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divulgação

Sábado, 27 de janeiro de 2018
flagrantes

drogas e
armas são
apreendidas
Um homem foi preso ontem
por porte ilegal de arma e
tentativa de homicídio no
Jardim Nicea, em Itaquá.
Também foram localizadas
drogas, arma e dinheiro na
Estrada Reserva.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 7

Alto Tietê fecha 2017 com saldo
positivo de mais de 4 mil vagas
Dados divulgados ontem pelo Caged indicam uma melhora em relação a 2016, quando houve mais demissões
Divulgação/Prefeitura de Guararema

Nova sala

sebrae aqui
chega a
guararema
O posto de atendimento do Sebrae Aqui foi inaugurado ontem
em Guararema, com a presença do
prefeito Adriano Leite (PR), vereadores, secretários e representantes
do Sebrae, que tem a parceria da
Prefeitura. Cidades, página 6

O número de contratações foi
superior ao de demissões no Alto
Tietê em 2017 em relação a 2016,
segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem. A
região teve saldo positivo de 4.405
vagas, enquanto em 2016 o saldo
foi negativo em 8.153 postos. Entre
as cidades da região, Itaquaquecetuba foi a que mais gerou empregos. No ano passado, o município
contratou 15.006 pessoas e demitiu
13.095 gerando um saldo de vagas
de 1.911. Poá fechou o ano com
mais demissões. Cidades, página 6

Contra exoneração

Modalidades

Servidores de
Poá fazem
novo protesto

Itaquá abre
inscrições para
escolinhas
Adriano Leite participou da inauguração com autoridades da cidade e representantes do Sebrae

Esportes, página 8
Wanderley Costa/Secop Suzano

Cidades, página 4

Em três meses

Obras da piscina do Max
Feffer estão na fase final
Reforma da piscina do Parque Municipal Max Feffer,
em Suzano, está em ritmo acelerado. Cidades, página 3
INSS em Arujá

Jardim Carlos Cooper

agência deve prejuízos
ficar pronta com quedas
em 8 meses
de energia
A agência do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), que começou a ser construída na Vila Riman,
em Arujá, deve beneficiar 11.287
arujaenses. Santa Isabel também
terá unidade. Cidades, página 5

Quedas de energia duas vezes
por dia, ou até mais, são comuns
para os moradores do bairro Jardim
Carlos Cooper, em Suzano, que
cobram uma solução da empresa
concessionária. Cidades, página 3

Local deve receber atividades esportivas de natação e hidroginástica a partir do mês de abril

