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Caio Cunha opta pela permanência 
de Naufel no combate à pandemia
Prefeito eleito anunciou que o atual secretário de Saúde vai dar continuidade aos trabalhos no ano que vem

O prefeito eleito Caio Cunha (Pode) 
anunciou ontem a permanência do 
atual secretário de Saúde, Henrique 
Naufel, para a sua gestão. Após 
avaliar o impacto que a saída do 
médico causaria no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19, Cunha 
convidou Naufel para permanecer 
no cargo e, durante coletiva de 
imprensa no Hospital Municipal 
de Braz Cubas, confirmou a par-
manência. Durante o anúncio, o 
médico Henrique Naufel disse que 
a conclusão das obras da Materni-
dade, anunciadas para 2022, serão 
antecipadas para o próximo ano. 
Cidades, página 3

Nova gestão

Prefeito eleito 
anuncia mais 
secretários hoje
Cidades, página 3

Segundo Cunha, troca seria irresponsável, já que o secretário acompanha a Covid-19 desde o início

Felipe Antonelli

Com a perspectiva da maior 
campanha de imunização da his-
tória, as prefeituras que compõem 
o Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat) se preparam para atender 
a população na vacinação contra a 
Covid-19 a partir do próximo mês, 
conforme o calendário do gover-
no do Estado. Cidades, página 3

Campanha histórica

REGIÃO VAI 
IMUNIZAR 200 
MIL PESSOAS 
A PARTIR 
DE JANEIRO

Apenas casos graves

AUTORIDADES DISCORDAM DE 
FECHAMENTO DO PS DO LUZIA

Diretor clínico do Luzia garantiu que a demanda consegue ser suprida em outras unidades
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O anúncio de que o Hos-
pital Luzia de Pinho Melo 
passará a atender apenas 
casos graves de urgência e 
emergência em seu Pron-
to-Socorro não agradou o 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) e pegou de 
surpresa o secretário muni-
cipal de Saúde, Henrique 
Naufel, que considerou a 
decisão como “inconsequen-
te”. A medida começa a va-
ler a partir de terça-feira. 
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Triste marca

Mogi ultrapassa 
500 mortes 
por Covid-19
Cidades, página 6

A Comissão Processante (CP) da 
Câmara discutiu a necessidade da 
autorização judicial para que os 
vereadores e empresários denun-
ciados na operação Legis Easy, do 
Ministério Público, prestem de-
poimento no Legislativo. O grupo 
presidido pelo vereador e prefeito 
eleito, Caio Cunha (Pode), esclare-
ceu que a autorização será despa-
chada pelo procurador jurídico do 
Legislativo diretamente com o juiz.
Cidades, página 4

Tarde demais?

COMISSÃO 
PROCESSANTE 
QUER OUVIR 
VEREADORES 
DENUNCIADOS


