
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2020 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8215  

POLÍCIA QUER 
OUVIR MAIS 
DOIS SUSPEITOS
Os guardas agredidos no 
dia 18, no parque Botyra, 
Marcelo Costa e Fabiana 
Jungers, auxiliam o caso no 
reconhecimento de mais 
agressores.

Cidades, página 3

Prefeitura estica prazo para 
fechar hospital de campanha
Com índices ainda não satisfatórios nos casos de Covid-19, unidade deverá ficar aberta até o final de setembro

SEGURANÇA

  Marcus Melo visita obras do Centro de Inteligência. Cidades, página 4

Com os índices da pandemia do 
coronavírus ainda altos em Mogi, 
o Comitê Gestor do Coronavírus 
prevê manter aberto o hospital de 
campanha, na Avenida Cívica, ao 
lado do Ginásio de Esportes Hugo 
Ramos, até o final de setembro. A 
última previsão era desativá-lo 
no final de agosto, porém, como 
o secretário Municipal de Saúde, 
Henrique Naufel, já havia adiantado, 
a possibilidade de esticar esse prazo 
era real. Desde a abertura parcial 
do comércio, no dia 12 de junho, 
houve um acréscimo de 17% na 
quantidade de pessoas necessitando 
de atendimento médico em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs). A 
queda da quantidade de casos graves 
e internações é o que determina a 
desativação do hospital de campanha.  
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BUSCA E APREENSÃO

CASO GCM

Márcio Oliveira, 
vice-prefeito de 
Arujá, é preso 
por desvio de 
dinheiro. p7

Unidade, que já chegou a ter 49 pessoas internadas, conta hoje com 31 pacientes sendo atendidos

Mariana Acioli
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Pedro Romero

Interdição 
de avenida 
é adiada
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AGOSTO

Campanha do 
sarampo vai 
até dia 31. p5

INCLUSÃO SOCIAL

Mogi adere 
a programa 
City Possible é o programa 
que passou a contar com 
a adesão de Mogi para 
compartilhar experiências 
sobre inclusão.
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