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Santa Casa: 65% dos tratamentos 
de câncer são de piracicabanos 

A Coordenadoria Estadu-
al de Proteção e Defesa Civil 
de São Paulo enviou relatório 
ao órgão em Piracicaba infor-
mando que de ontem até sex-

ta-feira, as condições são favo-
ráveis para chuvas. Segundo a 
coordenadoria, as precipita-
ções serão intensas, com pan-
cadas e chuvas persistentes 

acompanhas de raios, rajadas 
de ventos fortes e com possi-
bilidades de granizo em pon-
tos isolados. Até domingo, po-
de chover 100mm. P 04

O Cecan (Centro do Cân-
cer) da Santa Casa de Piraci-
caba recebeu 1.045 novos pa-
cientes em 2019; 85% deles pe-
lo SUS (Sistema Único de Saú-
de). A maioria, 65% dos ca-
sos, é proveniente de Piraci-
caba. Os outros 35% vêm dos 

25 municípios da região pa-
ra os quais o centro é referên-
cia na prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação por 
meio da quimioterapia, da ra-
dioterapia e da hormoniotera-
pia. Os tumores mais inciden-
tes são os de mama. P 07

Os policiais civis da Di-
se prenderam um homem de 
41 anos, considerado como 
o chefe do tráfico de drogas, 
na região do Jardim Esplana-
da. Segundo os investigadores, 
o acusado teve antecedentes 
por organização criminosa, 

tráfi co de drogas, porte de ar-
ma e receptação. Na ação, re-
alizada em uma residência, no 
bairro Pauliceia, outros dois 
jovens de 19 anos, que não ti-
nha passagens pela polícia, fo-
ram presos. Além de dois ado-
lescentes de 17 anos. P 06

Dois motoristas fi caram fe-
ridos após se envolverem em 
uma colisão frontal envolven-
do uma carreta que transpor-
tava um contêiner e um ca-
minhão, que ocorreu na tar-
de de ontem, na Rodovia Cor-
nélio Pires (SP-127), próximo 

ao Ceasa. As vítimas foram so-
corridas pelo Corpo de Bom-
beiros para um hospital da ci-
dade. De acordo com a Polí-
cia Militar Rodoviária, as cir-
cunstâncias sobre o acidente 
serão apuradas posteriormen-
te. P 06

Defesa Civil alerta para “muita 
chuva” nos próximos dias na região

Dise prende chefe 
do tráfi co de drogas 
do Jardim Esplanada

Acidente entre 
caminhões deixa 
dois feridos na SP-127

XV volta a 
competição 
nacional 
após 29 anos
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Metalúrgicos
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Acidente deixou duas pessoas feridas na tarde de ontem

Chuvas podem causar transtornos a população, como alagamentos e inundações

Cecan, da Santa Casa, recebeu mais de mil novos pacientes para tratamento em 2019
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