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Prefeitos irão apresentar 10 pedidos ao secretário estadual para amenizar crise no sistema público

Região exige pacto na saúde 
Reunião com DaviD uip

Sinalização

Trânsito muda 
novamente na 
região do Shangai

Motoristas que trafegam pelo 
bairro do Shangai devem ficar 
atentos para as mudanças em 
ruas da região. Desde ontem, a 
mão de direção de algumas vias 
foi alterada. Cidade, página 5

ipem | Radares de fiscalização eletrônica da 
cidade começam a ser aferidos. cidade, página 4

Prefeitos do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) vão 
se reunir hoje com o secretário 
de Estado David Uip. Na pauta 
está o pedido de criação de um 

pacto entre todos os hospitais e 
serviços públicos para que haja 
uma reorganização do sistema e 
se defina a função, a especialida-
de e o número de consultas em 
cada unidade. Região, página 7

Teatro
Galpão Arthur 
Netto recebe 
“Ulisses 
à Deriva”
Variedades, 
página 12

São paulo

Alckmin descarta 
mais uma vez o 
rodízio de água
Brasil, página 11

Servidores da saúde 
entram em greve hoje

eSTaDuaiS

Região, página 7

Nível do Spat aumenta 
0,04% em um mês 

eSTável

Região, página 9

 Segundo a Secretaria Estadu-
al de Segurança Pública, 17 ca-
sos de tráfico de droga chegaram 
ao conhecimento da polícia em 
abril do ano passado. No mesmo 
mês de 2015, foram 26 ocorrên-
cias. Região, página 9

Tráfico de 
drogas cresce 
53% em Mogi

ViolêNcia

 Um pedreiro de 55 anos, acu-
sado de tentar abusar de uma 
criança de 9 anos, suicidou-se em 
uma cela dentro da Delegacia de 
Poá. Ele usou um cobertor para 
se enforcar. Polícia, página 10

Suspeito de 
beijar criança, 
homem se mata

PoÁ

ameaça De gReve

Sindicato e CPTM 
vão se encontrar hoje 
de manhã no TRT. 
Região, página 7

Reunião vai
definir se trens
vão parar amanhã

Secretário estadual David Uip receberá propostas para melhorar saúde na região

Trânsito em ruas do Shangai, na região central, teve novas mudanças ontem
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