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CIVIC 2021

CHEGA MAIS COMPLETO 
E FURIOSO DO QUE NUNCA
Com novidades em equipamentos em todas as versões, a linha 
2021 do Honda Civic está ainda mais completa, aumentando o 
conforto e comodidade. Desde a versão LX, o Civic já oferece 
um pacote completo de equipamentos. Para a linha 2021, todas 
as versões passam a ser equipadas com faróis com regulagem 
elétrica de altura e sensor crepuscular. 

Autonews, página 7

Desmobilização de leitos Covid 
é suspensa por receio de 2ª onda

Cirurgias eletivas, 
programadas 
para esta semana, 
foram adiadas pelo 
Estado por conta 
do crescimento na 
contaminação

Em virtude do crescimento na 
curva de contaminação do corona-
vírus nos municípios, o governo do 
Estado decidiu suspender as cirur-
gias sem urgência, programadas 
para serem retomadas nesta semana 
em Mogi das Cruzes. O objetivo, 
segundo o governador João Doria 
(PSDB), é garantir leitos numa possí-
vel segunda onda de contaminação. 
Cidades, página 3

A construção da Central de Inteli-
gência da Guarda Municipal, na ave-
nida Engenheiro Miguel Gemma, no 
Socorro, entrou na fase fi nal de aca-
bamento e poderá ser entregue em 
janeiro. A estrutura abrigará a sede 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
a Central Integrada de Emergên-
cias Públicas (Ciemp) e Defesa Civil. 
Cidades, página 3

Segurança

CENTRAL DE 
INTELIGÊNCIA 
PODE TER ENTREGA 
ANTECIPADA

Programação de cirurgias no Hospital Municipal foi suspensa

Daniel Carvalho/Mogi News

Programação de cirurgias no Hospital Municipal foi suspensa

‘Sacola do Bem’

Campanha no shopping auxilia 
Santa Casa de Misericórdia

As doações, como arroz, feijão, açúcar, leite e óleo de 
soja, poderão ser feitas até 31 de janeiro todos os dias, 
das 10 às 22 horas; unidade de coleta está posicionada 

no Boulevard do Mogi Shopping. Cidades, página 4
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Sol com muitas nuvens e pancadas de 
chuva à tarde.Muitas nuvens à noite.

Cidades do Condemat têm 
alta em óbitos por Covid

ALERTA

Segundo cálculo do consórcio, número de óbitos 
voltou a subir, conforme levantamento das 
últimas duas semanas. Cidades, página 5


