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Mogi terá duas novas secretarias: 
Transparência e Sustentabilidade
Caio Cunha também apresentou Sylvio Alkimin para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Lucas Nóbrega Porto 

como Chefe de Gabinete; Verde e Meio Ambiente será dividida e Obras e Serviços Urbanos serão unificadas

Restando cerca de 20 dias para 
tomar posse como prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha (Pode) anun-
ciou ontem a criação de duas novas 
secretarias municipais, alterações 
na atuação de outras e o nome de 
outros dois secretários. Serão cria-
das as Pastas de Sustentabilidade e 
Inovação - que englobará boa par-
te das funções da atual Secretaria 
de Verde e Meio Ambiente; e a de 
Transparência e Participação, pro-
messa de campanha do então can-
didato. Mesmo com as alterações, a 
administração municipal de Mogi 
continua com a mesma quantidade 
de secretarias da atual gestão. Na 
coletiva de ontem, no escritório de 
campanha de Cunha, também fo-
ram anunciados os nomes do ad-
vogado Sylvio Alkimin para a Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos e de 
Lucas Nóbrega Porto como Chefe 
de Gabinete. Francisco Camargo, 
confirmado para a Secretaria de 
Governo, também esteve presente.  
Cidades, página 5

Próxima gestão
Inverdades

Dia Nacional da Apae

Ciesp quer  

proximidade

com Prefeitura

MP acata 
denúncia de 
Mauro Araújo 
contra promotor

Secretária de 
Desenvolvimento 
visita entidade

Cidades, página 5

Cidades, página 5

PROMESSA

Secretário 
de Estado da 
Saúde promete 
providência 
para PS do Luzia

Sylvio Alkimin (centro) será secretário de Assuntos Jurídicos e Lucas Porto, Chefe de Gabinete

Eder Veiga/Divulgação

D
a

n
ie

l 
C

a
rv

a
lh

o
/D

iv
u

lg
a

çã
o

Um dia após o anúncio da 
restrição do Pronto Socorro do 
hospital Luzia, a solicitação de 
revisão da decisão chegou ao 
mais alto escalão da Saúde do 
Estado. Cidades, página 3

A representação do vereador 
Mauro Araújo (MDB) - que denun-
cia irregularidades na condução do 
processo que levou a sua prisão e 
de outros cinco parlamentares - 
contra o promotor de Justiça de 
Mogi, Kleber Basso, foi acatada pela 
Corregedoria. Cidades, página 4

Corrida contra o tempo

Vereadores 
denunciados 
serão ouvidos 
pela CP
Cidades, página 4
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2021

Naufel comenta antecipação 
das obras da Maternidade

A Maternidade Municipal, um dos principais 
equipamentos em construção, terá sua data de 
inauguração antecipada para o segundo semestre de 
2021. O secretário Henrique Naufel elogiou o prefeito 
Marcus Melo pela condução do serviço. Cidades, página 3
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