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Concurso

Provas
serão
domingo
As mais de 24 mil pessoas
que se inscreveram para 63
vagas na Prefeitura de Mogi
realizarão, depois de amanhã,
as provas em 17 pontos da
cidade. Os locais poderão ser
consultados pela Internet.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 5

Vias do centro de Mogi poderão
ganhar novos estacionamentos

Informação foi confirmada na tarde de ontem, durante a posse do novo secretário de Transportes, na Prefeitura
Divulgação/PMMC

Febre amarela

Estado deve
mandar
vacina hoje
Prefeitura aguarda a chegada
de mais sete mil doses da vacina
contra a febre amarela, que serão
enviadas pelo governo do Estado.
Até o momento, mais de 248 mil
pessoas já foram imunizadas em
Mogi. Cidades, página 4

Paulistão

SAntos
vence ponte
de virada

Região

Cai em 15%
o número de
homicídios
Prefeito Marcus Melo (PSDB) discursou ontem durante a posse de José Luis Freire de Almeida

Liga das Américas

Akcel de Godoy/Mogi-Helbor

Polícia, página 6

Depois de ficar afastado por
quatro meses dos cargos públicos
de Mogi, por motivos particulares,
o novo secretário de Transportes
falou ontem à Imprensa sobre os
novos desafios que terá a partir de
agora. Entre os projetos que deverá
dar prosseguimento está o de melhorar o fluxo de trânsito e criar
estacionamentos em vias como a
Coronel de Souza Franco e a Barão
de Jaceguai. A posse ocorreu ontem, na administração municipal.
Cidades, página 3

Filme

‘A lenda de
Fênix’ abre
festival
Às 19 horas de hoje começa a
5ª edição do Festival de Verão de
Mogi das Cruzes. Programação
terá início no Theatro Vasques com
uma produção cinematográfica escrita e dirigida por um mogiano.
Cidades, página 6

Online

Mogi/Helbor enfrenta San Lorenzo na Argentina. Esportes, página 7

IPTU já pode
ser consultado
pela Internet
Cidades, página 4

Depois de perder para o Bragantino no final de semana, o Peixe derrotou a Macaca no estádio Moisés
Lucarelli, em Campinas, depois de
sair perdendo. Os comandados de
Jair Ventura venceram com um gol
nos acréscimos. Esportes, página 7

