia 
vetado os jogos do Paulistão 
no local, mas voltou atrás 
após vários diálogos com 
a FPF, que, inclusive, doou 
respiradores para o hospital 
localizado na cidade de Volta 
Redonda.

A entidade paulista tam-
bém afirmou que o mesmo 

protocolo será seguido e que 
a partida não contará com a 
presença da imprensa, exceto 
os detentores de direitos da 
competição. “O jogo seguirá 
o mesmo protocolo de saúde 
aplicado em todas as partidas 
do Paulistão, com número 
reduzido de profissionais 
para a operação das partidas 
e sem a presença de impren-
sa - apenas os detentores de 
direitos da competição terão 
acesso aos jogos”, comunicou.

Partida entre Santos e Ponte será pela 5ª rodada

Divulgação/Santos

FPF manda jogos no Rio 
com promessa de leitos

Dois jogos foram confirmados para a cidade de Volta Redonda pelo Campeonato Paulista

BARGANHA

Para garantir a sequência de 
jogos do Campeonato Paulista 
com o Estado de São Paulo em 
restrições para esportes por 
causa dos números altos da 
pandemia, a Federação Paulista 
de Futebol (FPF) se compro-
meteu a doar equipamentos 
necessários para a montagem 
de dez leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Serão dez respiradores e dez 
monitores para o tratamento 
de pacientes com coronavírus 
(Covid-19) doados para a 
prefeitura de Volta Redonda 
(RJ) a fim de poder realizar os 
jogos Mirassol x Corinthians, 
realizado ontem, e São Bento 
x Palmeiras, na quarta, no 
estádio Raulino de Oliveira.

No entanto, o prefeito 
Francisco Neto (DEM), da 
cidade sul fluminense, ve-
tou as partidas previamente 
marcados para o município 
pela Copa do Brasil com 
exceção dos jogos do time 
local, o Volta Redonda. A 

CBF havia definido outros 
três confrontos do torneio 
nacional na cidade (Corinthians 
x Retrô-PE, Porto Velho-RO x 
Ferroviário-CE e Jaraguá-GO 
x Manaus-AM). A justificativa 
do mandatário para a proibição 

foi a necessidade de reduzir 
a circulação de pessoas na 
cidade durante o período de 
pandemia. Volta Redonda teve 
506 óbitos e mais de 54 mil 
casos notificados suspeitos, 
além de 21 mil confirmados 

da doença.
Em meio a seguidos des-

mandos, os funcionários da 
prefeitura e do estádio vêm 
trabalhando em ritmo acele-
rado para deixar o Raulino 
de Oliveira em condições 

de receber a partida entre 
Mirassol e Corinthians. Dentre 
essas medidas principais já 
foram enviados os ofícios à 
Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros para as questões 
de segurança. Os hospitais 
credenciados também foram 
acionados para que estejam 
aptos a receber algum atleta 
que venha necessitar de cui-
dado médico prioritário no 
caso de contusão na partida.

O aluguel do Raulino de 
Oliveira gira em torno de R$ 
30 mil. Essa quantia sobe um 
pouco quando a partida é 
realizada à noite por causa 
do gasto com a iluminação. 
Em dias de jogos, o estádio 
é isolado duas horas antes 
para o processo de sanitiza-
ção dos vestiários e também 
das áreas comuns, que são 
ocupadas pelos jogadores 
e integrantes da comissão 
técnica dos times. Segundo 
estimativa de um profissional 
da prefeitura, esse processo 
de higienização é feito em 
torno de uma hora.

Estadão Conteúdo

Funcionários vêm trabalhando para deixar o estádio pronto a tempo para os jogos

Divulgação

A pandemia de coronavírus  
(Covid-19) já afeta mais da 
metade dos campeonatos es-
taduais e, consequentemente, 
a agenda dos clubes brasileiros. 
Enquanto o país se aproxima 
da marca de 300 mil mortes 
causadas pela doença, os 
torneios regionais não têm 
conseguido ficar imunes à 
devastação causada pela Co-
vid-19. Levantamento feito 
pelo Estadão mostra que, dos 
27 torneios regionais deste 
início de temporada, pelo 
menos 16 enfrentam algum 
tipo de restrição.

