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Com maior orçamento, Pasta de 
Educação terá secretário anunciado

Secretaria será 
responsável por 
gerir R$ 420,9 
milhões no ano 
que vem; prefeito 
eleito, Caio Cunha, 
deve divulgar mais 
nomes hoje

Um dos anúncios mais espera-
dos em relação aos nomes esco-
lhidos pelo prefeito eleito Caio 
Cunha (Pode) para compor seu 
secretariado será divulgado hoje. 
O nome escolhido, por meio de 
um processo eletivo feito pelo 
prefeito eleito e pela vice-prefei-
ta, Priscila Yamagami (Pode), será 
apresentado hoje durante entre-
vista coletiva. Também é aguar-
dado o anúncio de outro secre-
tário. Ainda faltam os anúncios 
dos chefes de nove secretarias.  
Cidades, página 3

O prefeito Marcus Melo (PSDB)
oficializou a entrega das obras de 
revitalização das praças Oswal-
do Cruz, Sacadura Cabral e Die-
go Leme Chavedar. Melo também 
inaugurou a base da Guarda Mu-
nicipal instalada na Oswaldo Cruz. 
Cidades, página 4

Região central

PREFEITO ENFATIZA SEGURANÇA E CONFORTO NAS PRAÇAS

Iniciado em janeiro de 2019, trabalho tem investimento de R$ 3,9 milhões; acima, praça Oswaldo Cruz
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FASE AMARELA

  Isolamento social em Mogi se 
mantém abaixo dos 40%. Cidades, página 4

Cidades, página 5

Novo cenário

Empresa 

farmacêutica 

oficializa compra 

de terreno no 

Taboão 

Otto Rezende

Nove siglas 
devem apoiar PSD 
para Presidência 
da Câmara

Cidades, página 5
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Denunciados

CP quer interrogar empresário e assessor
A Comissão Processante (CP) da Câmara vai pedir autorização da Justiça para 
ouvir denunciados pelo Ministério Público (MP). O grupo de trabalho do Legislativo 
quer interrogar o empresário Joel Leonel Zeferino e André Alvim. Cidades, página 3

Amanhã

Operação Cata-Tranqueira 
fará último serviço do ano

Cidades, página 4
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