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Custeio de tratamentos e medicamentos de alto custo pedido por mogianos na Justiça aumentou 56%

Ações judiciAis de sAúde
somAm quAse R$ 900 mil

Em sEis mEsEs

Fiscalização | O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) instalou 
lombadas eletrônicas na rodovia Mogi-Taiaçupeba (SP-102). cidade, página 6

Pesquisa
aponta Marina 
e Dilma empatadas
no segundo turno

ElEiçõEs

Brasil, página 10

Justiça
determina que 
Suzano ofereça 
vagas em creches

Educação

Região, página 9

Acidentes
de trânsito matam 
duas pessoas em
Mogi e em Suzano

Violência

Polícia, página 11

Mulher de Eduardo Campos 
diz que terá de participar
“por dois” na campanha

REnata campos

Brasil, página 10

De janeiro a junho deste ano, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes gastou R$ 895 mil para cumprir mandados 
de ações movidas por pacientes que entraram na Justi-

ça para conseguir tratamentos e medicamentos de alto 
custo. Este valor é 56% maior do que o registrado no mes-
mo período do ano passado. Em muitos casos, tratam-

se de pacientes portadores de doenças crônicas, que 
declararam não ter condições financeiras para custear 
estas despesas de saúde. Cidade, página 4

Cidade, página 7

Propaganda 
irregular gera 
17 denúncias
O Tribunal Regional Eleitoral rece-
beu 17 denúncias sobre propa-
ganda eleitoral irregular em Mogi. 
A maior parte das reclamações é 
relacionada a cavaletes que foram 
instalados pelos candidatos em 
vias públicas. Para denunciar, é 
preciso acessar o site do TRE.

caValEtEs Brás cubas

Avenida Shozo 
Sakai recebe
recapeamento

A avenida Shozo Sakai, uma das 
principais vias de Brás Cubas, co-
meçou a passar por um processo 
de recapeamento. O trabalho vai 
atingir, num primeiro momen-
to, 700 metros da via e deve ser 
concluído em um prazo de três 
a quatro semanas. A obra terá 
outras etapas. Cidade, página 6

Mogi sedia o 
espetáculo japonês 
“Yokagura”
Peça de cunho histórico-religioso 
chega pela primeira vez ao Brasil. 

Variedades, página 1

TeaTrotElEVisão

Ator de “Vitória” passou o tempo livre 
na cidade e falou sobre a sua carreira. 
Variedades, página 12

Raphael montagner, 
no ar em novela da 
Record, visita Mogi 

Márcio Fernandes/Estadão Conteúdo
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