O mais novo Estadual a 
entrar nessa lista é o do Rio de 
Janeiro. Embora a realização 
do Campeonato Carioca esteja 
mantida neste momento, a 
partir de sexta-feira o torneio 
não terá partidas na capital 
por causa da pandemia. O 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), disse que de 
26 de março até 4 de abril, 
a cidade não poderá receber 
jogos. “No Rio não pode e 
no Caio Martins (em Niterói) 
também não”, disse.

Antes do Rio, outros Esta-
dos já estavam nessa situa-
ção de restrição parcial dos  
 jogos. (E.C.) 

Partidas do 
estadual estão 
suspensos na 
capital carioca

A partir de sexta

Verdão pega o São Bento 
com formação máxima

O inusitado jogo do 
Campeonato Paulista em 
Volta Redonda, às 21h30 de 
hoje, oferece ao Palmeiras 
uma condição peculiar. A 
equipe encara o São Bento 
no estádio Raulino de Oli-
veira, na cidade de Volta 
Redondo, no Rio de Janeiro, 
com a rara oportunidade 
de contar com a formação 
máxima e de ter os atletas 
descansados. Os dez dias 
de intervalo desde a última 
partida permitiram à equipe 
alviverde um intervalo que 
há tempos não desfrutava.

A última vez em que o 
Palmeiras teve uma semana 
de pausa entre um jogo e 
outro foi em agosto do ano 
passado. Desde então, o 
time se acostumou a entrar 
em campo pelo menos 
uma vez a cada três dias. 
A paralisação do Campeo-
nato Paulista por causa do 
agravamento da pandemia 
fez o clube ter jogado pela 
última vez dia 14, contra a 
Ferroviária, quando ganhou 

Hoje

por 2 a 0, também pelo 
Paulistão.

O período sem compro-
missos permitiu à comissão 
técnica fazer mudanças. 
Embora o treinador Abel 
Ferreira continue em Portugal, 
os auxiliares ajustaram o 
rodízio de férias do elenco e 
dispensaram alguns atletas 
que atuaram nos primeiros 
compromissos pelo Esta-
dual. Em compensação, os 
principais titulares se rea-
presentaram após dez dias 
de folga e estão disponíveis 
para a partida.

Rony, Weverton, Viña, 
Gómez, Raphael Veiga e 
Felipe Melo estão entre os 
jogadores que retornaram 
aos treinos no último sábado 
e devem enfrentar o São 
Bento. O elenco encerrou a 
preparação com um treino 
na Academia de Futebol à 
tarde, horas antes de iniciar 
a viagem de ônibus entre 
São Paulo e Volta Redonda.

A partida vale para o 
Palmeiras passar o Red 

Bull Bragantino e assumir 
a liderança do Grupo C do 
Campeonato Paulista. Para 
o clube, aliás, a primeira 
posição traria tranquilidade 
até porque em abril a agenda 
de jogos deve ficar conges-
tionada. Além dos jogos 
do Paulista que acabaram 
adiados nas últimas semanas, 
a equipe terá as decisões 
da Recopa Sul-Americana 
e da Supercopa do Brasil.

SÃO BENTO 
Luiz Daniel; 
Victor Guilherme, 
Dirceu, 
Marcão e 
Pablo; 
Escobar, 
Fábio Bahia e 
Daniel Costa; 
Diego Tavares, 
Ruan e Geovane 
Itinga. 
Técnico: 
Edson Vieira.

PALMEIRAS  
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gómez e 
Viña; 
Felipe Melo,
Patrick de Paula 
e Raphael Veiga; 
Rony, 
Lucas Lima e
Luiz Adriano. 
Técnico: 
João Martins.

SÃO BENTO 
PALMEIRAS

ÁRBITRO - Salim Chávez.
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira (RJ)



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

variedades Quarta-feira, 24 de março de 202110 portalnews.com.br

SBT, 21H00

Chiquititas
Os vizinhos encrenqueiros descobrem a casa da árvore dos chiquititos. Antes 

de irem embora, os vizinhos destroem a casa que as Chiquititas estavam 

construindo. Miguel visita sua mãe, Valentina, que está em coma, no hospital. 

