
QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020 EDIÇÃO 4317  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Alto Tietê tem 361 pacientes 
internados com coronavírus
Número leva em conta os hospitais municipais, de campanha, estaduais e particulares de cinco municípios

Em Mogi das Cruzes, que possui 
o maior número de ocupações da 
região, 194 pessoas estavam inter-
nadas nos hospitais do município, 
mais da metade do que a somatória 
das demais cidades da região. Deste 
total, 65 pacientes estão em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs) e 129 
em leitos de enfermaria. Por sua vez, 
Itaquá apresentou o segundo maior 
número, 62 pacientes em leitos de 
enfermaria e 18 na UTI. O Hospi-
tal Santa Marcelina atende a maioria 
das internações, 70, de acordo com 
a última atualização. Itaquá também 
instalou um hospital de campanha. 
Cidades, página 5

Covid-19

Número de 
falecimentos 
chega a 880
Cidades, página 4Somente no hospital de campanha de Suzano há 24 pessoas internadas em decorrência da Covid-19

MARIANA ACIOLI

Educação

Deputados federais do Alto Tietê votam a favor 
da manutenção do Fundeb em sessão da Câmara

 Marco Bertaiolli: “Acredito que 
a Educação é o único caminho 
para a justiça social”

MARIANA ACIOLI

Márcio Alvino: “Obtivemos uma 
grande vitória para a Educação 
no país”

AMANDA MIWA/MOGI NEWS

PAULISTÃO

Tricolor pega o Red Bull 
hoje, no Morumbi. p9

SARAMPO

Vacina tem 
baixa procura 
na região. p4

Com votos favoráveis dos depu-
tados eleitos pelo Alto Tietê, a Câ-
mara dos Deputados aprovou na 
última terça-feira, em dois turnos, 
a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que torna permanente 
o Fundo de Desenvolvimento e 
Valorização dos Profi ssionais de 
Educação (Fundeb) e eleva a parti-
cipação da União no fi nanciamento 
da Educação Infantil e dos Ensinos 
Fundamental e Médio. Dentre os 
492 votos favoráveis estavam os 
de Marcio Alvino (PL), presidente 
da Frente Parlamentar Mista para 
Investimentos Federais na Educa-
ção, Marco Bertaiolli (PSD) e Ka-
tia Sastre (PL). Cidades, página 6

Mais leitos

REGIÃO VAI 
GANHAR SEIS 
RESPIRADORES

A um dia da nova avaliação do 
Plano São Paulo de Retomada Eco-
nômica, a Secretaria de Estado da 
Saúde confi rmou o encaminhamen-
to de seis novos respiradores para 
o Hospital Estadual Luzia de Pinho 
Melo e ao Hospital Santa Marcelina.
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