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DaviD uip 
Secretário estadual de Saúde

Frase
A Prefeitura de Mogi 

tem absoluto controle 
sobre toda a rede de 
saúde no município”

Em apenas três horas, seis pessoas foram mortas e duas ficaram feridas em Mogi das Cruzes

Tráfico de drogAs Pode 
Ter MoTivAdo chAcinA

InvestIgação

Seis pessoas foram mortas a ti-
ros e outras duas ficaram feridas 
em quatro bairros de Mogi, no pe-
ríodo de três horas. Três homens 
foram assassinados no Capute-
ra. Esta foi a segunda chacina do 
ano no município e a segunda 
no mesmo bairro, a poucos me-
tros de onde ocorreu o primeiro 
caso. Polícia, página 9

expansão

Prefeitura vai 
inaugurar 50ª 
escola municipal

Parte do Programa Municipal 
de Expansão de Creches/Escolas, 
unidade levará o nome da pro-
fessora Maria Coeli Bezerra de 
Melo, em César de Souza. Aber-
tura do espaço, que atenderá 400 
alunos, será dia 16 de maio às 11 
horas. Cidade, página 5

David Uip apareceu de surpresa e foi recebido pelo prefeito Marco Bertaiolli; ambos visitaram os hospitais da cidade

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) 
e o secretário estadual de Saú-
de, David Uip,  visitaram na ma-
nhã de ontem  o Luzia de Pinho 
Melo, o Dr. Arnaldo e o Hospital 
Municipal. Na semana que vem 
haverá uma reunião para aper-
feiçoar o pacto hospitalar pro-
posto pela Prefeitura de Mogi. 
Cidade, página 4

David Uip vai 
aperfeiçoar o
pacto hospitalar

visita a mogi

Caixa  
reduz cota de 
financiamento  
para imóveis

casa próprIa

Brasil, página 10

Vítima  
de explosão causada 
por vazamento de gás 
morre em hospital 

suzano

Região, página 8

Fazenda

Posto Fiscal 
começa atender 
em novo local

 O projeto da administração 
municipal de anexar o prédio 
da Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (Cati), li-
gada à Secretaria de Estado da 
Agricultura, ao Fórum Central 
está cada dia mais improvável. 
Desde ontem, o local também 
passou a abrigar o Posto Fis-
cal de Mogi, órgão da Secre-
taria de Estado da Fazenda. O 
antigo endereço era alugado.  
Cidade, página 7

vandalismo
Radar é 
incendiado 
na Mogi-
Salesópolis
Cidade, 
página 6

arte
Festival Alto 
Tietê de Dança 
tem inscrições 
abertas
Variedades, 
página 14

Sit, quip ectet init ullum atueraesto corper-
iure vullam zzrilit in elent venibh

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o

N
ey

 S
ar

m
en

to
/P

M
M

C

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o

D
iv

ul
ga

çã
o


