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Levantamento do Conselho Federal de Medicina indica que 
a Prefeitura investiu mais no setor do que o governo estadual

Mogi é a 16ª que
Mais investe eM
saúde no estado

Bom resultado

De acordo com dados divulgados pelo Conselho 
Federal de Medicina, Mogi das Cruzes aparece na 
16ª colocação no ranking dos municípios que mais 
investem em saúde. No ano passado, a cidade in-

vestiu R$ 177 milhões no setor, o que representa 
um gasto anual de R$ 426,70 por habitante. Este 
valor é maior que a média do governo estadual, 
que repassou R$ 420,10. Cidade, página 4

Número de atendimentos 
no Pró-Criança diminui 30%

Saúde

É o número de consultas feitas no mês 
passado, contra menos de 2,5 mil na 
primeira quinzena de julho deste ano

Atendimento

7.076
O número de atendimentos no 

Pró-Criança diminuiu 30% após a 
inauguração do Hospital Munici-
pal, que conta com Pronto-Aten-
dimento Infantil 24 horas. Desde a 
sua abertura, o novo hospital está 

desafogando o fluxo de pacien-
tes no Pró-Criança, que registrou 
3.355 atendimentos na primeira 
quinzena de julho de 2013, con-
tra 2.334 no mesmo período des-
te ano. Cidade, página 6

A calmaria nos corredores do Pró-Criança, no bairro Mogilar, surpreende quem procura a unidade para atendimento

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a 
fechar uma refinaria de drogas que funcionava 
em um barraco no Jardim Cacique, em Suzano. 
durante a ação, um homem foi preso. Polícia, página 11

Jardim CaCique

Polícia descobre refinaria
de entorpecentes em suzano

No imóvel, a PM encontrou maconha, cocaína e crack; uma pessoa foi presa

Fundo Social 
de Itaquá investe em
ações especiais para
idosos e gestantes

Cuidados

Cidade, página 8

Sincomércio
faz novo alerta sobre
as “feirinhas da
madrugada” na região

irregular

Cidade, página 7

Vazamento de esgoto no 
centro causa transtornos 

avenida dos BanCos

Cidade, página 7

museu da imagem e do 
som exibe mostra com 
filmes de marlon Brando 
Com clássicos como “Apocalypse Now”, 
evento lembra os 10 anos da morte do ator.

Variedades, página 13

Cinemateatro

Apresentação integra a programação da 
“V Mostra de Artes Cênicas”, promovida 
pela Associação Cultural Opereta.

Variedades, página 12

núcleo teatral “os Filhos 
da dita” traz amanhã para 
Poá a peça “a Guerra”  

Daniel Carvalho
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