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que dá mais de R$ 1 milhão no ano. 
Para o provedor José Carlos Petreca, 
este será o prejuízo mais significa-
tivo para o hospital. Estado ainda 
vai cobrar que a Santa Casa man-
tenha volume de trabalho e a mes-
ma qualidade. Cidades, página 4

Governo de São Paulo decidiu reduzir
gastos com hospitais e pode criar
dificuldade para manutenção das unidades

Estado corta R$ 1 milhão 
de verba da Santa Casa

Ainda não há prazo para a con-
clusão das obras de duplicação da 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88). Com 
mais um adiamento - desta vez, em 
razão das chuvas em dezembro - o 
DER não estabeleceu data para o 
término dos serviços. Porém, o ór-
gão afirma que os trabalhos serão 
realizados ao longo deste mês. Ain-
da falta a conclusão de 1,5 quilô-
metro de pista. Cidades, página 4

Mogi-Dutra

DUPLICAÇÃO 
SOFRE MAIS 
UM ATRASO

Casos têm queda de 76% em 2020
DENGUE

Foram registradas 144 ocorrências em 2019
e apenas 34 no ano passado. Cidades, página 3

Com um novo corte de verba de 
12% decretado pelo governo do 
Estado de São Paulo, a Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi das Cru-
zes terá a obrigação de manter os 
mesmos serviços com R$ 86 mil a 
menos em seu orçamento mensal, o 

Mesmo com corte, Santa Casa será cobrada pela continuidade dos serviços sem perda de qualidade
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DER justifica atraso nas obras da Mogi-Dutra por conta das fortes chuvas que têm caído na região
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VACINAÇÃO

  Mogi e Estado elaboram plano. Cidades, página 6
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