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RefoRma adiada

Prefeito criticou ontem a demora para o início das obras de reforma das duas estações de trem de Mogi

CPTM esTá aTrasando
a Cidade, diz BerTaiolli

O adiamento do início das obras de reforma das es-
tações de trem de Mogi das Cruzes e Brás Cubas deixou 
o prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli, irrita-

do na manhã de ontem. Ele criticou a Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos (CPTM) pelo atraso nas 
obras, que deveriam ter começado em março, e disse 

que as estações ultrapassadas emperram a melhoria do 
transporte, o desenvolvimento da cidade e prejudicam 
os usuários. Cidade, página 6

Tomógrafo fará 150 exames por mês
Hospital Municipal

O tomógrafo do Hospital Muni-
cipal vai começar atender os mo-
gianos a partir de 6 de outubro. 

A capacidade inicial do aparelho 
será de 150 exames por mês. Se-
gundo a Prefeitura, o equipamen-

to é o terceiro mais moderno do 
Estado e foi comprado da Philips, 
após licitação. Cidade, página 4

Tomógrafo que custou R$ 1,7 milhão foi apresentado ontem; equipamento entrará em funcionamento a partir do dia 6

Polícia, página 10

Seis traficantes 
que agiam na 
região são presos
Quatro homens e duas mulheres 
foram presos em Mogi, Suzano 
e Itaquá por tráfico de drogas. 
Segundo a polícia, eles faziam 
parte da mesma quadrilha.

“ToleRância ZeRo”

Críticas
feitas por iduigues 
sobre desapropriação
são rebatidas

ValoRes

Cidade, página 6

emergências

Estado se recusa a 
dizer se atenderá 
em até 2 horas 

Secretaria de Estado da Saú-
de não confirma se cumprirá as 
determinações do Conselho Fe-
deral de Medicina que estipula 
atendimento em até duas horas 
nos PSs. Cidade, página 4

Médico cobra  
ações para avaliar 
casos de ebola
Olavo Rodrigues sugere que 
brasileiros sejam treinados.

Cidade, página 8

Saúde GuaRaRema

Segunda edição da festa comemora o 
aniversário de Guararema e terá vários shows.

Região, página 11

“Parateí fest” começa 
no dia 26 com a dupla
Rio negro e solimões
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Daniel Carvalho

camPanha | projeto Esquina segura distribui 
material educativo sobre comportamento no 
trânsito. ação prossegue hoje. cidade, páguina 6

Estudo 
da sos Mata atlântica
diz que qualidade da
água na região piorou

Rios

Região, página 11

IBGE
mostra que renda 
do trabalhador
melhorou no país

Pnad

Brasil, página 12
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