Tobias tenta fazer ciúmes em Maria Cecília com Érica, mas não surte efeito.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael permite que Pedro faça uma aula experimental, e Karina se candidata 

a ensiná-lo. Cobra assiste à gravação do clipe para acompanhar Jade, e 

Lucrécia se incomoda com a presença do rapaz. Pedro consegue fazer 

Karina sorrir e cobra seu dinheiro de Bianca.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos se desentendem. Alice conta para 

Suzana que encontrou sua mãe biológica. Nanda se revolta ao saber que 

Jonas mandou Rodrigo sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi leva Cris a 

uma clínica de fertilização. 

GLOBO, 19H15

Haja Coração
Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o 

mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue 

o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio 

de perder a obra do Grand Bazzar.

GLOBO, 21H00

Amor de mãe
Lurdes confronta Thelma. Camila e Danilo se desesperam ao saber que 
Caio precisará de uma cirurgia de emergência. Thelma convence Lurdes a 
aguardar a situação de Caio para revelar a verdade a Danilo. Magno e Érica 
estranham o comportamento de Lurdes. 

RECORD, 21H

Gênesis
Harã dá uma boa notícia à Sarai. Naor pensa em Adália e fi ca confuso. Harã 

começa a sentir-se poderoso. Ibbi-Sim perde o controle com a aproximação 

dos inimigos. Nas ruas de Ur, as pessoas sofrem cada vez mais com tanta 

miséria. Amat chama a atenção de Harã. 

 Quando eu tinha 
17 anos, eu li uma 
citação que era mais 
ou menos assim: 
“Se você viver cada 
dia como se fosse o 
último, um dia com 
certeza você acertará.” 
Eu fiquei bastante 
impressionado e 
desde essa altura, nos 
últimos 33 anos, eu 
me olho no espelho 
todas as manhãs e 
pergunto: “Se hoje 
fosse o último dia da 
minha vida, será que 

MOMENTO
especial

Último dia da minha vida

*Maria Rosa Mieko
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eu ia querer fazer 
aquilo que eu vou 
fazer hoje?” E sempre 
que a minha resposta 
é “Não” durante 
muitos dias seguidos, 
eu sei que tenho que 
mudar alguma coisa.
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O Alto Tietê tem visto em nossa editoria , fotos e mais fotos de conhecidas mu-
lheres que tem pela expressividade e atuação aqui sendo destaque. Realmente 
é uma responsabilidade e uma satisfação ter inúmeros nomes para evidenciar 
e em especial neste mês de Março onde no ultimo dia 08 foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher. Já é tradição fazermos homenagens a elas que 
através de várias frentes saem do lugar comum e se projetam nos meios que 
atuam . Seja no comércio , indústria , poder público, sendo autônomas , não 
importa , o que referenciamos são nomes que de forma especial fazem a dife-
rença na vida de muitos . Por isso e com isso busquei fotos as quais vem somar 
a tantas outras que aqui já ganharam mais notoriedade e foram acarinhadas 
em momento tão diferente  pelo que o mundo vem passando . José Carlos 
Cipullo nome conhecido da fotografia me encaminhou algumas fotos que 
tem o crédito seu e que somam com as que divulgo e acarinho nesta coluna 
para elas e por elas .
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Amélia Domeni Amália Cestari

Fabiani Andrade Jéssica Milhones

Regina Melo

No dia 25 deste Mês , quinta-feira próxima 
às 18 hs você pode acessar e participar 
através do Instagram da @proambien-
temoveis , onde acontecerá o Workshop 
de Marilucy Cardoso intitulado “Mesa 
Posta” (com dicas para organizar e 
decorar sua mesa). Uma Live especial 
para os antenados de plantão. Esta 
mostra conta com nomes que tem suas 
obras expostas na ProAmbiente sito na 
Rua Carmela Dutra , 281 em Mogi das 
Cruzes . Entre as mulheres que inspiram 
nesta iniciativa destaco Enery Pietro 
(Ceramista), Marilucy Cardoso (Jornalista 
e Gestora de sua marca de Louças), 
Janice Ito (Arquiteta e Artista Plástica) 
Cássia Hanagusku ( Empreendedora e 
Perfumista) Zane Otani (Artista Plástica) 
e Maria Helena Coura (artista em Couro )

Mostra 
Mulheres Criativas

Quarta-feira
Sandra Silvani, Melissa Lima, Mirela 
Malagoli Cunha e Cinthia Pulice .
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