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Saúde admite corrida
contra o tempo para

reestruturar rede básica
Segundo o secretário Henrique Naufel, prazo estipulado pelo Estado para manter PS do 

Luzia aberto para casos leves é curto; Condemat se reúne amanhã para discutir decisões

189 ANOS

  Aniversário da PM é celebrado na CPA/M-12. Opinião, página 2

Um dia após a Secretaria de 
Estado da Saúde anunciar o adia-
mento da restrição de exclusivida-
de aos casos graves no Hospital 
Estadual Luzia de Pinho Melo, o 
secretário municipal de Mogi das 
Cruzes, Henrique Naufel, avaliou 
o período de menos de três me-
ses para as adaptações como cur-
to. Mesmo assim, o adiamento foi 
tido como positivo, uma vez que a 
mudança começaria a valer ontem, 
sem qualquer preparação da rede 
básica de saúde. Segundo o titu-
lar da Pasta mogiana, a principal 
mudança que precisa ser realizada 
não é na estrutura física das uni-
dades, mas, sim, na quantidade e 
posição dos profissionais de saúde.  
Cidades, página 3
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Mais três secretários da próxima 
gestão serão anunciados hoje pelo 
prefeito eleito Caio Cunha (Pode). 
Serão conhecidos os futuros titula-
res das Pastas de Desenvolvimen-
to Social, Segurança e Agricultura. 
Cidades, página 3

Nova gestão

Lançamento

SECRETÁRIOS 
SERÃO 
ANUNCIADOS 
HOJE

EXPERIÊNCIA
DE SARTORI
COMO SECRETÁRIO 
VIRA LIVRO
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Orçamento para 2021

Pela primeira vez nessa legislatura, 
LOA é aprovada sem emendas

A Comissão Especial de Inquérito confirmou que 
entregará hoje o relatório sobre a denúncia de 

corrupção envolvendo vereadores. Cidades, página 4
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FAMÍLIAS RECEBEM CESTAS BÁSICAS

Auxílio na pandemia

Trabalho é resultado do termo assinado pela 
Prefeitura ao Programa de Aquisição de Alimentos da 
Companhia Nacional de Abastecimento. Cidades, página 3
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Investigação

CEI apresenta relatório hoje

Cidades, página 4


