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Mogi registra ocupação de 
61,08% dos leitos Covid

De acordo com a Prefeitura, dos 203 leitos de UTI e enfermaria somados, 124 estavam ocupados até ontem

MODERNIZAÇÃO

  Presidente da Câmara, Otto Rezende (PSD),
 anuncia metas para a gestão. Cidades, página 5

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou ontem que o município 
conta com 203 leitos em sua rede 
pública, sendo 80 para UTI e 123 
de enfermaria em seus três hospi-
tais municipais. A cidade conta-
biliza 124 internações (sendo 69 
de enfermaria e 55 de UTI), che-
gando a uma média de 61,08% de 
ocupação de leitos. Na véspera de 
uma nova atualização do Plano São 
Paulo de enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19) por parte 
do governo do Estado de São Pau-
lo, Mogi das Cruzes e as principais 
cidades da região do Alto Tietê 
aguardam o pronunciamento do 
governo do Estado com mais da 
metade dos seus leitos na rede pú-
blica ocupados por casos da doença.  
Cidades, página 3

Remédio Agora

Aplicativo acelera serviços 
na Farmácia de Alto Custo

Farmácia de Alto Custo já recebeu 16,7 mil cadastros 
no aplicativo Remédio Agora. Cidades, página 3

Mogi das Cruzes é a cidade da 
região com o maior número de 
inscritos. De acordo com o Inep, 
12.534 candidatos prestarão o exame 
no município. Cidades, página 4

Prova do Enem

CIDADE 
TEM 12 MIL 
INSCRITOSHospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo concentra boa parte dos leitos disponibilizados para os pacientes internados com Covid-19
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